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Slmbătă 18 mai 1968

Mîine, in sala Floreasca

DINAMO
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII FRANCEZE, STEAUA

GENERALUL CHARLES DE GAULLE
Vtaesi dimineață, președiteteie 

Republici; Franceze, generaSul 
Charles de 
plecat din 
du-șe spre

împreună e-w oaspeții se afiă 
președintele Consiliului de Stat, 
Nieolae Ceaușescu, și soția. 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, precum 
și persoanele oficiale române 
și franceze oare i-au însoțit în 
vizita la Craiova.

La ora 9, eei doi conducători 
de stat, 
deschisă, 
persoane 
călătoria.
locuitori ai municipiului 
iova au venit să-și ia un căl- 
dn-os bun rămas de la oaspeți; 
să !e ureze „drum bun".

în orașul Slatina cei doi pre
ședinți silit salutați cu en
tuziasm de locuitorii vechiului 
oraș. Președintele Republicii 
Franceze. Charles de Gaulle, și 
președintele Consiliului de Stat, 
Nieolae Ceaușescu, iau loc P6 
un podium amenajat în piața 
din centrul orașului. Băspun- 
zînd cuvintelor de bun sosit , și 
manifestației entuziaste de prie
tenie făcută de populația ora
șului. au rostit senate «guvintări 
de salut președintele Republicii 
Franceze, generalul Charles de 
Gaulle, și președintele 
liului de Stat, Nieolae 
șescu.

După ce bu vizitat 
Pitești și Tîrgoviște, președin
tele Republicii Franceze, gene
ralul Charles de Gaulle. cu 
soția, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
R-mânia, Nieolae Ceaușesou, 
eu soția. Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, și persoanele oficiale care 
îi însoțesc și-au continuat că
lătoria îndreptîndu-se spre 
Ploiești. Peste marile bulevar
de ale orașului petroliștilor sânt 
desfășurate inscripții scrise in 
limbile română și franceză: 
■„Trăiască prietenia dintre po
porul român ji poporul fran-

Gaulle, și soția, au 
Craiova. îndreptăn- 
Buourești.

mașină 
celelalte

aflati îiltr-o 
precum și 

oficiale și-au început
Un mare mimăr de 

Cra-

aezJ". „Trăiască prietenia ?* 
colaborarea dintre Republica 
Socialistă România ți Republica 
Franceză Mii, zeci de
de locuitori ai orașului flutu
ră stegulețe românești și fran
ceze, fac semne prietenești cu 
ntina. tu mijlocul orașului, în 
dreptul Parcului Municipal, 
înalții oaspeți sînt întimpinați 
de reprezentanți ai organelor 
locale.

Răspunzind entuziastei 
miri făcute și cuvintelor 
bun sosit. președintele 
Gaulle a transmis mesajul
fund al prieteniei pe care po
porul francez o poartă po
porului român. în cuvîntul 
său. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nieolae Ceaușescu, a 
arătat că. în vizita de două 
zile prin tară, distinsul sol al 
Franței a putut cunoaște pu
terea si dorința de muncă și 
de pace a poporului român.

Convoiul oficial și-a conti
nuat călătoria spre București, 
sosind în Capitală in cursul 

Berii.

pri- 
de 
de 

pro-

Consi- 
Ceau-

orașele

Derby-ul campionatului
de baschet

Tradiționalul derby baschet- 
balistic Dinamo — Steaua se 
dispută de astă-dată în. condi
ții deosebite. Dinaimoviștilor, 
cu o singură înfrîngere în cele 
21 de meciuri de pină aoum 
(față de patru insuccese înre
gistrate de steliști), le este su
ficientă victoria în partida de 
mîine (sala Floreasca, ora 11,30) 
pentru a deveni virtuali cam
pioni. Desigur, în fața acestei 
situații, actualii deținători ai 
titlului vor face tot posibilul 
pentru a cîștiga și, deci, pentru 
a mai păstra șanse la primul 
loc. Echipele : STEAUA : No- 
vacek, Niculeseu, Nosievici, 
Savu, Barau, Gbeorghe, Di- 
mancea, Cîmpeanu, Popa, Tâ- 
dosi, Bulat; DINAMO: Albu, 
Novac, Diaconeseu, Cernea, VI- 
eiu, Dragomlrescu, Giurgiu, 
Vissner, Cimpeanu, Roșu, An- 
dreescu. Arbitrii: Gh. Dineseu 
și G. Dutka. In imagine, 
din ultimul joc disputat 
aceste două fruntașe ale 
chelului nostru. (Foto:
NEAGU).

fază 
într® 
bas-

A.

Peste cîteva clipe arbitrul Mircea Cruțescu va fluiera începutul 
întrecerii fotbalistice dintre elevii bucureșteni și clujeni

‘ ~ Foto: T. ROIBU

INIȚIATIVE Șl PERSPECTIVE 
ÎN SPORTUL ȘCOLAR

Unui observator atent și obiec
tiv al fenomenului sportiv din 
țara noastră nu-i poate scăpa un 
fapt nou care promite rezonanțe 
puternice în viitorul apropiat. 
Și anume că școala reintră tot 
mai viguros pe pista performan
ței. ocupîndu-și locul logic (și 
legic) într-o activitate pe care 
trebuie s-i domine. Iar primă
vara aceasta a fost, parcă, una 
a redeșteptării, desțelenind cîm- 
pul inițiativelor, accelerînd en- 
tuziasme latente și furnizînd de 
pe acum cîteva concluzii dem
ne de considerație și de speranțe.

Ne gîndim, înainte de toate, 
Ia fotbal. Sportului rege i-a lipsit 
multă vreme elevul, după cum 
el — la rîndul său — i-a lipsit 
copilului eu ghiozdanul. O „PRO
VOCARE" aruncată celor mici, 
un cuplaj fotbalistic școlar in- 
terorașe, o „Cupă a Primăverii" 
dedicată „profesictialllor" (care 
au încercat șl reușit să valorifice 
cîteva bune tradiții) au arătat 
unde anume trebuia pusă piatra 
de temelie pentru reconstruirea 
— în timp — a edificiului fotba
listic românesc. „COPIII AU RĂS
PUNS: PREZENT !<■ devine, în a- 
cest context, mai mult decît un 
simplu titlu 
demn și un

Iată
acum pasul 
NAT NAȚIONAL ȘCOLAR 
FOTBAL, competiție care 
sește elevilor și a cărei absență
este grav resimțită. Campionatul 
de juniori în care, prin forța

împrejurărilor (și a vîrstel, de 
bună seamă), participă foarte 
mulți elevi, nu are darul de a-1 
înlocui. Pentru simplul motiv 
că el se desfășoară sub ecusonul 
cluburilofr și al asociațiilor, unde 
— cu rare excepții — juniorul 
este un copil vitreg, așezat la 
colțul mesei, sortit să se mulțu
mească cu rămășițele (care nu 
prea rămîn) de la ospățul celor 
mari. Preocuparea pentru juniori

OPINII

re- 
an- 
de 

din

Atletismul școlar s-a încăpățî
nat să reconsidere ștafeta, gen 
puțin cultivat la noi. Primele zile 
ale lunii iunie vor aduce Ia 
start echipele angajate în aler
garea pe cele zece schimburi de 
cîte 100 de metri. Inițiativa poate 
ii extinsă șl în domeniul unor 
probe clasice. Prin organizarea 
multilaterală șl sistematică de 
întreceri școlare locale se des
chide nu numai un cîmp foarte 
vast de selecție, dar se creează 
și acea platformă de pregătire 
fizică și tehnică, de pe care ca
tapultarea către performanța no
tabilă devine mult mai facilă. 
La recentul concurs de primă
vară al juniorilor a impresionat x„., ,t Ja

grad 
serie 

Timl- 
. Cluj, 

pepiniere de 
Simțim

Dacă jocurile sportive, s-au îm- 
pămîntenit în școala noastră, 
handbalul, voleiul, baschetul, rug- Tl-trul rlzx ___ za __ a
de an contingente’“proaspete de 
jucători, mai sînt — totuși — dis
cipline care așteaptă de mult vi
za de intrare pe poarta liceului. 
Noul antrenor federal de box,

numărul de elevi prezenți 
start, au căpătat încă un 
pe epoletul consacrării o 
de școlii din București, ' 
șoara, Tg. Mureș, Breaza, 
Ploiești, Roman, '
campioni și recordmani, 
nevoia șa Ie aplaudăm, 

pămîntenlt în școală 

byul de performanță primind Vn

de ce

de rubrică, un în- 
apel.
pare absolut firesc 
către un CAMPIO- 

DE 
lip-

nu este de obicei nimic mal 
mult decît un punct neîndepllnlt 
din ^Planul de perspectivă", e- 
forturile principale fiind canali
zate către obiectivul „major", de 
pildă lupta pentru evitarea 
trogradăril în care se află 
gajate — la diferite nivele 
clasificare — cam 80 la sută 
echipele noastre de fotbal.

Căpătînd auspiciile conduceri
lor școlilor și liceelor, angrenlnd 
o masă mare de elevi și pro
fesori, cu ajutorul unor cluburi 
care ar acorda girul lor, com
petiția poate fi sortită succesu
lui.

Să sperăm că această primăva
ră — 1963 va trece în domeniul 
memorabilului ș; printr-o ase

menea inițiativă. Cine s-o ia ?

I. MITROFAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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Trimisul nostru special în „Cursa Păcii", HRISTACHE NAUM, transmite:

Sanlambiosio a salvat
onoarea cicliștilor italieni

GOTTWALDOV, 17 (prin tele
fon). — Etapa de vineri a în
ceput sub cele mai nefavorabile 
auspicii. Mai întîi, întreaga di
mineață a fost marcată de un 
eveniment petrecut in timpul 
nopții. La controlul antidoping, 
efectuat după etapa a VH-a, 
analizele cicliștilor Axei Pe- 
schel (R.D.G.) Și Pep Iffert 
(U.R.S.S.) au fost pozitive, in- 
dicînd prin aceasta faptul că 
alergătorii menționați au folo
sit substanțe interzise. Repeta
rea analizelor a dat același re
zultat. In ședința juriului, dr. 
Izrael, medicul echipei R. D. 
Germane, a reușit să-i convingă 
pe cei care trebuiau să dicteze 
eliminarea alergătorilor în cau
ză că, de fapt, ciclistul german 
a folosit un produs pe bază d'e 
vitamine (și nu amfetamine, 
cum se incriminează) și că a- 
cesta ar fi motivul pentru care 
chimiștii laboratorului mobil au 
sesizat în analiză substanțe sus

pecte. Cum culoarea pentru a- 
naliza substanțelor reactive fo
losite — așa cum ne-a asigurat 
înainte de cursă șeful carava- 
nei-laborator — era numai pen
tru amfetamine, este greu de 
crezut că s-ar putea să se fi 
produs o atît de grosolană con-

(Continuare In pag. a 4-a)

Silviu Ploeșteanu 
și-a reluat activitatea 

la Steagul roșu
BRAȘOV, 17 (prin telefon). 

Antrenamentul jucătorilor bra
șoveni din ziua de 16 mai a fost 
condus de Silviu Ploeșteanu. El 
a revenit, astfel, după o între
rupere de o lună a activității, Ia 
conducerea tehnică a echipei.

C. GRUIA 
corespondent principal

I
I
I
I

Pentru iubitorii atleticii grele

REUNIUNI DE 'ĂTRACTIE

LA LUPTE LIBERE
Azi după-amiază va 

avea loc prima reuniune 
din cadrul întîlnirii in
ternaționale de lupte li
bera dintre reprezentati
vele ROMÂNIEI (echi
pele A și B), R.F. a GER
MANIEI și UNGARIEI. 
Partidele se anunță foar
te interesante, întrucît 
întrecerile constituie 
pentru fiecare partiei- 
cipant, o adevărată com
petiție pentru obținerea 
pașaportului olimpic. La 
București, se vor întîlnî 
cei mai buni luptători 
de libere din cele trei 
țări. Iată formațiile:

70
Zei-

Markert,
97 

Bock; UNGARIA: 
Gonda, Szabo, 

Bajko, Hegedus, 
Szabo; ROMA- 
— N. Dumitru,

R.F.G. — categ. 52 kg — 
Lacour, 57 l;g — Neff, 
63 kg —Schrader, 
kg — Rost, 78 kg — 
her, 87 kg —
97 kg — Lukac, -|- 
kg —
Olveti, 
Varga,
Kovacs,
NIA A
N. Cristea, P. Coman, P.
Poalelungi, V. Iorga, 
Boia, A. Balogh, 
Stîngu; echipa B — 
Tindeche, Gh, Stan, 
Ciuntu
Boltaș, I.

(V. Albu), 
Popescu,

Fr.
Șt.
D.
G.
V.
G.

Urian (L. Rădoi), I. Mar
ton (N. Pavel).

Programul de azi cu
prinde următoarele par
tide : ROMANIA B — 
UNGARIA, ROMANIA 
A — R.F. A GERMA
NIEI. Arbitru neutru al 
celor trei reuniuni va fi 
francezul Jean Sol. Pri
mul sunet de gong la 
ora 17 în sala. Dinamo.

Mîine, cu începere de 
la ora 9 : România A — 
România B, Ungaria — 
R.F.G., iar de la ora 17: 
România B — R.F.G. și 
România A — Ungaria.

(România), Hegediis Czaba (R.P. Ungară)De la stînga, rîndul de sus: N. Gristea (~ Z__L_
’ și Basko Karoli (R. P. Ungară). Rîndul de jos i’ Lacour (R.F.G.) și PoăleFungi 

(România)

Vâzuți de NEAGU RADULESCU

I

MIINE, ÎN CAPITALĂ
Participări la campionatele

DISCIPLINA NU ARfH
ISLMS «MCI

ntrecerea sportivă este, din
colo de aspectele ei tehnice, 
o manifestație publică, în care 
se înfîlnesc, pe fondul pasiu
nii pentru un sport sau altul, 

‘ ca
pro- 
vic- 
teh- 
că,

. . ........... ...... sau
un~ medic apreciază corectitudinea și 
măsoară priceperea sportivă, în cali
tate de arbitri, a unor funcționari, pro
fesori sau studenți reuniți în echipe. Și 
aceasta sub ochii a mii și mii de ce
tățeni, de alte profesii, cu alte capa
cități de înțelegere sau moduri de ex
primare.

O lume eterogenă, deci. Dar, o lume 
care își are unitatea ei mult mai trai
nică decît s-ar părea. O unitate ci
mentată de dragostea pentru sport, o 
unitate care a transformat sportul în- 
tr-un fenomen social.

Firește, există și alte elemente care 
sudează această lume a sportului. De 
pildă, legile competiționale, unele scri
se,, a Ițele nu, dar înăuntrul cărora spor
tivii își etalează talentul și pregătirea 
și la ale căror limite se opresc (de 
cele mai multe ori...) dorințele sau pre
tențiile suporterilor și oficialilor. Sînt 
legi sau regulamente pe care toată 
lumea le. cunoaște și,. indiferent dacă 
Ie apreciază sau nu justețea, le res
pectă.

în fond, aceasta este o exprimare, în 
accepția cea mai largă, a disciplinei 
în lumea sportului. O disciplină cu o 
arie mai amplă și mai eficientă decît 
s-ar putea crede., o disciplină deliberat 
consimțită, o disciplină care nu are 
sensuri unice. Sau, cel puțin, care nu 
ar trebui să cunoască asemenea sen
suri. Pentru că dacă ne place ca ea 
să existe pe teren, în acerba dispută
pentru victorie, atunci este necesar să 
înțelegem că legile ei trebuie să ac
ționeze și dincolo de limitele acestui
teatru de luptă. Adică în tribune, prin
tre spectatori sau în lumea arbitrilor 
și în cea a antrenorilor.

Din păcate, însă, tocmai aci, în rîn- 
durile celor care au datoria, unii sâ 
vegheze la respectarea preceptelor eti- 

___ *■ - „:i_u: .= asigure asi- 
către spor- 
vreme, din 

disciplinare, 
nu poate fi 

___ _ , , că nu este 
vorba, în cazul arbitrilor numai și nu
mai de aplicarea și interpretarea co
rectă o regulamentelor de joc, iar Io 
antrenori de respectarea unui program 
de punctualitate în îndeplinirea .sarci; 
nilor de instruire. Sînt și lucruri mai 
grave. Unii arbitri se. prezintă în Țața 
sportivilor și a publicului cu 
mentul murdar sau necălcat, pretind 
sume mai mari decît li. se cuvin. Ei 
uită că mii de ochi îi privesc cu seve
ritate, deloc prietenește uneori ? ei uită, 
de asemenea, că peste o duminică alți 
colegi de ai lor vor fi judecați șî apre- 
ciați prin prisma comportări lor. par, 
mai ales, uită că în această manifes
tare publică — care este întrecerea 
sportivă — tor le revine rolul de jude
cător și că de. aceea trebuie să aibă 
o comportare și o ținută demnă, care-î 
vor ajuta să se impună.

Și în rîndurile antrenorilor s-au ma
nifestat în ultima vreme unele neobiș
nuite abateri de la disciplină. Recent, 
a fost semnalat cazul unor tehnicieni 
care s-au insultat și bruscat public. Al
ții folosesc un vocabular vulgar, Sînt 
cunoscute cazurile unor antrenori pare 
schimbă orașele și echipele ca pe... că
măși. Ce trăinicie poate avea munca 
unui tehnician care lucrează doar un 
an cu o echipă ? Șî cum. poate fi el 
un exemplu pentru sportivii de a căror 
educație se ocupă ? ■

Expficații ? Cauze? Scuze, eventual ? I 
Nu I Nimic nu poate acoperi petele din I 
activitatea unor arbitri și antrenori, cu _ 
atît mai mult cu cît cea mai mare 
parte a lor își desfășoară activitatea ■ 
în numele dragostei pentru sport. Dar _ 
— faptele o dovedesc — la _un?i din- I 
tre ei, care au uitat că disciplina nu i

I

cetățeni diametral opuși 
preocupări, grad de cultură sau 
fesii. Dezbrăcînd disputele pentru 
forie de obișnuitele lor atribute 
nice și tactice, nu-i greu de aflat 
de fapt, un inginer, un muncitor

cii sportive, iar ceilalți să 
milarea lor conștientă de 
tivi, își fac loc,” în ultima 
ce în ce mai des, abateri 
Fenomenul, chiar și izolat, 
tratat cu ușurință. Pentru

I

I
I

I

I
I

in tqjqi | 
echipa- I 
□retina ■

CI, VU1C MV VVM. V— ....— ------

are sens unic, o asemenea relație este 
falsă. Ceea ce îi dezonorează !

Călin ANTONESCU

Cele două partide din cadrul diviziei A (etapa 
a 24-a) ce vor avea loc la București se dispută pe 
terenuri diferite. Astfel: PROGRESUL-STEAUA se 
joacă pe stadionul REPUBLICII, iar RAPID-Di- 
IMAMO BUCUREȘTI pe stadionul „23 AUGUST".

Ambele întîlniri încep la ora 17,30. (CITIT! IN 
PAGINA A TREIA PREZENTAREA ETAPEI FĂCUTA 
DE CRONICARII NOȘTRI).

internaționale de gimnastică
Peste numai o săptămînă, 

Capitala va găzdui o impor
tantă întrecere internațională 
de gimnastică : Campionatele 
internaționale ale României. 
Mai multe federații de spe
cialitate din alte țări au șl 
anunțat numele gimnaștilor 
pe care i-au desemnat să evo
lueze în fața publicului bucu- 
reștean. Iată cîțiva dintre 
maeștrii pe care îi vom 
urinări în sala Floreasca, In 
zilele de 24—26 mal : CEHO
SLOVACIA — Bohumila Rlm-

nakova, Dana Valentova, 
lan Barborik, Vladimir 
basil ; R.D.G. — Peter Weber, 
Klaus Koste, Christine 
Schmidt, Ellen Werher ; UN
GARIA — Maria Kutas, Kata- 
lin Endrodi, istvan Molnar, 
Tamas Bankyi.

Ml-
Ne-

Partizan Belgrad 
evoluează Ia Timișoara
TIMIȘOARA 17, 

fon). — Echipa de 
tizan Belgrad va ___,___ __
meci amical în compania Po
litehnicii Timișoara. Cele două 
cluburi au convenit ca partida 
să aibă loc în ziua de 23 mal.

P. ARCAN-coresp. principal

Echipele olimpice de lupte 
ale Mexicului în România

Echipele olimpice de lupte 
(greco-romane și libere) ale 
Mexicului vor evolua în țara 
noastră la începutul lunii vi
itoare (6—8 iunie).

(prin tele- 
fotbal Par- 
susține un

ORADEA: UNIVERSITARII ÎNAINTEA
FINALELOR DE ATLETISM

Orașul de pe. Criș, pregătit 
sărbătorește, va fi gazda celor 
peste 300 de studenți și stu
dente care vor lua startul, as
tăzi după-amiază, în finalele 
campionatelor universitare 
de atletism.

Evenimentul reține, desigur, 
atenția specialiștilor, a fede
rației de resort, care speră ca 
finala orădeană să constituie 
un nou test asupra valorii și 
perspectivei atletismului de 
performanță în rîndul studen
ților noștri. Firește, nu ne 
așteptăm ca atleții universi
tari să provoace <? avalanșă 
de recorduri. Totuși, am dori 
ca mulți dintre participant 
să ofere — printr-un efort 
mai susținut, le care sîntem

încredințați că sînt capabili 
— garanții că în învățămîn- 
tul superior exi.tă cît de eît 
elemente pe care ’tletismal 
nostru de performanță se 
poate bizui. Cînd afirmăm a- 
ceasta ne gîndim la Dan Hi- 
dioșanu, care a friregtetrat un 
recent 14,3 pe lift m.g., la alți 
doi specialiști ai aceleiași pro
be — Viorel Suciu și Adal
bert Schneider. Așteptăm, 
de asemenea, cu interes evo
luția recordmanului republi
can de juniori ia 400 mg., 
I. Burcă (52,3), a sprinterilor 
M. Vosminschi și C. Bizon, a 
săritorului de prălină N. Li- 
gor, a specialistului de triplu 
Al. Mihu, a demifondiștilor 
clujeni (elevi ai dr. 1. Ar-

năut) și ai altor studenți pen
tru care finala de la Oradea 
ar trebui să însemne un ex
celent prilej de afirmare pe 
firul performanței.

Numărul probelor este im
presionant — 39. Finaliștii 
și-au cîștigat dreptul de a 
face deplasarea la Oradea pe 
baza îndeplinirii unor ha
remuri stabilite de Ministerul 
Învățămînîului, în colaborare 
cu federația de specialitate.

Anticipăm o reușită a fi
nalei, asigurată de colectivul 
cadrelor didactice de la Fa
cultatea de educație fizică a 
Institutului pedagogic, rare va 
trece cu această ocazie un 
veritabil examen de maturi
tate organizatorică. (T. St.)

Seară de șah la <3asa de cultură a tineretului din Galați
Foto: N. AUREL
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UNDE MEDOEM? Perche, perche...
sîmbata

MPTE i sala Dinamo, 
ora 17 i România B—Unga
ria, România A—R.F. a 
Germaniei (în cadrul tur
neului internațional de „li
bere") ; sala Recolta, de 
la ora 15 i campionatul de 
calificare pe echipe la „li
bere" i participă Metalul 
București, Metalul Tîrgo- 
viște, Avîntul Călărași și 
Rapid Buzău.

BASCHET i sala Floreas- 
ca, de la ora 18,15 i Olim
pia București—Arhitectura 
București (f. B), Universi
tatea București—Șc. sp. 
nr. 1 (f. B).

POLO : ștrandul Tinere
tului, ora 18 i Rapid—I.C.F. 
(divizia A).

CAIAC-CANOE i lacul 
Snagovs de la ora 9 i etapa 
orășenească a campiona
telor naționale, cu partici
parea sportivilor din clu
burile Dinamo și Steaua.

RUGBY t teren Vulcan, 
ora 17,30 i Gloria—Progre
sul („Cupa Primăverii" di
vizia A, seria I); teren Po
litehnica, ora 18 i Politeh
nica—I.C.F. („Cupa Pri
măverii" divizia B) ; teren 
Aeronautica, ora 17 i Aero
nautica—Construcții („Cupa 
Primăverii" divizia B).

DUMINICĂ

LWTE l sala Dinamo, 
He Ia ora 9 și 17 1 Conti-

/ nuarea turneului interna-
* ționial de „libere” j sala

Recolta, de Ia ora 9 i con
tinuarea campionatului de 
calificare pe echipe la „li
bere".

BASCHET i sala Flo- 
reasea, de la ora 91 
,I.C.F. II—Viitorul Dorohoi 
(f. B) ; I.G.F.—Crișul Ora
dea (ni. A), Dinamo— 
Steaua (m. A).

POLO i ștrandul Tinere
tului, ora 11 i Progresul— 
Dinamo (divizia A).

RUGBY f teren Parcul 
Copilului, ora 91 Grivița 
Roșie-Gonstructorul („Cupa

Primăverii" divizia A, se
ria I); teren Olimpia, ora 
8,30 i Olimpia—I.P.G.G. ; 
teren Tineretului IV, ora 
11 ! Arhitectura—Tînărul 
petrolist Ploiești ; teren 
Vulcan, ora 11 i Vulcan— 
Ș. N. Oltenița ; teren Giu- 
lești, ora 12 i Rapid—Fo
re sta Pitești (toate în 
„Cupa Primăverii" divizia 
B).

MOTOCICLISM i com
plexul sportiv Metalul (șos. 
Pantelimon) de la ora 10 I 
prima etapă a motocrosu
lui Balcanic (România, Bul
garia, Iugoslavia).

FOTBAL 1 stadionul „23 
August", ora 17,30 Rapid— 
Dinamo (divizia națională 
A). în deschidere, meciul 
echipelor de rezerve-tine- 
ret. Stadionul Republicii, 
ora 17,30 î Progresul— 
Steaua (divizia națională 
A). în deschidere, meciul 
echipelor de rezerve-tine- 
ret. Stadionul T.U.G. (șos. 
Giurgiului), ora 10 i T.U.G. 
București—Progresul Brăila 
(divizia C, seria Sud).

HANDBAL i teren Giu- 
lești, ora 9 i Rapid Bucu
rești—Cauciucul Oraș
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
(m. B), ora 10,151 Rapid 
București — Universitatea 
Timișoara (f. A), teren 
Voința, ora 9 i Voința Ga
lați—Știința Palatul Cul
turii- Ploiești (m. calif.), 
ora 101 Marina Constan
ța—Știința Moinești (m. 
calif.), ora 11,20 i Voința 
București—Politehnica Ga
lați (m. B), ora 12,30 i $o. 
sp. nr. 2—Spartac Constan
ța (f. B), teren Tineretului, 
ora 91 Politehnica Bucu
rești—Politehnica Iași
(f. B), ora 10 ! Universita
tea II București—Voința 
Sighișoara (f. B), ora 11,101 
Universitatea București— 
Liceul nr. 4 Timișoara ț 
teren Progresul, ora 16,30i 
I.C.F. București—Șc. sp. 
Buzău (f. B), ora 17,35 i 
Steaua București—Universi
tatea București (m. A),

De Arad și localitățile învecinate orașului de pe Mureș 
sînt legate multe remarcabile rezultate sportive. De 
aici, s-au ridicat sportivi de valoare, care, urcînd 

treptele măiestriei, au ajuns să ne reprezinte țara la mari 
întreceri internaționale. Să amintim de canotoarele Ana Ta- 
maș, Iuliana Nemeth, Felicia Urziceanu, de dublul campion 
european de juniori Eugen Botez, de gimnaștii Stela Ferim, 
M. Botez și C. Cernușca, de trăgătorii Ion Quintus și cele 
două fiice ale sale, de fotbaliștii generației maestrului eme
rit al sportului, Iosif Petschovschl.

în condițiile noii împărțiri administrative a țării, Consi
liul Județean pentru Educație Fizică și Sport Arad are în 
prezent posibilități mari de a se ocupa de sportul local, 
de a-1 readuce pe pozițiile fruntașe de altădată. Recent 
l-am rugat pe prof. EUGEN BUDIȘAN, 
C.J.EE.S., să ne răspundă la cîteva întrebări 
perspectivele sportului arădean.

— MAI ÎNTII4 SĂ NE 
SPUNEȚI GÎTEVA CU
VINTE DESPRE CADRUL’ 
ORGANIZATORIC.

— BAZA MATERIALĂ 
SATISFAGE OERINȚEMJ 
AGTUALE 7

7

nul, unde au

■4

START ÎN
Gea de a patra ediție a 

tradiționalei competiții Moto- 
crosul Balcanic, dotată cu 
cupa oferită de ziarul sofiot 
„Vecerni Novini*, va cuprin
de tot trei etape i București, 
Belgrad și Sofia. Ga și în 
anii trecuți, traseul din șos. 
Pantelimon va găzdui prima 
etapă, mîine dimineață înce- 
pînd de la ora 10. La start 
se vpr alinia reprezentativele 
Bulgariei, Iugoslaviei și Ro
mâniși. Gonform regulamen
tului; fiecare echipa este for
mată din 6 alergători (pe mo
tociclete de 250 cmc), iar în 
clasament contează rezulta
tele primilor patru în ordi
nea sosirii în fiecare manșă, 
după următorul punctaj i lo
cul I — 1 p, locul II — 2 p 
ș.a.m.d. Echipa care totali
zează cel mai mie număr de 
puncte cîștigă etapa și, în 
continuare, cea care realizea
ză cel mai mic punctaj după 
trei etape intră . în posesia 
trofeului (acesta revine defi
nitiv formației învingătoare 
în trei ediții consecutive). 
Pînă în prezent nici una din
tre reprezentative n-a reușit 
această performanță. In 1965 
competiția a fost cîștigată de 
ROMANIA (echipe) și M. 
DÂNESGU (individual), în 
1906 — BULGARIA 
DANESSU, în 1967 — ROMA-

M.

președintele 
privitoare la

— Gonsiliul județean e com
pus din activiști bine pregă
tiți, care pot face ca treburile 
organizatorice și, mai ales, 
munca de îndrumare și con
trol si se desfășoare la un 
nivel superior. La Bipova și 
Arad există consilii munici
pale, iar la Ineu s-a consti
tuit consiliul orășenesc, 
fost alcătuite 18 comisii 
ramuri de sport.

fost grupate 
cele mai talentate elemente și 
antrenorii noștri cei mai buni 
și sperăm ca rezultatele să 
nu întîrzie prea mult.

— AM AUZIT GA IN 
SATELE JUDEȚULUI DV. 
SPORTUL TINDE SĂ-ȘI 
APROPIE NOI PRIETENI, 
GA EXISTA GHIAR 
PREOGUPARI PENTRU 
performanță 7

Au 
pe

SB— @U SE SESȚII 
POT MlNDRI SPORTIVII 
DV.»

— <3u cele de canotaj de 
la ET.fP.A. fi Voința, cu cen
trul de tir (avem intenția ca 
sportivii de aici să treacă la 
U.T.A. și Vagonul, pentru o 
mai bună îndrumare și con
trol din partea asociațiilor), 
cu secția de tenis de masă 
de la Voința și chiar cu... 
fotbalul arădean. Orașul nos
tru are trei echipe — U.T.A., 
Vagonul și G.F.R. I.R.T.A. — 
fn diviziile A și B. Vagonul 
ne-a adus în ultimul timp mari 
satisfacții. Ba acest sport va 
trebui să se realizeze, Insă, 
un salt valoric, cerință gene- 
nală în această disciplină. 
Am lăsat la urmă gimnastica, 
altădată fruntașă, dar în re
gres în ultimii ani. De cîtăva 
vreme se lucrează cu copiii tn 
cadrul centrului de la Vago-

— Ba Ineu își desfășoară 
activitatea un centru de atle
tism. Un profesor de specia
litate, Fr. Bauer, lucrează de 
doi ani cu o grupă de copii. 
Rezultatele sînt promițătoare. 
Vrem să amenajăm aici o 
pistă de atletism și să dotăm 
centrul cu materiale corespun
zătoare. Ba Sintana ființează 
un liceu cu mulți elevi și, 
în plus, aici activează o pro
fesoară cu specializarea gim
nastică. Pentru a o putea fo
losi, vom înființa în curînd. 
o secție la această disciplină. 
Și la Bipova, oraș cu tradiție 
în gimnastică, a luat ființă 
un centru. Apoi, în comuna 
Pecica, de unde s-au ridicat 
mulți fotbaliști care au îm
brăcat tricourile U.T.A.-ei, 
vom sprijini dezvoltarea a- 
cestui sport prin susținerea 
materială a unui centru de 
copii și vom încerca să or
ganizăm un centru de inițiere 
tn atletism.

— Intr-o oarecare măsură, 
da. Bine gospodărite și ra
țional folosite, terenurile pe 
care le avem pot oferi con
diții satisfăcătoare de pregă
tire și concurs. Mai puțin 
pentru echipele de fotbal (în 
special Vagonul), pentru că 
multe baze destinate acestui 
sport au fost desființate. Gim- 
naștii, boxerii și jucătorii de 
tenis de masă au la dispoziție 
săli corespunzătoare. Trebuie 
să terminăm pistele de atle
tism de la Ineu, Pecica și Li- 
pova și să facem cîteva rea- 
menajări 
Vagonul, 
ceput.

Avem 
lentate, 
(I. Quintus și I. Popovici — 
la tir, Maria Moțica, D. Ba- 
batei și P. Lascu la canotaj, 
E. Procopeț la tenis de masă, 
ca și cei de la gimnastică) 
care au la îndemînă mii de 
elevi (la Arad sînt 7 licee și 
8 școli profesionale) dintre 
care pot depista pe viitorii 
sportivi cu care să ne mîn- 
drim. Județul nostru dispune 
de im activ voluntar capabil 
și dornic să sprijine activita
tea sportivă. Golaborind cu 
celelalte organe județene, cu 
federațiile de specialitate, al 
căror ajutor trebuie să fie cit 
mai concret, sperăm ca jude
țul Arad să dea sportului nos
tru cit mai multe elemente 
de valoare, așa cum făcea în 
urmă cu mulți ani.

Discuție consemnată de

la bazinul de la
Aceasta pentru în-

cîteva elemente ta- 
antrenori pricepuți

Constantin ALEXE

Rezultate

MÎINE, LA PANTELIMON

MOTOCROSUL BALCANIC

Imagine din alergarea de anul trecut din cadrul Motocrosului 
Balcanic. Ștefan Ghițu conduce plutonul la un viraj în 

păr“„ac de
Foto; A. NEAGU

NIA — P. 
care ne va 
tuala ediție 
alergătorii _ __ ,
Chițu, A. Ionescu, M. Dănes- 
cu, C. Coman și C. Goran 
cărora le dorim un start com- 
petițional de bun augur.

Programul de mîine cuprin-

PAXINO. Echipa 
reprezenta în ac
este alcătuită din 
Cr. Dovids, Șt.

de, în afara celor două man
șe a cîte 10 ture ale cursei 
internaționale, și o alergare, 
la clasa „pînă la 500 cmc“, 
în care se vor întrece sporti
vii români din campionatul 
național printre care O. Puiu, 
E. Seiler, Gh. Ion, E. Keres- 
teș, P, Paxino, O. Stephani.

Mii ne, pe traseul Rișnov — Pir iul Rece

Penultima etapă a campionatului de coastă

H
După ce s-au întrecut la Me

diaș și Oituz, automobiliștii 
sportivi se întîlnesc mîine, de 
la ora 8, pe 
Pîrîul Rece, 
mată cea de 
nultima) a
țional de viteză în coastă. Vor 
fi prezenți peste 60 de concu- 
renți, care își vor măsura cu-

rajul și îndemînarea în condu
cerea mașinilor pe distanța de 
5,800 km, cu multe viraje și 
fără asfalt (drumul nu este de
cît bituminat). Sosirea din 
cursă și festivitatea de pre
miere vor avea loc în fața 
cabanei Pîrîul Rece. Amintim 
că, după două etape, în clasa
mentul general conduce Marin

Dumitrescu (Automecanica 
București), urmat de Viorel 
Marin (echipa Brașov), Ultima 
etapă a campionatului va avea 
loc pe dealul Feleacului (sau 
Poiana Brașov) la 6 octombrie.

O precizare pentru automo- 
biliști : înscrierile la Raliul 
României se închid pe ziua de 
20 mai.

traseul Rișnov — 
unde este prog-ra- 
a treia etapă (pe- 
campionatului na-

A apărut nr. 5
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întrebarea, frecventă si impersonală, jcîtă yreme nu i 
se precizează destinația, șț. țtevenit Celebră datorită șlagă
rului lansat de Rita PaVone. Dar, jiu despre șlagărul 
eu pricina voiam să yorbesc, ci despre ceva cam 
pe-acolo, întrucît și-ntr-un caz și în (altul r— tot fotbalul 
e la mijloc.

De ce, de ce... . .. ... . . .
De ce se organizează meciuri ae Verificare *—■ trialuri, 

cum li se mai spune ? Ca să ne dăm seama, chipurile, 
de forma selecfionabililor, de felul țum vor conlucra 
în cadrul virtualei reprezentative, de Sudura dintre com
partimente, de eficacitatea schemelor tactice... Ca să 
ne dăm seama de toate acestea, avem nevoie de adver
sari pe măsură, echipe solide, ambițioase, capabile 
,să-i întindă" pe băieții noștri măcar _pînă-n_ pț^a|ma 
randamentului maxim. Altminteri, o divizionară C sau 
o formație din campionatul orășenesc pot race foarte 
bine oficiul de sparring-partener — nu totdeauna comod, 
dacă ne amintim anumite experiențe dintr-un trecut 
relativ apropiat.

De ce, de ce... ................................
De ce să aducem niște simpli turiști prin intermediul 

F.R.F., cînd cu treaba ' respectivă se ocupă O.N.T.-ul ? 
Adevărat, în România e foarte plăcut pe vremea asta, 
se poate face plajă sau schi, la alegere — dar nu văd 
legătura cu pregătirea echipei naționale ! Adăugați riscul 
ca unii creduli (mai sînt și de ăștia, vă asigur !) s-o ia 
de bună, considerînd că a fost vorba de o verificare 

așa mai

ca unii creduli (mai sînt și de ăștia, vă asigui 
de bună, considerînd că a fost vorba, de o 
în toată regula, că scorul e mulțumitor, și 
departe.

De ce, de ce...
De ce, după ani de zbucium, de insatisfacții, 

riențe edificatoare, trebuie să reluăm obsesiv, —-■■■, 
același refren răsuflat, cu meciuri amicale în care, urmărim 
exclusiv rezultatul pe tabela de marcaj, cu trialuri-fantomă 
în care nu urmărim absolut nimic, pentru că n^-avem ce, 
nici măcar 15 minute de fotbal, din 90 ? l Ori de cîte 
ori se ivesc asemenea nedumeriri — vezi rubricile de 
specialitate, de un deceniu și ceva — li se răspunde 
l»rintr-o tăcere măreață sau, în cel mai bun caz, prin 
explicații de culise, la o șuetă accidentală, în care afli 
că lucrurile nu stau chiar așa, că „urechea te minte și 
ochiul te-nșală", că diverse angajamente ne. obligă să 
aducem, totuși, excursioniști pe post de jucători de 
fotbal, că-i laie, că-i bălaie — apă de. ploaie I

La urma urmelor, n-are dreptate Mitică, săracul, cînd 
mă interpelează oriunde mă vede, cu zîmbetul lui etern 
zeflemitor:

— De ce-ți răcești gura de pomană, stimabile î s

Dan DEȘLIU

de expe- 
obsedant,

normale în turul ■"1

campionatului pe echipe

Sfîrșitul acestei săptăminl 
programează numeroase Între
ceri școlare. Vom începe cu 
MARELE MITING DE AERO 
ȘI NAVOMODELE organizat 
in jurul și pe lacul Siutghiol, 
duminică, la ora 8 dimineața. 
Frumoasa inițiativă aparține 
Consiliului județean al Orga
nizației pionierilor din Con
stanța. La această demonstra
ție mini-aviatică AU FOST IN
VITAȚI CONSTRUCTORI DE 
AERO ȘI NAVOMODELE DIN 
NOUA JUDEȚE.

„Micropanoramicul“ sportiv 
școlar mai cuprinde și o inte
resantă ÎNTRECERE DE TE- 
TRATLON : finala 'pe Capitală 
la 60 M PLAT, SĂRITURA IN 
ÎNĂLȚIME, ARUNCAREA
MINGII DE OINĂ și SĂRI
TURA ÎN LUNGIME. Partici
pă echipele de pionieri (școli 
generale) — câștigătoare ale 
etapei pe sector. Concursul se 
anunță foarte disputat, forma
țiile învingătoare calificîndu-se 
în finala pe țară. Unde se va 
desfășura tetratiomul ? Reți-

CLUJ, 17 (prin telefon). — 
In sala sporturilor din loca
litate au început joi întrece
rile din cadrul turului cam
pionatului republican de tenis 
de masă pe echipe. Participă 
10 formații masculine și 7 fe
minine. Nu se cunosc cauzele 
absenței echipei C.S.O. Iași 
(fete). Pînă acum s-au consu
mat trei etape, în toate, for
mațiile favorite obținînd vic
torii clare, Doar unele rezul
tate ale meciurilor indivi
duale au avut darul să mai 
învioreze atmosfera liniștită 
în care are loc competiția.

Rezultate tehnice, echipe 
bărbați: C.S.M. I Cluj — 
Progresul Buc. 9—1 (Doboși— 
Bodea 2—1), Voința Buc. — 
Comerțul Tg. Mureș 9—6, 
Progresul Buc.— Voința Arad 
9—3 (Luchian—Covaci 2—0,

Bodea—Covaci 2—1), C.S.M. I 
Cluj -r Comerțul Tg. Mureș 
9—2 (Negulescu—Rethl 1—2), 
Progresul Buc. — Comerțul 
Tg. Mureș 9—4 (Bodea—Rethi

2—1, Sîndeanu—Sîngeorgean 
0—2), Politehnica Buc. — Con
structorul Buc. 9—3, Voința 
Buc. — Politehnica Timișoa
ra 9—2 ; echipe femei: Pro
gresul Buc. — Comerțul Tg. 
Mureș 5—0, Rapid Brașov — 
Spartac Buc. 5—3, Voința 
Arad — Dinamo Craiova 5—0, 
Dinamo Craiova — Comerțul

INITIATIVE ȘI PERSPECTIVE
(Urmare din pag. 1)
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MICROPANORAMIC

neți : STADIONUL TINERETU
LUI, AZI ȘI MÎINE, DE LA 
ORA 8,30.

Așadar, pînă acum, doar 
două întreceri sportive. Repe
de mai... zboară „spațiul" 
ăsta ! în sfîrșit, să mă concen
trez. în fond, cîte avancronici 
școlare au mai rămas : 7864 ! 
Deci, duminică, MECI DE VO
LEI între juniorii „Palatului" 
și „Unirea" (ora 15, teren Pala
tul pionierilor) ; CONCURS DE 
ȘTAFETE (azi, ora 12, pe fru
moasa bază sportivă a Școlii 
generale nr. 175); EXCURSII, 
DRUMEȚII (mîine, elevii Li
ceului nr. 32 din Capitală se 
vor deplasa la Tîrgoviște și Si
naia, iar pionierii de la „gene
rală" nr. 4 sînt oaspeții orașu
lui Giurgiu); MECIURI DE 
FOTBAL (aici, n-am cum să 
mai dau numele celor 814 
echipe în întrecere. Spun doar 
atît : Copiii răspund : PRE
ZENT !) ; CONCURS DE TRO
TINETE (cartier Ferentari, ora 
10); ÎNTRECERI DE MINI- 
BASCHET (pe mai toate tere
nurile) ; ÎNOT, TENIS DE 
CÎMP... Eu zic să mă opresc 
aici. Să nu alunec pe panta., 
macropanoramicului!

prof, A. Vladar, ne-a prezentat 
un *amplu și foarte interesant 
studiu privind posibilitățile de 
dezvoltare a „artei nobile“ în 
școli. Celor care sînt gata să in
crimineze boxului excesul de du
ritate, le facem cunoscut, de pe 
acum, că acest amănunt a fost 
nu numai prevăzut, dar și prac
tic eliminat, printr-o serie de 
măsuri ingenioase de securitate 
(Ne vom strădui să facem cu
noscute în paginii© ziarului punc
tele de vedere ale lui A. Vladar).

Din moment ce halterele au 
recorduri oficiale de juniori (iar 
un român a deținut performanțe 
mondiale la această categorie) nu 
vedem vreo incompatibilitate în
tre școală și acest sport. Apelu
rile făcute pînă acum s-au adre
sat exclusiv școlilor profesionale. 
Și n-am înțeles de ce, fiindcă 
experiența internațională nu con
firmă părerea cum că exercițiile 
cu greutăți sînt accesibile doar 
celor care practică o muncă fi
zică dură.

Dacă ar fi totuși, să acceptăm 
acest principiu atunci în secțiile 
reale ale liceelor șahul ar tre
bui să troneze, fiind asimilat de 
către unii categoriei științelor 
(oarecum !) exacte. Or, lucrul 
acesta nu se oetrece, deși Florin 
Gheorghiu, iar înaintea lui aproa-

pe toată pleiada jucătorilor noș
tri fruntași (Ghlțescu, Drlmer, 
Alexandra Nicolau, Ellsabeta Po- 
llhroniade etc., etc.) au fost pro
duse ale școlii. De mulți ani, în 
România nu mai avem un cam
pion național școlar de șah șl 
nici o echipă care să se poată 
mîndri că deține acest titlu. Să 
mai notăm, oare, că într-o serie 
de țări șahul este obiect de în- 
vățămînt, ca gimnastica, de pil
dă ?

Sfera propunerilor In acest 
domeniu poate fi serios extinsă. 
Desigur, realizarea materială, fac- 
tică, a fiecăreia necesită nu nu
mai studlț, dar șl eforturi. Soco
tim, însă, că efectul lor în timp 
va recompensa înzecit munca 
depusă. Și dacă astăzi, flecare zi 
care ne apropie de marea con
fruntare olimpică din Mexic, 
înnourează frunți și naște îndo
ieli, dacă într-o serie întreagă de 
discipline elogiem (poate cu pu
țină ipocrizie) adagiul iul Cou
bertin, „Ia Olimpiadă, principa
lul este să participi", rădăcinile 
trebuie căutate în înțelegerea 
destul de tardivă a marelui șl 
eternului adevăr, acela că spor
tul de performanță se începe în 
școală și se încheie la termina
rea facultății, parafat prin carie
ra atîtor străluciți campioni !

Această primăvară, fie-ne în
găduit s-o supranumim a ini- 
țiativeloi- șl a redeșteptării, pare 
să fie șl începutul marelui flux I

Constructorul a trecut în frunte

TIMIȘOARA (prin telefon). 
— Penultima rundă pare să fi 
limpezit apele în finala cam
pionatului național de șah. 
Astfel, în timp ce Electronica 
nu reușea decît un meci egal

cu Petrolul (3—3), Constructo
rul învingea cu 4Vj—1V2 pe Me
dicina Iași, asigurîndu-și un 
avans care, practic, nu mai 
poate fi recuperat.

Celelalte rezultate : Medicina 
Timișoara — Crișul 3l/j—272, 
Banca de Investiții — Mureșul 
3—3.

CLASAMENTUL: Construc
torul 24, Electronica 22‘/a, Pe
trolul 20, Mureșul 17‘/2, Medi
cina Timișoara 17, Banca de In
vestiții 15, Medicina Iași și 
Crișul 14.

V. TOFAN

de calificare pe echipe
la lupte libere

Bicicleta

Bicicleta

- Bicicleta

- Bicicleta

- Bicicleta

Azi și mîine are loc în opt orașe 
etapa pe asociații și cluburi a 
campionatului de calificare pe e~ 
chipe la lupte libere. întrecerile 
vor începe — peste tot — sîmbătă 
la ora 16,30 și vor continua du
minică dimineața. Iată programul 
competiției : la SUCEAVA (grupa 
I) : C. S. Nicolina lași, Construc
torul Suceava, A. S. Iprofil Ră
dăuți și C.I.L. Sighetul Marmației; 
la ORADEA (gr. II) : Crișul Ora
dea, Vagonul Arad, Metalul Mar- 
gliita și Mecanizatorul Cărei ; la 
CRAIOVA (gr. III) Electroputere 
Craiova, C.F.R. Timișoara, C.S.M. 
Reșița și Tractorul Călugăreni ; 
la HUNEDOARA (gr. IV) : Cons
tructorul Hunedoara, Rapid Deva, 
Jiul Petrila și A. S. Tierna Orșo
va; la ODORHEIUL SECUIESC 
(gr. V) : Lemnarul Odorheiul Se
cuiesc, Autosport St. Gheorghe și 
Unirea Tîrnăveni ; la BUCUREȘTI 
(gr. VI) : Metalul București, A- 
vîntul Călărași, Metalul Tîrgoviște 
și Rapid Buzău ; la TULCEA (gr. 
VII) : Flamura roșie Tulcea,
I.M.U. Medgidia, Energia Cons
tanța și Tractorul Șendreni ; în 
ORAȘUL GHEORGHE GHEOR
GHIU-DEJ (gr. VIII) : Chimia Or. 
Gheorghiu-Dej, Progresul Brăila, 
Victoria Buzău și Chimistul Baia 
Mare.

Tg. Mureș 5—3, Voința Arad 
— Sinteza Oradea 5—0.

Competiția continuă sîmbă- 
tă și duminică, cînd sînt pro
gramate și întîlnirile decisive 
pentru stabilirea întîietății 
din prints parte a campio
natului.

începe „Cupa 
Olimpia"

Mai, este una dintre cele 
mai bogate luni ale anului 
în competiții de tir. în pre
zent, trăgătorii români evo
luează la Barcelona și Brno, 
alții se pregătesc să plece pe 
alte meleaguri, iar alții, iau 
startul în concursul dotat cu 
„Cupa Olimpia". Această 
competiție începe, azi, pe po-

llgonul Tunari și va continua^ 
și mîine.

Programul de sîmbătă cu
prinde, de la ora 9,30, pro
bele de armă standard 
3 20 f. pentru toate gru
pele de vîrstă, pistol viteză. 
Duminică (ora 9) vor avea 
loc întreceri de armă liberă 
calibru redus 3 X' 40 f., pistol 
liber 60 I. seniori și talere.

EXCEPȚIONALĂ

OCAZIE
PENTRU IUBITORII

DE MUZICĂ
DISCURILE ELECTRECORD 
SE VÎND CU REDUCERI 

DE PRETURI ÎNTRE 
25»â »i 35y»

înregistrări de calitate 
genurile muzi-din toate 

cale :

simfonică 
opere și opere

— muzică
— arii de 

integrale
— muzică populară
— muzică ușoară si de 

dans

Cel mai ieftin mijloc de transport

Bicicleta TOHAN pentru bărbați
699,50

TOHAN pentru femei
71^,80

SUPER pentru bărbați
865,00

FELICIA pentru femei 
880,00

TURIST pentru bărbați
855,00

DIANA pentru femei
870,00

JUNIOR pentru bărbați
699.50

- Bicicleta JUNIOR pentru femei
712,80 

~ Bicicleta PIONIER pentru copii
559.50

- Bicicleta

lei

lei

lei

lei

lei

iei

lei

lei

SE VINDE Șl CU PLATA ÎN RATE.
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' CLASAMENTUL 

GOLGETERILOR
înainte cu trei etape de 

încheierea . campionatului, 
clasamentul golgeterilor ne 
arată (dacă mai era nevoie) 
lipsa de eficacitate a înain
tașilor noștri. Intr-adevăr, 
să fii în fruntea golgeteri
lor, după 23 de etape, cu 
numai n goluri — din care 
6 din 11 m (Adam — „V 
Cluj), nu e o performanță 
de laudă!

Următorul clasat, Dumi
triu II, 10 goluri marcate, 
din care 4 numai în etapa 
a XXIII-a (meciul du Pe
trolul).

Dar iată clasamentul I
11 GOLURI ! Adam („U“ 

Cluj) - 6 din U m, 10 GO
LURI s Dumitriu II (Rapid). 
9 GOLURI : Oblemenco 
(„U“ Craiova) — 1 din 11 
m, Iancu (Farul) ; Libardi 
♦Țiul) — 1 din 11 m; Voi- 
nea (Steaua) : 7 GOLURI: 
Țarălungă (Progresul); Do
brin (F.C. Argeș) — 3 din 
11 m; Gtrozea (Petrolul) ; 
Kraus (F.C. Argeș) ; 6 GO
LURI : Soo, Constantin 
(Steaua) ; Kallo U'arul) —
I din 11 m ; Niuțu (F.C. Ar
geș) ; Dembrovschi (Dinamo 
Bacău) ; Naidin (Jiul); A- 
xente (U.T.A.)} Tătaru II 
(Steaiua) ; D. Erne (Dinamo 
Bacău); Dumitrache (Dina
mo Buc.) — 1 din 11 m;
l. Ionescu (Rapid) — 2 din
II m; 5 GOLURI : Sfîrtlo-
gea („U“ Craiova); Dridea 
I (Petrolul)1 din 11 m; 
Dumitriu III (A.S.A. Tg. 
Mureș) ; Dinu (Dinamo 
Buc.) ; Tufan (Farul) ; 4
GOLURI : Pavlovici (A.S.A. 
Tg. Mureș) — 3 din llm; 
D. Popescu, S. Avram (Stea
ua) ; Jercan (F.C. Argeș) ; 
Perdntescu < Jiul); Pescaru 
(St roșu) — 1 din 11 m; 
Mateianu (Progresul) — 2 
din 11 m ; Erie II (Dinamo 
Bacău) — 2 din 11 m; 3 
GOLURI t Cîrciumănescu 
(„U“ Craiova); Czakio 
(A.S.A. Tg. Mureș) ; Chivu 
(U.T.A.) ; Georgescu (Pro
gresul) ; Oprea (;U“ Cluj); 
Neagu (Rapid) — 1 din 11
m, Naghi (Dinamo Buc.) ; 
Pîrcălab (Dinjamo Buc.); 
Nedelcu (Dinamo Bacău) ; 
Haidu (Dinan» Biuc.); Sasu 
(Farul) ; Țurcan (F. C. Ar
geș) j Ionescu (Jiul) ; Badea 
(Petrolul) ; Moldoveanu 
petrolul); Barbu („U" Qluj); 
Șchiopu (U.T.A.).

CRAIOVA I Universitatea 
va folosi în meciul de mîine, 
ide la Tg. Mureș, perechea 
Strîmbeanu—Ivan...

PITEȘTI 1 F. C. Argeș va 
alinia Ia Cluj următoarea 
formație i Coman — Păciulete, 
Barbu, Stei ian, Iv^an, Dobrin, 
loniță, Nuțu, Kraus, Turcan, 
Radu. Rezerve i Stan, Olteanu 
și Prepurgel.

PLOIEȘTII Suferind 0 în
tindere musculară, Moldovea- 
nu nu figurează în formația 
alcătuită de Ilie Ooană pen
tru meciul cu Dinamo Bacău.

PETROȘENI! înainte de 
a pleca la Brașov, jucătorii 
luj Coldum au susținut un 
meci de verificare care a du
rat 120 de minute în compa
nia echipei Victoria Tg. âiu 

Jfcpe care au întrecuit-o cu 2—1. 
'' TG. MUREȘ ! în urma par

tidelor bune făcute în ulti
mul timp, antrenorii de la 

’A.S.A, îl folosesc cu regula
ritate pe tînărul fotbalist Lu- 
Caci. Bine fac.

PLOIEȘTI i Fotbaliștii de 
îa Dinamo Bacău au sosit la 
Ploiești pentru meciul cu 
Petrolul, direct din Polonia,

COPIII RĂSP UND : PREZENT!
ASTĂZI VESTI DIN; SIBIU. HAȚEG Șl DOBlRCENI

® Din vechea cetate a Si
biului r~ vești de la cores
pondentul nostru Ilie Iones
cu, despre competiția fotba
listică a elevilor școlilor ge
nerale din localitate, denu
mită „Cupa Primăverii". Sub 
patronajul Gonsiliului muni
cipal al Organizației pionie
rilor și al Comisiei de fotbal 
a G.J.E.F.S., competiția a luat 
startul ia 5 mai, strîngînd la 
linia de plecare aproape 250 
de tineri fotbaliști.

Primele meciuri, desfășu
rate în două reprize a 30 de 
minute, cu dreptul de a în
locui patru jucători de cîmp 
și portarul, s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate: Școala 
generală nr. 4 — Școala ge
nerală nr. 8 : 3—0, Școala ge
nerală nr. 12 — Școala gene
rală nr. 14 : 2—0, Școala ge
nerală nr. 16 — Școala gene
rală nr. 18 : 1—3, Școala ge
nerară nr. 1 — Școala gene
rală nr. 2 : 0—1, Școala gene
rală nr. 15 — Școala generală 
nr. 17 : 1—0. Sîntem infor
mați de asemenea că arbitra
jele sînt asigurate de profe
sorii de educație fizică D. 
Klein, T. Todoran și S. Stetz. 
Se poate, deci, bănui că nu 
se vor semnala cazuri de 
indisciplină...

• „Hațegul și-a desemnat, 
după o întrecere aprigă, la 
care au participat 8 echipe, 
campioana de copii" — ne 
scrie N. Sbuchea. Iată rezul
tatele tehnice : Viitorul — 
Progresul 2—1, Zorile —- Glo
ria 4—0, Retezatul — Racheta 
2—0, Steaua — Rapid 6—5, 
Zorile — Viitorul 3—0, Stea
ua — Retezatul 1—0, Zorile 
— Steaua 4—3. în urma aces
tor rezultate, echipa ZORILE 
a cîștigat titlul de campioană 
a orașului Hațeg la fotbal- 
copii. Iată lista celor 13 „e- 
roi*, făuritori ai victoriei : 
M. Vinars, M. Costescu, I. 
Toma, I. Zepa, L. Zepa, I. 
Strencu, N. Stefoni, R. Țapu, 
ar. Crăciunel, I. Țapu, S. Vin-

AVANCRONICA CRONICARILOR NOȘTRI

unde, după cum se știe, au 
obținut două rezultate remar
cabile In compania reprezen
tativelor naționale ale țării 
gazdă i 0—1 cu Selecționata 
Â și 1—0 cu selecționata B. 
Băcăuanii se prezintă mîine 
în fața petroliștilor cu o carte 
de vizită de invidiat.

Politehnica București—
7

Poiana Ctmpina 
se dispută la Pitești
Meciul de divizia B dintre 

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
și POIANA CÎMPINA are 
loc pe stadionul din Pitești, 
duminică, cu începere de la 
ora 17,30. Această hotărîre a 
fost luată de comisia de com
petiții în urma ridicării drep
tului clubului bucureștean de 
a organiza meciuri în Capi
tală.

țan, O. Straton, E. Neidoni. 
In încheiere, semnatarul scri
sorii provoacă pe această 
cale pe campioana omologă a 
orașului Gălan la un meci 
tur-retur. In perspectivă, deci, 
un meci între cele mai bune 
echipe de copii din Hațeg și 
Gălan... Rămînem pe recep
ție !

• Profesorul C. Grădinaru, 
vechi colaborator al rubricii 
noastre, ne furnizează ulti
mele rezultate ale selecționa
tei Școlii generale Dobîrceni, 
județul Botoșani, pe lîngă 
care el îndeplinește funcția 
de antrenor și... director ! Ia- 
tă-le i Școala Dobîrceni — 
Școala Pădureni 7—0, Școala 
Dobîrceni — Școala Cișmă- 
nești 5—1. Scrisoarea primită 
conținea și fotografia repre
zentând pe cei 11 „alb-negri* 
care alcătuiesc reprezentativa 
școlii locale i în picioarei de 
la stînga la dreapta : O. Lo
han, V. Andrianu, Gh. Cozo- 
rici, Șt. Pînzaru, E. Pînzaru, 
V. Holbură, jos N. Pînzaru, 
S. Mariniuc, V. Teodorescu, 
M. Ciocoiu, V. Panțîru.

Fotbaliștii școlii din Dobîrceni
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ultimul meci de campionat, 
repurtînd în continuare victorii 
pe terenurile din Algeria unde 
se joacă un fotbal rafinat. Ra
pidul, o familie în care rudele 
se ceartă, din cînd in cînd, 
între ele, trăiește de vreo două 
săptămîni un oarecare reviri
ment afectiv. Dumitriu și Ja- 
maischi sînt acum oamenii cei 
mai redutabili și, dacă nu se 
va întoarce obosită, trupa din 
Giulești are de partea ei des
tule șanse.

Dinamo a cîștigat în opt din 
cele zece etape ale returului 
de parcă ar fi vrut să-și de
monstreze sieși șansele pe care 
le-ar fi avut la titlu din acest 
campionat, fără complexele din 
toamnă. Partida dintre Rapid 
și Dinamo va fi cu siguranță 
aprigă. E dificil de afirmat că 
va avea și calitate. Fiindcă o 
greșită axiomă a echipelor 
noastre spune că, în general, 
partidele cu miză nu pot fi și 
frumoase. Ce absurd, dragi fot
baliști, care v-ați învățat cu 
puțin.

Romulus BALABAN

Farul —U. T. A. întrunește 
toate condițiile ■

Un meci în care se întîlnesc 
echipe care nu vizează titlul, 
dar nici nu sînt amenințate de 
spectrul barajului întrunește 
toate condițiile să fie frumos, 
dîrz disputat, în limitele unei 
depline sportivități, să ofere 
deci, un agreabil spectacol fot
balistic. Astfel am dori să fie 
partida de la Constanța, dintre 
Farul și U.T.A.

Atît Farul cit și în deosebi, 
U.T.A, au arătat în ultimele 
etape de campionat o formă 
remarcabilă. Textiliștii au do
vedit că știu să joace bine în 
deplasare și că, deci, nici un 
meci în asemenea condiții nu 
este pierdut dinainte. Intr-ade
văr, dacă la începutul returu
lui, echipa lui Coco Dumitres
cu nu-și găsise cadența, acum, 
în final, arădanii pot fi aproa
pe siguri că în viitorul sezon 
vor avea două formații în di
vizia A. Să remarcăm faptul 
că U.T.A. are numeroși oameni 
în Iotul de tineret (Gornea, A- 
xente, Șchiopu).

Zilele trecute am stat de vor
bă cu Gil Mărdărescu. Era în- 
trutotul de acord că echipa sa 
a ajuns la maturitate, că dis
pune de cîteva elemente va

loroase, în mare vervă de joc: 
Tufan, Sasu, Kallo etc. selec
ționați în loturile reprezentati
ve. De la constănțeni va lipsi, 
probabil, în continuare „buldo
zerul- Iancu, pentru că, din 
păcate, litigiul „Iancu — antre
nor*-' nu s-a rezolvat încă. Și 
e regretabil...

Ion OCHSENFELD

Unde lovesc trăznetele

Nicicînd antrenorii Progre
sului și ai Stelei n-iau fost 
mai zgîrciți în declarații ca 
înaintea acestui joc. Și nu 
numai ei. Chiar jucătorii in
tervievați de reporter au ri
dicat din umeri, s-au abți
nut asupra oricărui pronos- 
stic. Iată, însă, la orizont un 
optimist. Andrei Tudose, ma- 
serul Progresului, care ne-a 
vizitat Ia redacție spunînd că 
echipa lui a luat toate mă
surile pentru partida de du
minică. în sfîrșit, ne-am spus, 
o pistă de... informație. In
sistăm.

— Ce jucători ți se par mai 
in formă ?

— Dobrin, Grozea, Barbu. 
Pircălab...

— Ne interesează cei de la 
Progresul nu de la...

— V-am ' spus. Echipa noas
tră a luat toate măsurile-

— Tocmai...
— Printre măsurile luate 

pentru meciul cu Steaua sînt 
și acelea de a nu divulga ni
mic din pregătiri...

— Nu te știam atît de cir
cumspect. Crezi că Progresul 
va produce duminică o sur
priză ?

— Desigur l
— Te referi la o surpriză 

de genul celor care au adus-o 
pe locul 12 ?

— Dumneavoastră credeți 
asta. Eu...

DIALOG CU CITITORII

Discuția a durat o jumăta
te de oră, dar n-am aflat ni
mic concret, lucru ce mă face 
să cred că liderul va avea 
mult de furcă cu fotbaliștii 
din str. dr. Staicovici, aflați 
în lupta pentru evitarea bara
jului.

Aceeași impresie („va fi un 
joc greu") și în tabăra de la 
Ghencea, unde meciul de mîi
ne este privit ou toată serio
zitatea și, de ce nu, cu o 
oarecare îngrijorare. „Nimic 
nu-i mai greu în fotbal decît 
să stai în vîrful piramidei. 
Aici lovesc trăznetele. Și Pro
gresul în situația în care se 
află, sînt sigur, se va dezlăn- 
țui ca o furtună..." (ȘTEFAN 
COVACI).

In perspectivă, deci, un 
meci cu miză al cărui învin
gător și învins îl vom afla 
abia mîine seară. Eftimie Io
nescu de la revista „Fotbal* 
așteaptă „un meci egal". E 
cel mai aproape de realitate...

Cristian MANTU

Va reuși F.C. Argeș ia Cluj 
ceea ce nu a reușit la Pitești ?

Antrenorul piteștean Ion 
Bălănescu ne spunea zilele 
trecute că echipa sa își va 
juca la Gluj una din ultimele 
șanse (n.n. — poate chiar ul
tima) în lupta pentru cuce
rirea titlului. Impresionant a- 
cest optimism, nu ? Și întru- 
totul respectabil. Să lupți 
pentru marea victorie pînă 
la firul liniei de sosire...

Rămîne de văzut dacă ele
vii lui Teașcă vor rămîne 
contemplativi în fața fru- . 
moașei dîrzenii a piteștenilor * 1 
sau vor căuta să arate că 
știu mai mult decît îi reco
mandă clasamentul. De fapt 
„U“ va fi supusă, două eta
pe la rînd, la două severe e-

© „Experiența Linz", a treia 
întîlnire a comisiei de selecție 
cu antrenorii echipelor de divi
zia A și jocul cu Allemania au 
constituit tot atîtea etape în ac
țiunea de cristalizare a repre
zentativei naționale de fotbal, pe 
care, după cum se știe, o așteap
tă un program oficial destul 
de greu. Asistăm Ia căutări, se 
încearcă variante tactice, se 
triază jucători. Antrenorii (și e 
un lucru pozitiv) se consultă cu 
un cerc larg de specialiști,, cu 
ziariști.

Pe adresa redacției sosesc nu
meroase scrisori.-din partea ci
titorilor noștri, în care se dau 
sfaturi, se alcătuiesc echipe. 

Tov. SICA BARBU, din Mediaș, 
apreciază că Dobrin e înfumu
rat, iar introducerea în lot a lui
I. Ionescu — nejustificată. Apoi, 
reproșează fotbaliștilor noștri că 
nu joacă rapid, ca ungurii (n.a. 
remarcă făcută după meciul Un
garia — U.R.S.S. și nu după re
turul acestuia de la Moscova) 
și propune ca funcția de antre
nor al echipei naționale să fie 
preluată de C. Teașcă. Ne mai 
întreabă de ce fotbaliștii noștri 
manifestă atîta inconstanță in 
joc. O întrebare la care, he este 
dificil să răspundem. Credem că 
nici antrenorii n-au găsit... buba,

pentru că altfel nu ar mai avea 
atîta bătaie de cap. Părerea 
noastră este că actualii selecțio
neri trebuie lăsați să lucreze, să 
caute cele mai bune soluții. Nu 
de alta, dar amestecîndu-se prea 
multă lume în treburile lor, s-ar 
putea să se întîmple cu echipa 
noastră la fel ca și cu copilul 
cu mai multe moașe... Răspunsul 
e valabil și pentru tovarășul 
L. POP, de la Exploatarea mi
nieră Sărmășag.

© Din nou despre spațiul pe 
care îl acordăm unor ramuri 
sportive. Tov. G. MARINESCU 
din București, calea Victoriei 
114, ne reproșează că am uitat 
de sporturile care ne fac cinste, 
cum sînt handbalul și voleiul- 
Cu handbalul, de acord: despre 
echipa Steaua nu s-a scris su
ficient cu prilejul cuceririi 
C.C.E. La volei — avînd în ve
dere rezultatele din ultimii ani 
— avem rețineri. Oricum, vă asi
gurăm că problema repartizării 
spațiului pe discipline sporti
ve ne preocupă, în continuare, 
și căutăm să găsim cele mai 
echitabile soluții.

© Tov. PETRE MOLEA difi 
Drăgășani, str. Decebal nr. 11, 
ne sesizează că în materialul in
titulat : „Elevii — în săli și pe 

xaminări :, duminica aceasta 
meci (colocviu) cu lotul II 
(F.O. Argeș); duminica vii
toare — meci (examen) cu 
lotul I (Steaua). După aceste 
două grele probe vom fi în 
măsură să știm mai exact 
cită „carte fotbalistică* știu 
universitarii de la poalele Fe- 
leacului. In meciul cu argeșe
nii, sîntem curioși să urmă
rim cîteva interesante due
luri ! ADAM (golgeterul di
viziei A) — Barbu -9 Coman 
(senatori de drept în echipa 
națională), Dobrin — Pexa 
(recent introdus în lotul re
prezentativ) și duelul „linie* 
— „beton*.

Cît despre șansele oaspeți
lor de a se apropia — în acest 
meci de titlu, ele ni se par 
teoretice. Dar nu... abstracte.

M. POPESCU

în absența mizei...

Intîlnirea cu Dinamo Bacău 
este ultima înaintea finișu
lui fierbinte al petroliștilor, 
cărora sorții le-au rezervat 
în ultimele două etape re
plica formațiilor care își 
dispută modestul tron al fot
balului nostru i Argeșul și 
Steaua.

Nici una dintre combatan
tele de duminică, de la Plo
iești, nu țintește prea sus și 
nu privește cu îngrijorare în 
urmă. De altfel, acest regu
lament, ad-hoc, al barajului 
care a viciat profund intere
sul din jurul campionatului 
(și poate chiar campionatul 
ca atare) nu pare teribil nici 
chiar pentru echipele aflate 
sub directa lui amenințare.

In absența mizei, poate cîș- 
tiga fotbalul 1 Da Petrolul ar 
fi de urmărit, în primul rînd, 
Grozea, remarcabil la trialul 
de miercuri, N. Ionescu și

stadioane", publicat în urmă cu 
cîtva timp, s-a strecurat o eroa
re : tînărul profesor de la Li
ceul nr. 35 București, ne spune 
dînsul, se numește Gabriel Mo- 
lea și nu Gabriel Monea. A fost 
o greșeală de corectură și facem 
cuvenita rectificare. Considerăm 
că în acest fel dăm stisfacția 
meritată atit fiului, cit și, mai 
ales, tatălui.

© Un grup de „tineri sub 
18 ani1’ — așa cum este semnată 
scrisoarea — din Botoșani, ne 
solicită sprijinul pentru a putea 
practica handbalul, pe care, 
spun ei, îl îndrăgesc foarte 
mult. Mai întîi, ii rugăm ca pe 
viitor să ne comunice numele 
și adresa pentru a-i putea aju
ta mai eficace. Pentru început, 
le recomandăm să se adreseze 
organelor sportive locale. Nu 
se poate ca un sport care se bu
cură de o atît de mare populari
tate în țara noastră să nu aibă 
simpatizanți în rîndurile activiș
tilor sportivi și ale profesorilor 
de educație fizică din Botoșani.

• De la Cluj, tov. CONS
TANTIN RUSU, str. Cometei 38, 
ne-a trimis un așa-zis program, 
„pus pe piață" de către clubul 
sportiv Universitate©, cu ocazia 
meciului de fotbal eu Progresul. 
Prețul: 1 leu. Trebuie să recu

Dincuță, de la „tineret* ; la 
Dinamo Bacău, Dembrovschi, 
excelent în turneul din Po
lonia.

Portarii echipelor gazdă au 
la noi rare prilejuri de a se 
face remarcați. Poate, totuși, 
Mihai Ionescu va fi pus la 
încercare. „Pantera* așteaptă 
de mult 1 Mai ales că presa 
poloneză a elogiat evoluția 
băcăuanilor ca sparing-parte- 
neri ai naționalei Poloniei, 
într-un meci pe care românii 
l-au pierdut la limită, după 
ce au făcut un joc bun, con
firmat apoi de victoria asu
pra selecționatei B.

In sfîrșit, cuplul Dridea- 
Badea, cu atîta rezonanță și 
tradiție în fotbalul ploieștean, 
are prilejul să joace o mare

Valeriu CHIOSE

Doar două puncte...

Dacă A.S.A. Tg. Mureș și 
Universitatea Graiova s-ar fi 
prezentat pe teren cu situația 
pe care o aveau în clasament 
în toamnă, lucrurile ar fi fost 
mai simple. Dar așa... A.S.A. 
Tg. Mureș ocupă locul 13 și 
are o zestre de fată săracă 
(18 puncte), iar Universita
tea Graiova se află pe locul 
11 (cu 21 p), regretând punc
tele risipite nechibzuit acasă 
și în deplasare. Deci, ambe
lor formații le-ar trebui nu 
2, cite puncte sînt puse în 
joc, ci cel puțin 3—4. Ge se 
poate aștepta de la un ase
menea meci ?

Apreciind lucrurile prin 
prisma celor întâmplate pînă 
acum în campionat, este a- 
proape cert că vom asista la 
o luptă îndîrjită pentru vic
torie fapt ce ar putea duce 
la o abandonare a fotbalului 
curgător, spectaculos în fa
voarea, fie a unei ofensive 
disperate (gazdele), fie a u- 
nei apărări aglomerate (oas
peții).

Balanța ipotetică a calcu
lului pronosticurilor înclină, 
în ce privește victoria, spre 
gazde. Credem că A.S.A. Tg. 
Mureș își va lua revanșa 
după acel 0—4 cu care a fost 
învinsă în toamnă la Gra
iova. Ce este mai greu de 
crezut ni se pare faptul că 
mureșenii pot învinge la a- 
ceeași diferență de goluri. 
Nu âu realizat o victorie de 
asemenea proporții niciodată 
în acest campionat. Așa că 
e greu de crezut tocmai a- 
cum.

A. CALINARBITRII MECIURILOR
PETROLUL PLOIEȘTI - 

DINAMO BACAU: Dumi
tru Isăcescu, ajutat la tușă 
de M. Bică și Șt. Lazăr (toți 
din București);

„U« CLUJ — F.C. AR
GEȘ : Al. Pîrvu, ajutat la 
tușă de I. Drăghicî și C. 
Manușaride (toți din Bucu
rești);

RAPID — DINAMO 
BUCUREȘTI: Aurel Benlu, 
ajutat la tușă de K. Buzdun 
și M. Cîțu (toți din Bucu
rești);

A.S.A. TG. MUREȘ - 
„U'i CRAIOVA: Nicoiae 
Cursaru, ajutat la tușă de 
E. Vlalculeseu și M. Vasiliu 
(toți din Ploiești);

STEAGUL ’ROȘU - 
JIUL : Zaharia Drăghici
(Constanța), ajutat la tușă 
de V. Liga (Galați) și S. 
Ltipu (Focșani);

FARUL — U.T-A. : Victor 
Pădureanu, ajutat la tușă 
de N. Marin și C. Sotir (toți 
din București);

PROGRESUL — STEA
UA : Emil Martin, ajutat la 
tușă de Gh. Limona și O. 
Bărbulescu (toți din Bucu
rești).

noaștem că, față de mărimea și 
conținutul programului, gospo
darii clubului i-au apreciat cam 
exagerat valoarea. Dar, nu ăsta 
e baiul. Orele de începere a me
ciurilor trecute în program nu 
corespund cu cele de pe afișele 
din oraș. Poate că pentru sezo
nul viitor organele sportive lo
cale vor lua măsuri din timp ca 
asemenea erori să fie evitate.

® Originar de pe meleagurile 
mureșene, profesorul I. MER- 
DARIU, din comuna Buciumeni, 
județul Dîmbovița, își manifes
tă nemulțumirea că nu a putut 
să urmărească echipa sa favo
rită — A-S.A. Tg. Mureș — la 
televizor, referindu-se în special 
la meciul susținut la București 
cu Rapid. Să nă amintim că în 
duminica respectivă, în Capi
tală, se desfășura meciul de 
tenis România — Danemarca 
din cadrul „Cupei Davis". Aces
ta a fost un eveniment sportiv 
remarcabil și apreciem că bine 
a procedat studioul de televiziu
ne că l-a transmis. Totuși, poa
te că televiziunea va satisface 
și dorința cititorului nostru, la 
2 iunie, cînd A.S-A. va evo
lua din nou în Capitală, în 
compara echipei Dinamo.

C. ALEXANDRU



înaintea ultimei etape:

RAPID BUCUREȘTI— 
CAMPIOANĂ

LA VOLEI FEMININ
CONSTANȚA, 17 (prin telefon, 

de ia trimisul nostru). Ziua a 
doua a turneului final de volei 
feminin, care se desfășoară în lo
calitate, a început cu jocul Di
namo — C.S.M. Sibiu. Sibiencele 
au comis greșeli la efectuarea 
serviciului și la preluare, ceea ce 
le-a diminuat considerabil din 
șanse. Nu e mai puțin adevărat 
că și Dinamo s-a prezentat de-a 
dreptul lamentabil. în ansamblu, 
deci, partida s-a situat sub nive
lul cerințelor diviziei A. în pri
mele două seturi, cîștigate cu 
același scor (15—7) de dinamo- 
viste, acestea au profitat, din plin 
de greșelile adversarelor. Urmă
torul set a marcat o revenire pu
ternică a C.S.M.-ului care prin 
eforturile solitare ale jucătoare
lor Schuun și R. Popa au reușit 
să-și adjudece victoria la 14, 
după o dramatică luptă în final. 
In cel de al patrulea set, și ulti
mul., C.S.M. nu a mai ținut pasul 
decît pînă la jumătate, în timp 
ce dinamovistele, fără a ieși din 
nota de mediocritate, au izbutit, 
totuși, să-1 cîștige la 7, este drept 
sprijinite substanțial și de bîlbîie-? 
Iile adversarelor. Scor final : 3—1 
(7, 7, —14, 7) pentru bucureștence. 
Au arbitrat inegal : I. Covaci și 
M. Nico&au — București.

Partida vedetă a adus în fața 
fileului echipele cele mai bune 
din actualul turneu final, Rapid 
și Penicilina. După cum au în
ceput, feroviarele păreau decise 
să nu repete figura dinamoviste- 
lor, din prima zi : 2—0, 6—1, dar 
ieșencele n-au fost de acord și, 
printr-un joc atent și totodată 
spectaculos, au întors rezultatul 
în favoarea lor, cîștigînd setul 
la 11.

în setul următor Rapid a con
dus permanent (7—0, 14—8) și a 
cîștigat la 11. Cel de-al treilea 
set a debutat cu avantaj pentru || 
Penicilina : 7—1, 9—7, dar Rapid 
a încheiat victorioasă într-un fi- 1 
nai dramatic : 16—14. Ultima parte g 
a fost echilibrată doar la început. 1 
(4—4), după care Rapid, într-un g 
iureș, pune capăt setului și par- 
tidei. Scor final 3—1 (—11, 11, 14, | 
7) pentru Rapid, s-au remarcat : H 
Florescu, Chezan, Tudora (Rapid), i 
Căunei, Chirițescu, Zabara (Peni- i 
ciiina). Au arbitrat satisfăcător H 
C. Mușat și p. ionescu (Constan- 
ța). CLASAMENT : 1. Rapid 39 p, i 
2. Dinamo 37 p, 3. Penicilina 35 p. H 
4. C.S.M. Sibiu 30 p.

Aurelian BREBEANU 1

MARȘUL SPRE POLUL NORD CONTINUA!
925 km parcurși în ciuda condițiilor vitrege

ALLAN GILL, 
exploratorul accidentat

Expediția engleză condusă de 
Wally Herbert își continuă mar
șul spre Polul Nord, în ciuda 
condițiilor vitrege pe care le

întîmpină : vînt puternic, ză
padă spulberată, calota de 
gheață fragmentată în banchize 
care îi poartă uneori pe explo
ratori departe de ruta lor sau 
se ciocnesc provocînd zgomote 
înfricoșătoare. In plus, unul din 
membrii expediției, Allan Gill, 
și-a luxat Un picior.

După ultimele comunicări fă
cute la Point Barow, expediția 
se declară, totuși, satisfăcută de 
reahzările de pînă acum : a 
străbătut pe calota de gheață 
925 km, se află la numai 70 de 
km de ruta stabilită și nu a 
pierdut decît patru din cei 40 de 
clini folosiți pentru tracțiunea 
săniilor.

După un scurt popas în care 
așteaptă aprovizionarea — pe 
calea aerului — pentru următoa
rele două săptămîni, expediția 
își reia drumul spre Pol.

VELIȘTII ROMÂNI
în concurs la Burgas

La Burgas, pe malul Mării 
Negre, se desfășoară o între
cere internațională de iahting, 
organizată de federația bul
gară de specialitate. Pe pro
gramul competiției figurează 
5 regate, deschise numai spe
cialiștilor în clasa finn, la care 
iau parte echipele U.R.S.S., 
României, Bulgariei și repre
zentativele R.S.S. Ucrainene, 
orașelor Sofia, Varna și Bur
gas. Pînă în prezent s-au dis
putat — pe un vînt tare (une
ori de gradul 5) — trei regate, 
în cadrul cărora sportivii ro
mâni au avut o bună compor
tare. Dintre ei cel mai bine 
clasat este Gheopghe Nicol- 
cioiu, care ocupă locul III. O 
poziție bună In „plutonul44 
condus de velistul sovietic 
Viktor Gulianov (neînvins pî
nă acum în această competi
ție) o are și reprezentantul 
nostru Petre Svoboda, situat 
pe locul VII. Iată configura
ția părții superioare a clasa
mentului „Regatei Burgas", 
înaintea ultimelor doiuă zile 
de întreceri : 1. Viktor Gulia
nov (U.R.S.S.) o p, 2. Viktor 
Golemenkov (R.S.S. Ucrainea
nă) 8,6 p, 3. Gheorghe Nicol- 
cioiu (România) 11 p, 4. Pen- 
cio Encev (Bulgaria) 13 p.

Vasile Tudor (Dinamo) - 
învingător în prima etapă 

a „Cupei Prahova**
PLOIEȘTI, 17 (prin telefon, 

de Ia trimisul nostru), — A- 
junsă Ia cea de a doua ediție, 
competiția ciclistă de lung ki
lometraj „Cupa Prahovei" or
ganizată de C.J.E.F.S. Prahova, 
se bucură anul acesta de o par
ticipare numeroasă și valoroa
să. Cei 69 de alergători repre- 
zentînd 13 echipe de cluburi

(printre care și 6 rutieri bul
gari), au luat vineri startul în 
prima etapă : Ploiești — Bu
zău — Ploiești (158 km).

Așteptările celor care au în
soțit caravana au fost satisfă
cute sulă la sută. De la ple
care, plutonul este agitat de 
desele încercări de evadare. 
Atacul decisiv este lansat la ie
șirea din Mizil, cînd se des
prind 7 alergători. înțelegîn- 
du-se bine la trenă, aceștia își 
măresc permanent avantajul. 
La Buzău, lipsa arbitrilor de 
parcurs și a marcajelor, care au 
făcut ca grosul plutonului să 
parcurgă alt traseu, le-a mai 
dăruit fugarilor încă circa 2 
minute, distanță ce nu a mai 
putut fi refăcută de urmăritori. 
Sprintul final, la care s-au pre
zentat toți cei 7 fugari, a fost 
cîștigat de Vasile Tudor (Dina
mo I), cronometrat cu 3h 
40:10, urmat în același timp de 
C. Ciobanu (Voința Ploiești), 
Atanas Petkov (N.H.K. Botev 
Burgas), C. Grigore (Dinamo I). 
Gh. Bădără (Olimpia Bucu
rești), A. Țideanu (Olimpia 
București) și A. Sofronie (Di
namo I). Pe echipe, etapa a 
revenit formației Dinamo I- 
Sîmbătă are loc etapa a doua 
împărțită în două semietape: 
25 km contratimp individual 
și 120 km cu plecare în bloc, 
pe ruta Ploiești — Văleni — 
Cizlău — Ploiești.

- stăzi, cînd în Iunie se dis- 
B pută atîtea „Cupe", com- 
H petiții ce oferă învingă

torilor trofee cu străluciri 
proaspete sau purtînd patina 
vremii, este potrivit să ne 
oprim mai mult în preajma ce
lui mai vechi dintre semnele 
care înnobiiează o victorie. Ne 
gîndim, firește, Ia „Cupa An
gliei", pocalul de argint cu în- 
crustații, disputat cu ardoare, 
de Ia 1886 începînd, de fotba
liștii Albion-ului. Am ajuns Ia 
cel de al 74-lea jubileu al 
competiției care atrage, în fie
care an, sutele de echipe afi
liate la prima federație sporti
vă din lume : Football Associa
tion. Cele două inițiale ajunse 
celebre — F.A. — simbolizează 
un secol de prosperitate în 
sport, de promovare a fair- 
playuluî, transformat în renu
me, adesea' binemeritat.

In după amiaza aceasta, pe 
stadîonul-gigant de la Wembley 
vor intra pe covorul verde al 
gazonului, în acorduri de fan
fară, cele două echipe rămase 
în luptă pentru F.A.-Cup 1968. 
Sint F.C. Everton și West 
Bromwich Albion, două dintre 
cluburile pioniere ale soccer- 
ului britanic, născute în epoca 
romantică a sportului cu balo
nul rotund, cînd fotbaliștii 
purtau chiloți pînă sub ge
nunchi, iar pentru spectatoare 
nu se inventase încă prima 
modă a fustelor scurte, pre
cursoare ale „mini- jupelor*3 
care fac ravagii azi.

Modele trec, Cupa F.A. ră- 
mîne. Chiar dacă avem de-a 
face cu o imitație a originalu
lui, dispărut în chip misterios 
din vitrina clubului Aston Vil
la, în 1895. Azi după amiază, 
regina Elisabeta, sau vreun alt 
membru al familiei domnitoare 
engleze, va oferi faimosul tro
feu echipei învingătoare, după 
90 sau 120 de minute de luptă.

Care dintre cei doi căpitani 
va savura beția turului de o- 
noare ? Relatările ultimelor 
evoluții ale celor două finaliste 
arată un sensibil echilibru de 
forțe. Amindouă sînt situate 
în prima „zecime" a campio
natului ligii, recent încheiat. 
Au cules succese în ultimele 
jocuri, dintre care cel mai no
tabil este acel 6—3 impus de 
West Bromwich fostului lider, 
Manchester United, retrogradat 
prin aceasta la locul doi. In 
mare formă par a fi cele donă 
atacuri, în care primele viori 
sînt Allan Ball — tempera
ment exploziv și posesor al 
unui imcomparabil „simț al 
porții" — și tînărul Astle, care 
a înscris pentru Albion 7 go
luri în ultimele 3 meciuri!

Cota de pariuri — tradițio
nalul test al șanselor — indică 
totuși un ușor avantaj pentru 
Everton, care și-ar vedea rea
lizat astfel un record perso
nal : recîștigarea Cupei la in
terval de numai doi ani, după 
ce și-o adjudecase în fînala 
din 1966 printr-o memorabilă 
victorie cu 3—2 asupra lui 
Sheffield Wednesday.

$j i acum. Giro I A doua con> 
aj) petiție ca importanță a ma- 

® relui ciclism, după „Bucla" 
franceză, pornește, începînd de 
marți, pe șoselele Italiei. Un 
start care a fost decalat cu trei 
zile față de data inițială, pentru 
a nu îndepărta pe alegătorii Ita
lieni de la urnele de vot, du
minică fiind zi de alegeri.

Turui Italiei, la a 51-a ediție, 
prezintă în acest an un duel 
care poate deveni tradițional în 
marile întreceri, rutiere : Felice 
Glmondi contra Eddy Merckx, 
sînt cei doi cicliști care domină 
scena în acest sezon. De o par
te, recentul învingător din „La 
Vuelta" spaniolă, singurul care 
a reușit să realizeze tripticul de 
victorii în tururile Franței, Ita-

fabrlca de aparate culinare Fae- 
ma — posibilitatea de a străluci 
doar pe firmamentul cursei ita
liene. Și poate că Eddy nu va 
lăsa să-i scape această șansă.

Evident, Giro are nu numai 
favoriți, ci și outsider! periculoși. 
Printre aceștia se află Gianl 
Motta, revenit în formă, sau 
Franco Bitossi, ultima descope
rire ă ciclismului din patria lui 
Coppi și Bartail.

n c ieri, la Lausanne, 125
II de sportivi din 20 de 
” țări se întrec în cel mai 

tânăr campionat european din 
disciplina luptelor. Este com
petiția pentru titlurile conti
nentale la judo, sport național

Un obstacol neașteptat în calea lui Allan Ball... „Băiatul 
teribil" de la Everton își vede refuzat, de către arbitru, 

un gol în poarta lui Manchester City
Foto : „WORLD SPORTS"

PANORAMIC
SPORTIV
EXTERN

liei și Spaniei. De cealaltă, cam
pionul mondial profesionist, me
reu în formă, așa cum arată re
centul său succes din cursa Ro- 
mandiei.

Gimondi își apără victoria de 
anul trecut în Giro. victori,e 
contestată de unii, care-1 consi
derau nedreptățit pe Jacques 
Anquetil, la ultima strălucire a 
forței sale de „uriaș al șo_selei“. 
Dar Italianul a demonstrat de 
atunci, de mai multe ori, că și-a 
meritat tricoul de învingător.

Ce va face Merckx 1 Definitiv 
radiat de pe lista participanților 
la „Marea buclă", lui 1 se oferă 
de către patronul său sportiv —

japonez, transferat pe alte me
ridiane de la succesul obținut 
cu prilejul Olimpiadei de la 
Tokio,

Printre favoriții întrecerilor, 
atît celor individuale cît și pe 
echipe, se disting, în primul 
rînd, reprezentanții U.R.S-S., 
care au dominat și ediția de 
anul trecut. Sportivilor fran
cezi și celor vest-germani li se 
acordă șanse, de asemenea. Nu 
va fi prezent însă cel care a 
contribuit în mod deosebit la

SANTAMBROSIO A SALVAT ONOAREA CICLIȘTILOR ITALIENITr. IOANIȚESCU

„CUPA PRIMĂVERII"
Terenurile Progresul sînt din 

nou gazda unor întreceri de tenis. 
Este vorba de „Cupa primăverii-, 
care reunește o serie de „rachete" 
cunoscute : P. Mărmureanu
(Steaua), V. Marcu (Dinamo), Ma- 
riana Ciogolea (Dinamo) și Julieta 
Boboc (Progresul). Una dintre 
cele mai interesante partide au 
furnizat-o V. Marcu și D. Mocanu 
(Constr.), primul ieșind învingă
tor (în turul I) cu 6—4, 6—0. De 
asemenea, menționăm și meciul 
p Mărmureanu — I. Diaconescu 
(Progr.) — din turul H — cîștigat 
de Mărmureanu cu 6—4, 6—2, dar 
după o dîrză rezistență a jucăto
rului de la Progresul. Rezultate : 
simplu bărbați : turul I : Crucea- 
nu (Progr.) — A. Viziru (Steaua) 
3—6, 6—0, 6—1, N. Mita (Progr.) — 
C. ștefan (Inst. Polit.) 6—0, 6—4,
S. Mureșan (Steaua) — D. Toth
(Dinamo) 6—1, 6—1. T. Ovici
(Steaua) — I. Spiridon (Progr.) 
6—1, 6—3, I. Guțu (Progr.) — Z. 
Nemeth (Dinamo) 6—3„ 6—4 ; tu
rul al II-Iea : V Sotlriu (Constr.) H 
— I. Guțu 6—4, 3—6, 6—2, I. San- 
teiu — s. Basarab (Progr.) 6—2, 
6—3, V. Marcu — Al. Siito (Di
namo) 6—3, 7—5, S. Mureșan —
T. Ovici 6—2, 6—1.

întrecerile continuă astăzi, de 
la ora 15,30, tot pe terenurile Pro-

C. PUFU-coresp.

(Urmare din pag. 1) 

fuzie. Juriul a acceptat însă, ex
plicațiile și, fiindcă nu l-a eli
minat pe Peschel, n-a mai a- 
dus vorba de Iffert. Oricare ar 
fi realitatea, asupra modului 
cum sînt interpretate rezulta
tele analizelor planează acum 
serioase dubii. Mai ales, pentru 
că atunci cînd a fost vorba de 
Gabriel Moiceanu și Ivan Ior- 
danov nu s-a discutat nici un 
moment, ci s-au aplicat sancți
unile prestabilite. Revenind la 
auspiciile nefavorabile, vom 
menționa că toată dimineața a 
plouat și a fost la fel de frig 
ca la sfîrșitul toamnei.

Caravana a făcut o transbor- 
dare de 50 km la VAMBERK, 
de unde s-a dat startul pe o 
ploaie torențială. Vîntul a fost 
schimbător, dar din orice direc
ție ar. fi bătut, ar fi 
fost la fel de neplăcut, 
fiindcă făcea să se simtă 
și mai tare frigul. Pe prima 
parte a etapei, cicliștii au par
curs un lung urcuș, care s-a 
încheiat, la km 39 la Suchy 
Vrch, cu un sprint de cățărare 
cîștigat de cehoslovacul Hraz- 
dira. Fără a fi malițioși, vom 
arăta că de fapt sprintul de că
țărare a avut loc pe... coborîre. 
Marcajul s-a făcut cu 1 km 
după punctul cel mai înalt! 
Radioul caravanei a anunțat la 
km 37 că reprezentantul nostru 
Ion Stoica a abandonat. De di

mineață era bolnav (răcit) și 
n-a mai rezistat vîntului, ploii.

La km 66 evadează polonezul 
Magiera. A fost o acțiune ini
țiată numai pentru cucerirea 
premiului de la Zabreh (km 
74). între timp, ploaia a înce
tat, dar vîntul a rămas la fel de 
puternic, iar aerul — tare, rece. 
La Olomouc (km 124), sprintul 
cu premii revine italianului Le- 
vati. El nu se oprește, însă, 
după aceasta, își continuă sprin
tul și. se detașează de pluton. 
Se rulează din ce în ce mai 
tare (vîntul bate din spate), 
dar ciclistul italian rezistă. 
Grupul masiv forțează. Sîntem 
la km 132 și îi observăm pe Ion 
Ardeleanu și W. Ziegler cum 
rămîn, neputînd să țină ritmul. 
Ceva mai încolo, Ardeleanu re
vine, dar Ziegler nu-i mai poa
te ajunge pe cei din primul 
pluton și va pierde multe mi
nute pînă la sosire. în urmă
rirea lui Levati pornesc 9 ru
tieri (cam la 20 km de sosire), 
avînd în frunte pe Schoeters, 
valorosul și inepuizabilul bel
gian. Cei 9 îl ajung pe Levati, 
dar nu trece decît puțină vreme 
și un alt grup, mult mai nume
ros, condus de Santambrosio, 
se alătură și el fugarilor. Cu un 
suprem efort, SANTAMBRO
SIO se detașează de toți co
legii de acțiune și sosește cu 
avans pe stadionul din OTRO- 
KOVICE. El dă astfel insucce
sului general al cicliștilor ita
lieni un contur... auriu.

Giacinto Santambrosio este 
de meserie brutar, la Seregnio, 
lingă Milano. Va împlini 23 de 
ani o zi după încheierea actua
lei ediții a „Cursei Păcii". înalt, 
are 1,78 m, el este bine propor
țional (73 kg), are alură de 
atlet și volubilitate caracteristi
că italienilor. în 1967 a cîștigat 
7 curse, iar anul acesta — 3.

Ca urmare a discuțiilor care au 
avut loc în caravană (discuții pe 
care le-am relatat la începutul 
cronicii), juriul a comjinipat ur
mătoarea hotărîre : „Comisia me
dicală interzice în mod categoric 
alergătorilor folosirea oricăror 
medicamente, fără ca acestea să 
fie prezentate în prealabil comi
siei". De ce oare nu s-o fi pro
cedat așa șj în prima zi de con
curs ?!

CLASAMENTUL INDIVIDUAL 
AL ETAPEI Vamberk — Otroko- 
vice (176 km): 1 SANTAMBRO
SIO 4h 06:27, (43,6 km/h), 2.
Schoeters la 29 sec., 3. Kulibin, 
4. O. Hoejlund, 5. Willes, 6. T. 
Andressen, 7. Mintzens, 8. Iffert, 
9. Megerdi, 10. Hanusik — același 
timp cu Schoeters... 31. Ardeleanu 
4h 07:21... 37. Moldovcanu... 39.
Ciumeti — același timp... 61. 
Ziegler 41119:37 (Au mai rămas 
71 alergători).

CLASAMENTUL GENERA®, IN
DIVIDUAL : 1. CE B k AS O V
(U.R.S.S.) 34h 47:29, 2. Mickein 
(R.D.G.) la 28 sec., 3. Peschel 
(R.D.G.) la 49 sec., 4. Schoeters 
(Belgia) la 1:34. 5. Ole Hoejlund 
(Danemarca) la 1:48, 6. Paeary 
(Franța) Ia 1:50... 23. Ciumeti Ia 
12:50... 40. Ardeleanu la 34:52... 46. 
Moldoveanu la 46:11... 50 Ziegler 
la 51:13.

CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE : 1. R. D. GERMANA
104h 22:24, 2. Polonia la 1:30, 3. 
Cehoslovacia la 16:05, 4. Belgia la 
18:18, 5. U.R.S.S. la 19:59, 6. Nor
vegia Ia 28:18, 7. România la 
35:13, (Au mai rămas 14 reprezen
tative).

In primo, „manșă" Grasso (stînaa) l-a învins pe Iuqa la puncte. Gine va cîștiga astă-seară ?,
Foto: A. NEAGU

Trimisul nostru special la Bolzano, VICTOR BĂNCIULESCU, transmite:

INTERES DEOSEBIT PENTRU MECIUL 
DE BOX ITALIA - ROMÂNIA

Sîntem la poalele Dolomlți- 
lor, nu departe de granița aus
triacă, nici de Cortina d'Am
pezzo, în capitala provincială 
a regiunii Trentino-Alto Adige, 
într-un oraș de o sută de mii 
de locuitori, cu multe vesti
gii medievale, eu case în stil 
baroc, alături de vechi arcade 
și logii. Sîntem în mijlocul 
unei văi largi, de-a lungul to
rentului Talvera, sîntem la Bol
zano. important centru turistic 
și comercial italian, necunoscut 
nouă pînă acum ca centru pu
gilistic. Alegerea acestui oraș 
pentru întilnirea revanșă de 
sîmbătă seara rămîne deocam
dată un mister. în ciuda dis
cretelor noastre investigații. 
Poate pentru că la Roma, Nino 
Benvenuti va întîlni pe japo
nezul Akasak» (7 iulie); poate 
pentru că la Milano. Sandro 
Mazzinghi II așteaptă în ring, 
Ia 25 mai. pe sud-coreeanul 
(campion mondial) Kim Ei Soo; 
Poate pentru că marile orașe 
sînt încă rezervate galelor pro
fesioniste sau mixte. în schimb, 
putem certifica cu siguranță 
că, pentru o seară, Bolzano va 
fi martorul unei manifestații 
de amiciție sportivă latină.

voga europeană a acestui nou 
sport, uriașul olandez Anton 
Geesink. Definitiv trecut in 
rîndul profesioniștilor — și al 
actorilor de film... — Geesnik 
Iasă loc liber altora mai tineri.

Boxerii români au sosit în 
localitate de joi. Ei au și a- 
vuț posibilitatea să facă ușoare 
antrenamente la sala „Pales
tra", azi dimineață.

După cum se știe, vor urca 
în ring, în ordinea categoriilor, 
reprezentanții noștri: Pascale 
Iuga. Pavel Nedeleea, Paul 
Dobreseu. Calistrat Cuțov, 
Gheorghe Ene, Victor Silber- 
man. Gheorghe Călin, Aleo 
Năstac, Petre Cojocarii (în locul 
lui Lehăduș) și Ion Sănătescu.

Nicj „squadra azzurra" nu a 
supraviețuit integral primului 
meci. Pentru deciderea semifi- 
nalisței în „Cupa Europei", an
trenorul Poggi (pentru că Nata
le Rea nu a sosit în localitate) 
a apelat Ia două nume noi. în 
locul lui Onorj (învinsul lui 
Nedeleea) și a Iui Valseechi 
(învins prin k.o tehnic în re
priza întîi, de către Victor Sil- 
berman) vor apare : cocoșul 
Abis și semîmijlooiul Lassan- 
dor. în rest, echipa italiană 
Pare să răniînă aceeași, cuprin- 
zînd pe : Grasso, Pesaro, Piras, 
Bentini, Calcabrini, • Lai Facchi- 
netti și Mastrantonio. Italienii 
s-au pregătit intens la Porto 
Recanati. un port la Adriatic».

Cala va avea loo la Palazzo 
delle Fiera. după tradiția italia
nă# cu începere de la o oră

foarte târzie: 21,15 ceea ce va 
face foarte dificilă transmiterea 
în timp util a tutror rezultate
lor.

COMPETIȚIILE
INTERMAII8IAU

REZIRVAIE 
FEROVIARILOR

Uniunea Sportivă Inter
națională a Feroviarilor 
(U.S.I.C.) și-a definitivat 
calendarul competitions! 
pînă în anul 1972. In 1968 
șe dispută campionate 
internaționale feroviare de 
tir (R. D. Germană, Leip
zig), popice (R. F. a Ger- g 
maniei, Wiesbaden), tenis ? 
(Polonia, Szczecin), haltere 
(Finlanda, Helsinki), șah 
(U.R.S.S., Riga), volei 
(Iugoslavia, Subotica) și 
natație (Italia, Neapole). 
România va găzdui în 
1969 întrecerile handbaliș- 
tiior.

Din bogata agendă internațio
nală a zilelor ce urmează# 
mai sînt de făcut spicuiri.

Azi pleacă în Australia reprezen
tativa de rugby XIII a Franței, 
în timp ce selecționata britanică 
de rugby XV își începe în aceeași 
zi turneul în Africa de Sud. 
In țara cangurului, rugbyștii 
francezi vor susține șapte în- 
tîlnirl, după care vor muta 
teatrul de operațiuni în Noua 
Zeelandă. Mîine, la Niirbur- 
gring (H.F.G.), cursa automot- 
bilistjcă pe 1 000 km din cadrul 
campionatului mondial al măr
cilor îl va avea la start și pe 
proaspătul as al volanului, sim
paticul Jean-Claude Killy, care 
a schimbat tălpicile schiurilor cu 
cele patru roți ale rapidului său 
Porsche 911. Noi verigi adăugate 
lanțului de concursuri de atle
tism va aduce pe candidați! o- 
limpici de pe continent Ia locu
rile de start, la Madrid, Hamburg# 
Karl Marx-Stadt, Nantes șl Me- 
rano.

Am început cu fotbalul și vom 
sfîrșl tot cu acest sport ai marel 
popularități. Două întîlniri in
ternaționale atrag atenția. Ami
calul Anglia — Suedia va fi pri
ma ieșire de vacanță a campio
nilor mondiali, miercuri. A doua 
zi# confruntare-șoc pe stadionul 
de la Rotterdam : finala „Cupei 
cupelor" între S.V. Hamburg și 
A.C. Milan. Mal detaliat, un duel 
între golgeterul competiției, fai
mosul Uwe Seeler (8 goluri.) și 
masiva apărare a noii campioa
ne peninsulare,

Radu VOIA

Estadiantes-la Plata 
campioană

a Americii de Sud
MONTEVIDEO, 17 (Ager- 

pres). — „Cupa campionilor A- 
mericii de Sud" la fotbal a fost 
ciștigată de formația „Estudian- 
tes" din La Plata (Argentina), 
care a învins cu scorul de 2—0 
(1—0) echipa Palmeiras (Bra
zilia). Meciul s-a disputat pe 
stadionul „Centenario" din 
Montevideo (Uruguay), în pre
zența a 60 000 de spectatori. 
Punctele au fost înscrise de 
Ribaudo și Veron, iar echipele 
au aliniat următoarele forma
ții : ESTUDIANTES : Pletti, 
Malbernat, Aquirre, Madero, 
Medina, Bilardo, Pachame, Flo
res, Ribaudo, Conigliaro, Veron; 
PALMEIRAS : Valdir, Scalera, 
Boldochi, Osmar, Ferrari, Du- 
du, Adhemir, Suingue, Tupa- 
zinho, Rinaldo.

în primul joc eîștigase Estu- 
diantes cu 2—1, iar într-al doi
lea Palmeiras cu 3—1. Conform 
regulamentului, s-a disputat a- 
cest al treilea meci.

MECIUL
FRAZIER -
RAMOS

Meciul pentru titlul mondial 
de box la categoria grea dintre 
deținătorul centurii, Joe Fra
zier, și șalangerul său oficial, 
Manuel Ramos (Mexic), va avea 
loc la 24 iunie la Madison 
Square Garden din New York.

TURNEUL DE TENIS
DE LA KIEV

■
Turneul Internațional de tenia 

pentru tineret desfășurat la Kiev, 
cu participarea reprezentanților 
a cinci țări, a luat sfîrșit. în fi
nala de simplu bărbați Jirl 
Grjebeț (Cehoslovacia) l-a învins 
pe Dumitru Hărădău (România) 
cu 3—6, 6—4, 6—2, iar la dublu- 
bărbațî D. Hărădău (Rdlnânia) și 
V. Sibalov (U.R.S.S.) au dispus 
de Redko — Gavrilov (ambii 
U.R.S.S.) CU S—2, 6—4.

A ȘASEA partidă dintre 
marii maeștri Bent Larsen 
(Danemarca) și Lajos Por- 
tisch (Ungaria), din cadrul 
sferturilor de finală ale cam
pionatului mondial de șah, 
s-a încheiat remiză la mu
tarea 31. In prezent, Larsen 
conduce cu 3V2—21/e puncte.

Tiparul 1 i. P. „Informația", st». Brezoianu 23—25.

Turneul echipei 
de fotbal a Braziliei

Selecționata de fotbal a 
Braziliei (fără Pele în for
mație) va întreprinde un 
turneu de 8 meciuri în Eu- 
roRa'„ Africa și America 
Latină : 18 iunie, la Stutt
gart, cu echipa R. F. a Ger
maniei ; 20 iunie cu Polo
nia ; 23 iunie, la Praga, 
cu Cehoslovacia ; 25 iunie, 
fa Belgrad, cu iugoslavia; 
30 iunie, în Mozambic, cu 
Portugalia ; apoi, două me
ciuri cu Mexicul, în Mexic, 
si —■ la Lima — cu echipa 
Perului. _ Datele ultimelor 
trei meciuri nu s-au fixat.

ETAPA a 18-a din campiona
tul de fotbal al U.R.S.S. s-a 
soldat cu următoarele rezul
tate ! Spartak Moscova — Di
namo Minsk 2—1 ; Șahtior 
Donețk — Ararat Erevan 1—0; 
Dinamo Tbilisi — Zaria Lu
gansk 2—0 ; S.K.A. Rostov pe 
Don — Dinamo Kirovabav • 
3—1; Dinamo Kiev — S.K.A. 
Moscova 2—1. în clasament 
conduce formația Spartak 
Moscova cu 13 puncte.

B
ÎN CADRUL concursului de 
atletism de la Fresno (S.U.A.), 
sportivul american Jackson a 
cîștigat săritura în înălțime 
cu 2,13 m. La lungime a în
vins Hopkins cu 8,11 m., iar 
la greutate Maggard cu 
20,09 m.

■
MARLENE FUCHS-KLEIN 
(R.F.G.) a stabilit — la Le
verkusen — un nou record 
al țării sale la aruncarea 
greutății cu 16,88 m. Vechiul 
record îi aparținea cu 16,76 m.

B
IN VIITOAREA ediție a com
petiției europene de fotbal 
„Cupa Cupelor", Țara Galilor 
va fi reprezentată de echipa 
Cardiff City. în finala „Cu
pei Țării Galilor" din acest 
an, Cardiff City a învins cu 
2—0 (în tur) și 4—1 (în re
tur) echipa Hereford.

B
INTRE 24 și 26 MAI se va 
desfășura la Berkeley (Cali
fornia) semifinala zonei ame
ricane a „Cupei Davis", care 
va opune formațiile S.U.A. 
și Mexicului. Cîștigătoarea se 
va întîlni în finala zonei 
americane cu învingătoarea 
meciului Ecuador — Chile.

La Roma

HEWITT Șl OKKER |N FINALĂ
In semifinalele probei mas

culine de simplu din Campio
natele internaționale de tenis 
ale Italiei, olandezul Okker a 
dispus de australianul Philips 
Moare eu 6—2, 1—6, 6—1, 6—2, 
iar sud-africanul Hewitt l-a în
trecut pe sovieticul Metreveli 
cu 6—2, 6—2, 6—2. In semifi
nalele feminine de simplu s-au 
calificat trei jucătoare austra
liene — Margaret Smith Court, 
Hellen Gourlay și Leslie Tur- 
ner-Bowrey — și una din R.S-A.

EUROPENELE DE
Campionatele europene de 

lupte libere se vor desfășura 
în zilele de 2, 3 și 4 iulie la 
Skoplje în Iugoslavia. La com-

Annette Van Zyl. La dublu fe
mei, în semifinale, perechea 
M. Smith Court (Australia), V. 
Wade (Anglia) a dispus de so
vieticele G. Bakșeva și A. Dimi- 
trieva cu 6—2, 9—7, iar P.
Walkden (Rhodesia), A. Van 
Zyl au întrecut pe australien- 
cele K. Krantzke și K. Melville 
cu 9—7, 5—7, 6—2.’

★
La Sofia, în turul II al Cupei 

Davis, R. F. a Germaniei con
duce cu 1—0 în fața Bulgariei.

LUPTE LIBERE
petiție vor participa luptători 
din 15 țări, printre care 
U.R.S.S., Bulgaria, România, 
R. D. Germană și Grecia.

® Jn ultimul meci, al turneului întreprins în Algeria, echi
pa Rapid București a jucat la Alger cu o selecționată militară 
a gazdelor, terminînd la eg alitate : 0—-0.
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