
Pe „Șantierul tineretului" se lucrează cu entuziasm. Aici, in fosta groapă Cringași, 
va fi amenajat un frumos complex sportiv

Foto: C. ABARBIERIȚEIȘANTIERULTINERETULUI
Duminică dimineață, autobu

zele 38 ce mergeau spre Crin- 
gași erau pline. Entuziaștii că
lători cereau bilete în grup, dis- 
cutînd veseli de una, de alta. 
Cînd ajungeau la ultima stație, 
săreau sprinteni din mașină și 
se îndreptau grăbiți spre un loc 
ce-i spune „ȘANTIERUL TINE
RETULUI". Ne-am interesat, fi
rește, despre ce șantier este 

vorba. Am aflat că aici va fi 
amenajat prin muncă voiuntar- 
patriotică unul dintre cele mal 
frumoase complexe sportive 
bucureștene. Nou „măchetată", 
fosta groapă Crîngașl se va

Gheorghe. Florescu
pe locul II la. „Marele

premiu al orașului
Brno“ la talere

BRNO, 20 (prin telefon). 
A luat sfîrșit marea com
petiție internațională de 
tir cu arma de vînătoare, 
„Marele premiu al orașu
lui Brno“, la care au par
ticipat aproape 100 de 
trăgători din 16 țări. La 
talere aruncate din șanț 
țintașul român GH. FLO
RESCU a avut o compor
tare foarte bună, clasîn- 
du-se pe locul II.

REZULTATE: talere a- 
runcate
buc.): 1. J. 

196 t, 2. Gh. 
(la baraj 24 
(Grecia) 192 
Pe echipe :
560 p, 2. Suedia 555 p, 3. 
Austria 544 p, 4. Româ
nia 538 p. Skeet (talere 
aruncate din turn): 1. Ko- 
rolkiewicz (Polonia) 1981 
(din 200 posibile), 2. Viern- 
hier (R.F.G.) 196 t, 3. Pe
trov (U.R.S.S.) 193 t.

din șanț (200 
Beck (S.U.A.) 
Florescu 192 t 
t), 3. Pagatos 
t (b. 21 t).

1. S.U.A. II

parcela cu TERENURI DE VO
LEI, BASCHET și HANDBAL, 
cu diferite SECTOARE REZER
VATE ATLEȚILOR, CU UN 
MIC LAC PENTRU AMATORII 
DE CANOTAJ și, bineînțeles, 
CU UN MULT DORIT TEREN 
DE FOTBAL. Pînă atunci...

Pină atunci, mii și mii de ore 
lucrate cu entuziasm, cu dragos
te, de mii și mii de tineri. As
tăzi, spre exemplu, au venit pe 
șantier 550 de băieți și fete. 
Elevi de la Școala profesională 
de mașini electrice, uteciști de 
la Fabrica de Confecții și trico
taje București, tineri din car
tier. Ca In fiecare duminică, au 
pus mîna pe lopeți, tlmăcoape 
și tărgi, și-au suflecat mînecile 
și s-au apucat cu nădejde de 
lucru, așa cum fac de câte ori 
merg la muncă voluntar-patrio- 
tică. Un cfntec, o glumă, timpul 
trece pe negîndite, noul com
plex sportiv capătă contur...

Frumoasa inițiativă de a des
chide acest șantier aparține Co
mitetului U.T.C. al sectorului 7. 
Să evidențiem cîțiva tineri șl 
tinere de ia F.C.T-B. care dumi
nică de duminică lși aduc pre
țiosul aport la ridicarea noului 
Complex sportiv Crîngașl : 
Claudia Surdu, Niculina Marin, 
Alexandrina Tudor șl Marian 
Popescu (de la sectorul III). 
Marilena Vasile, Mara Ilici, Ele
na Roibu ș.a. (de la sectorul II). 
Să consemnăm și sprijinul unor 
mari Întreprinderi din acest sec
tor — Uzina „9 Mai“, Uzina de 
radiatoare și echipament meta
lic, Fabrica de ambalaje etc. — 
care, prin uneltele și materialele 
ce le pun la dispoziția șantieru
lui, contribuie efectiv la ridi
carea acestui Complex al tine
reții și sportului.

PANORAMIC
BRAȘOVEAN

Credem că redacția nu se 
Va supăra pe noi că ne-a su
gerat titlul și ideea acestui 
panoramic. In fond, de ce nu 
un panoramic brașovean ?

Veți vedea din secvențele 
noastre că și în provincie se 
petrec evenimente deosebite 
și aici oamenii se frămîntă 
și se străduiesc să realizeze 
ceva personal și îndrăzneț.

Șapte foști sportivi casca
dori (interes la ancheta poli- 
sportivității), un festival tu
ristic internațional, cărți 
se de foști sportivi — 
cuprinsul panoramicului 
tru.

Și acum... motor !

CEI 7 CASCADORI

scri- 
iată 
nos-

După cei 7 magnifici și cei 
7 samurai, iată acum isprava 
celor 7 cascadori brașoveni. 
Filmul ? Columna lui Traian, 
cu exterioare 
Bran. Rîșnov.

la Zărnești,

Eroii ? Șapte foști luptă
tori, atleți și boxeri, în frun
te cu fostul campion și actua
lul. foarte bun antrenor de 
lupte, loan Mureșan.

Ce trebuie să facă oame
nii aceștia pare simplu, dar 
din filmul lui Lelouch 
bărbat și o femeie" 
tristul destin al lui Gil 
mare vă amintiți că 
chiar atît de simplu.

Ca și pe stadion, ca 
concursuri, ei aleargă, 
călăresc, luptă, vegheați de 
priceperea maestrului Pelle
grini. Dar dincolo de toate 
acestea mai sînt și neprevă
zutele.

Ca să poată stăpîni armă
sarii nărăvași aduși de la 
Sîmbăta, ca să se poată zvîrli 
de pe cai în șanțuri în fil
mările din iarnă, cu plonjoa- 
ne de cinci, zece metri nu 
tocmai plăcute pe gheața 
sfîrtecată de copitele cailor, 
ca să poată lupta pe stînci 
și ziduri — foștii sportivi au 
reînceput antrenamentele.

„Un 
sau din 

Dela- 
nu-i

și în 
sar,

Iată-i în sala clubului Stea
gul roșu lucrînd cu Mureșan, 
la saltea, la sărituri, la lupta 
corp la corp. între încercă
rile cele mai îndrăznețe era 
și un salt de la zece metri 
pe zidurile castelului Bran. 
Salt temerar pe care Mure
șan l-a făcut fără greșeală.

— Niște băieți minunați — 
a spus tov. Toma 
colegi la turnare.

Da, niște băieți i 
Care n-ar fi fost 
de minunați, dacă i 
făcut așa... sportul.

și ceilalți

minunați 1 
chiar atît 
nu i-ar fi

MULTILATERALITATE 
SAU POLiSPORTiVITATE ?

Ancheta, inițiată de ziar, 
are, cum e și firesc, deosebit 
ecou aici, în Țara Bîrsei. Ex
plicația ? Foarte simplă!

Prin relief, pasiune, tradi-
Virgil LUDU

(Continuare in pag. a 2-a)

Pasiunea pentru sport a pus stăpînire pe inimile brașovenilor de multă vreme, in mod constant, tradițio
nal. Mărturie stă și această imagine — surprinsă de fotoreporterul nostru Aurel Neagu — infățișînd stadionul 

Tractorul, obișnuit loc de rendez-vous, pentru mari și mici, cu ocazia disputelor fotbalistice

Trimisul nostru special in „Cursa Păcii", HRISTACHE NAUM, transmite:
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ANEMIAHALTERELOR
S

e face la noi prea puțin pen-

orice activist sportiv sau pro
fesor de educație fizică ar 
putea face ad-hoc o expunere 
despre valoarea și forța 

biologică a acestui sport.
De ani și ani majoritatea atleților 

români, ridicători de greutăți, își în
cheie încercările la nivelul kilograme
lor „de încălzire" ale campionilor 
autentici. Recordurile naționale sînt -— 
cu mici excepții — de o dureroasă 
modestie. în arena internaționala, halte
rofilii tricolori fac, nu o’ dată, oficiul 
prezenței simbolice.. Toate acestea, în 
ciuda faptului că românii sînt un popor 
robust.

Ce se întîmplă cu halterele ? Să fie, 
oare, rezistența barei de metal mai 
puternică decît dorința de a o în
vinge ? Să fie ea mai grea decît entu
ziasmul î Probabil că la mijloc sînt, 
mai degrabă, vicii de concepție, care 
au atras — implicit — altele de orga
nizare. (Sau, poate, fenomenul s-a 
petrecut invers...). Halterelor le-a fost 
refuzată, a priori, deci nedeliberat, 
popularitatea, negîndu-li-se capa
citatea de răspîndire. Absolut inexact I 
Le-a fost incriminată inestetica, de 
oameni care nu înțeleg frumusețea — e 
drept ciudată — a efortului purtat pînă 
la limitele lui maxime, Au fos ignorate 
metodica de pregătire, foarte ai
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V. TOFAN

SUEDEZUL JUPP RIPFEL ÎNVINGĂTOR IN ETAPA A X-a Il
CITIȚI In PAGINA a 2-a

Echipa de tineret
a plecat în Suedia

Echipa de tineret a ‘țării 
noastre a plecat ieri la a- 
miază în Suedia, unde, joi 
23 mai, în orașul Văsteras, 
va întîlnl formația similară 
a țării gazdă. Au făcut de
plasarea următorii fotbaliști i 
Răducanu, Gornea, Crețu, 
Boc, N. Ionescu, Deleanu, 
Anca, lanul, Olteanu, Săl- 
ceanu, Du mitr iu III, Șchio
pii, Dumitrache, Tătaru, Pa
nici. Radu. Echipa este în
soțită de antrenorii D. Schi- 
leru și V. Mărdărescu, pre
cum șl de medicul Șerban 
Florian.

sffls OLIMPICE
NICOLAE MUSTAȚĂ, 2.13:26,2 la maraton 
Boxul, luptele și scrima la masa discuțiilor

Cearta, în loc de muncă
De cîțiva ani boxul sibian se 

află în impas. Orașul de pe Ci- 
bin, care dăduse boxeri de re
nume pe plan național și inter
național (Bîrsan, Negrea etc.) nu 
mai este amintit printre centrele 
.puternice ale țării. Trecutul a- 
propiat și prezentul nu mai con
semnează nume sonore în pugi
latul românesc provenite de aici. 
Un Stumpf, un C. Niculescu (ac
tualmente la Metalul și, respectiv, 
Progresul) reprezintă un rod să
rac cantitativ și chiar calitativ. 
Aceasta s-a datorat — se spune 
— și lipsei unui antrenor harnic 
și priceput. în sfîrșit, această 
cauză părea să fie înlăturată 
prin numirea lui N. Negrea ca 
antrenor cu jumătate de normă 
la clubul C.S.M. Și Sibiul a fă
cut primii pași — e adevărat, 
încă timizi — spre marea arenă 
pe care o părăsise. Curînd, însă, 
între noul antrenor și comisia de 
box au izbucnit conflicte, sîcîi- 
toare pentru desfășurarea unei 
munci fructuoase. ,,O atmosferă 
încărcată — spunea președintele 
C.M.E.F.S., Gh. Jula. Unii mem

bri ai comisiei de box (președin
te Mihai Popovici) îl agasează 
pe Negrea, îl provoacă și nu-l 
lasă să-și vadă de treabă. Sînt 
chiar împotriva metodelor sale 
de pregătire. In asemenea con
diții, antrenorului i-a pierit 
cheful de lucru și amenință că 
va pleca în alt oraș (Cugir, Hu-

MOTE

nedoară), unde speră să aibă li
niștea cuvenită unei munci spor- 
nice“. Tot ca urmare a acestor 
disensiuni, cîțiva boxeri au de
pășit granițele vieții sportive 
(Ilie Călan, Mihai Pleșa, Ion 
Moga). Și din relațiile neamicale, 
pare-s® Ireconciliabile pentru 
moment, se va consemna, proba
bil, divorțul între Negrea și club, 
iar boxul de aici va reintra în 
mediocritate.

în loc să domnească relații 
de conlucrare rodnică în sînul 
comisiei sibiene, să fie discu
tate și analizate erorile de pre
gătire (dacă sînt), să se ve
gheze la o comportare absolut 
sportivă a boxerilor, în loc să 
se îngrijească de completarea lo
tului (pentru unele categorii nu 
sînt oameni), comisia sibiană 
este preocupată (și frămîntată) de 
lupte interne, dăunătoare pro
gresului sportului cu mănuși din 
acest centru cu tradiție și per
formanțe apreciabile.

De asemenea, poate fi încrimi
nată și atitudinea de renunțare a 
antrenorului Negrea, precum și 
cea de... spectator a conducerii 
C.S.M., care nu a știut să im
pună relații principiale în cadrul 
secției de box.

Președintele consiliului muni
cipal pentru educație fizică și 
sport ne-a asigurat că va inter
veni și va pune capăt disensiu
nilor existente spre binele boxu
lui sibian. Să sperăm...

A. BREBEANU

KATTOWICE, 20 (prin telefon). — 
După ziua de odihnă, cea de a XXI-a 
ediție a „Cursei Păcii" s-a reluat cu 
etapa a X-a, KARVINA (Cehoslova
cia)—KATTOWICE (Polonia), 131 
km. Cursa a avut un caracter liniștit, 
în sensul că n-au fost realizate eva
dări, ci numai cîteva acțiuni, anihi
late prompt de pluton. întreruperea 
ostilităților se datorează, credem, în 
primul rînd vremii nefavorabile — 
care continuă să-i sîcîie pe cicliști 
(majoritatea sînt răciți, seara medicii 
avînd de lucru mai mult decît... me-

canicii) — și complicațiilor existente 
în disputa pentru primele locuri. Mar
cajul este acum foarte strict și deta
șarea de pluton greu de realizat.

Traseul etapei de luni n-a cuprins 
urcușuri dificile, dar a fost asemănă
tor cu cel de pe șoseaua Constanța— 
Tulcea, care urcă și coboară în per
manență. Trecerea frontierei (prin 
punctul Cesky Tesin) s-a făcut la o 
oră și 5 minute de la plecare (47 km.) 
și din pluton nu lipsea nimeni. O

. , irasticâ
în acest spori, și cîteva din tangentele 
ei, nu mai puțin complicate și însem
nate. Este destul să amintim că Bob 
Hofman, managerul echipei americane, 
a dus — de pildă — pînă la alchimie 
principiile de alimentație ale practi- 
canților atleticii grele.

Sportul halterelor a avut în Româ
nia un moment de „maree", cu cîțiva 
ani în urmă. La unele categorii de 
greutate apăruseră speranțele consa
crării. Fiți Balaș, de pildă, a strălucit 
ca junior, confirmă parțial și acum, 
ca senior, dar va trebui să probeze, 
în continuare, un autocontrol drastic 
pentru a înlătura trunchiurile de copac 
care cad mereu în drumul său spre 
glorie. Cuvinte asemănătoare pot fi 
adresate și mezinului echipei, băia
tului cu nume de cowboy, Zoro Fiat. 
Silviu Cazan s-a plafonat prea devre
me, nerezistînd tentației platoului de 
filmat. Alți tineri talenlați au preferat 
în locul diplomelor și medaliilor ipote
tice (plătite cu renunțări și cu muncă 
dură) onorariile palpabile cuvenite 
cascadorilor din superproducțiile noas
tre cu haiduci și fecioare. Iar Lazăr 
Baroga, de departe cel mai valoros 
produs al sportului românesc în această 
ramură-, atunci cînd se afla la numai 
cîțiva pași de zenit a fost cooptat 
într-o muncă „de federație", nutrin- 
o'u-se speranța searbădă, câ, cu forța 
sa, va putea învinge pînă și inerțiile. 
O dureroasă pensionare la 27 de ani, 
în timp ce Norbert Schemarisky își 
stabilea performanțele maxime cînd 
era trecut de -40 I

Albiile secțiilor de haltere din marile 
cluburi s-au îngustat ca și apele cărora 
le seacă izvoarele. Activitatea acestui 
sport se înscrie în suprafețe liliputane, 
ca valoare cotidiană și ca perspectivă. 
Sistemul nociv de a compara — în 
timp — un sportiv NUMAI cu el însuși 
(ianorîndu-se ceea ce se petrece în 
altă parte) îi îndeamnă pe antrenori 
la aulomultumire.

— Elevul meu a progresat cu 2,5 kg 
în comparație cu rezultatele SALE de 
anul trecut și eu 5 kg față de cele de 
acum doi ani, obișnuiesc să spună 
unii antrenori. Dar, se omite amănuntul 
că, între timp, rezultatele de valoare 
internațională au crescut — să zicem 
— cu 25 kg ! Și decalajul persistă, 
dacă nu se mărește chiar.

Depistarea elementelor dotate pen
tru acest sport, în fabrici, uzine, școli 
profesionale, la sate, se înscrie în do
meniul excepției și al întîmplârii. Ac
țiunea de cultivare a gustului tinerei 
generații pentru haltere și putere fi
zică decedează, de obicei, în planuri 
și sertare, nefiind nimic mai mult decît 
o lozjncâ de ședință. Și astfel, ia „Cupa 
Dunării" România ocupă locul șase 
din șapte națiuni participante, iar re
centele campionate naționale s-au în
cheiat cu rezultate modice. Tr> fața 
tuturor acestor situații CONCRETE se 
confecționează explicații ABSTRACTE, 
se dă din umeri sau se schimbă vorba.

Resemnarea a fost totdeauna mult 
mai pernicioasa chiar decît înfrîngerea.

I
I

I
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ASTĂ-SEARĂ, LA FLOREASCAîROMANIA-CUBA,0 REVANȘA DASCIIETBALISTICADE MARE ATRAHIE
Astă-seară, de la ora 

19,13, sala Floreasca 
găzduiește revanșa în- 
tîlnirii internaționale 
de baschet masculin 
dintre reprezentativele 
României și Cubei. în 
perspectivă, o întrece
re spectaculoasă, deose
bit de atrăgătoare pen
tru iubitorii baschetu
lui. Afirmația se ba- 
'zează pe faptul că în 
toate meciurile susți
nute de oaspeți, princi
pala lor caracteristică a 
fost înaltul nivel spec
tacular al jocului prac
ticat. Publicul bucureș- 
tean își mai amintește, 
desigur, de rapidita
tea și precizia acțiuni
lor baschetbaliștilor cu-

banezi, calități evidente 
atît în partida cu lotul 
de tineret al țării noas
tre, cît și în cea cu 
naționala de seniori. De 
altfel, trebuie mențio
nat că selecționata Cu
bei a cîștigaț două din 
cele trei meciuri sus
ținute în actualul tur
neu în România. Sin
gura înfrîngere a sufe
rit-o săptămîna trecu-

tă, în fața primei noa
stre reprezentative (83 
—66). Deci, astă-seară 
îi vom revedea pe 
Albu, Nosigviei, Viciu, 
Jekely, Savu, Chappe, 
Gonzales, Cuesta, Cani- 
zares, ca și pe toți cei
lalți care ne-au delec
tat joia trecută. în des
chidere, de la ora 17,45: 
Universitatea — I.C.F. 
II (f. B).

TURNEUL FMI Al DIVIZIEI A IA BASCHET,

IO spectaculoasă pă
trundere a celui 
mai bun jucător cu
banez, Chappă, pe 
care îl vom revedea 

I astă-seară
Foto: N. AUREL

Federația română de baschet a stabilit ca tur
neul final al diviziei A la băieți să se dispute 
săptămîna aceasta, în nocturnă, pe terenul Flo- 
reasca. după următorul program î joi: Steaua — 
Politehnica, Dinamo — I.C.F. ; vineri: Dinamo — 
Politehnica, Steaua — I.C.F. ; sîmbătă: Politeh
nica ■— I.C.F., Dinamo — Steaua. în afara clasa
mentului diviziei A, va fi alcătuit un clasament 
special al turneului final a cărui cîștigătoare va 
fi premiată. în fiecare zi, jocurile încep la ora 19.
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OLIMPICE
Agenda competițională 

a olimpicilor noștri
(20—26 mai)

COMPETIȚII INTERNE

• ATLETISM: Concursul republican de primăvară al seniorilor 
® BOX : Finalele campionatelor republicane individuale

LUPTE GRECO-ROMANE i Finalele campionatelor republicane 
individuale

COMPETIȚII INTERNATIONALE

• GIMNASTICA: Campionatele internaționale ale României
• ATLETISM : Participări la concursurile din Austria și Italia
9. SCRIMA : Meciul de floretă bărbați România — Polonia — 

Japonia ; participare la competiția de floretă femei de la 
Como-ltalia

• IAHTING s Regata Lyon-Franța . .
• POLO s Turneul echipei reprezentative în R. F. a Germaniei 
•' TIR: Participări la competițiile de talere din Franța țl

U.R.S.S., la concursurile de glonț din R.D.G. și U.R.S.S.

MARGINALIILA UN „TEST PREOLIMPIC
presa 

pentru 
formă, 
convo- 
tte an-

BOXUL, LUPTELE ȘI SCRIMA
Recent, Comitetul executiv 

al C.N.E.F.S. a consacrat o șe
dință analizării și discutării 
stadiului de pregătire pentru 
J-O. a loturilor de box, lupte 
și scrimă. Au participat preșe
dinții federațiilor respective, 
antrenori, metodiștî, medici.

GH. GURIEV, președintele 
F.R. Box, a arătat că biroul 
federal nu este în situația de 
a face, deocamdată, o aprecie
re tehnică reală a lotului sus
ceptibil de a participa la J.O., 
din lipsa unui calendar compe- 
tlțional corespunzător pînă Ia 
această dată. Turneul interna
țional din Olanda (N.R. recent 
încheiat cu rezultatele publica
te în ziarul nostru) va oferi 
tehnicienilor fundamentarea 
unor concluzii. Dificultăți în 
ceea ce privește respectarea 
calendarului rezervat pugiliști- 
lor români există în continua
re, întrucît organizarea Balca
niadei de box — programată 
la începutul lunii septembrie 

a devenit de pe acum in
certă. în această situație, dacă 
nu vor interveni aranjamente 
de ultimă oră, înseamnă că din 
luna iulie membrii lotului de 
box nu vor mai avea pînă la 
Olimpiadă nici o altă confrun- 

A tare importantă.
Antrenorul federal, prof. ION 

CORNEANU a informat Co
mitetul executiv al C.N.E.F.S. 
despre pregătirile luptătorilor 
Ia altitudine. La lupte libere 
s-a apreciat de către tehni
cienii respectivi că rezultatele 
de pînă acum sînt neconcof- 
dante cu condițiile create și că, 
în consecință, decizii privind 
participările la acest știi de 
lupte se vor lua după campio
natele europene din luna iu-

în privința lotului de scri
mă informările prezentate au 
redat o stare normală; condu

ce s-au desprins fiind 
acelea ale unei ordini depline.

Dr.- ANDREI DEMETER a 
prezentat diverse aspecte medi
cale, considerînd că acestea nu 
conțin un cuantum ridicat 
gravitate. El a apreciat că
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CU APROAPE

LA MASA
partita colaborare medic-antre- 
nor-sportiv se desfășoară sub 
bune auspicii. In ceea ce pri
vește lotul de lupte, acesta, a 
fost supus de trei ori testărilor 
de altitudine la Piatra Arsă și 
Font Rom cu (între care s-au 
semnalat diferențe pe subiect) și 
o dată la barocameră. Dr. A. De
meter a atras atenția asupra 
necesității unei atente suprave
gheri din punct de vedere psi
hic, pentru anihilarea posibilă 
a unor modificări de natură ve
getativă, corticală, care pot duce 
la insomnii și la ușoare coșma- 

’ ruri în condițiile altitudinii. In 
privința consumului maxim de 
oxigen s-au înregistrat aprecia
bile diferențe între unii sportivi 
străini prezenți la Font Romeu 
și luptătorii români, ceea ce 
determină pe medici să reco
mande . o mărire a intensității 
efortului. O corespondență lo
gică s-a putut stabili între date
le de natură medicală și rezul
tatele sportive imediate (exem
plul luptătorului Boia, ale că
rui testări la barocameră indi
cau anumite, dificultăți de adap
tare și care au cedat în ■ fața 
unuî adversar din echipa Elve
ției, apreciat cu mult sub valoa
rea reprezentantului nostru). 
Dr. A. Demeter a atras atenția 
asupra inoportunității unor tre
ceri directe de la mare la munte 
fără acordarea unei treceri de 
cîteva zile la șes.

Secretarul C.O.R,, prof. AN- 
GHEL VRABIE, a remarcat re
ceptivitatea loturilor de lupte 
și box față de recomandările 
metodiștilor. Cu toate acestea, 
el a atras atenția asupra pro
nosticurilor în ceea ce privește 
posibilitățile unor succese la 
Mexic, care se cer făcute cU 
modestie.

Prof. VICTOR FIREA, secre
tar goneral al F.R. Atletism, a 
cerut folosirea mai frecventă 
a unor mijloace moderne în an-

NICOLAE MUSTAȚA

ItlBMIMIT 
ii niNini

Telegramele agențiilor 
de presă din străinătate 
ne-au adus vestea celui 
mai rapid maraton aler
gat vreodată în Europa. 
Cursa a avut loc dumini
că la Karl Marx-Stadt, pe 
un traseu clasic de 42 km 
195 m. Timpul prielnic și 
concurența foarte puterni
că au determinat o între
cere excepțională, soldată 
cu rezultate dintre cele 
mai bune, aproape incre
dibile.

Primul clasat, englezul 
William Adoocks a par
curs distanța în 2.12:16,8, 
performanță superioară cu 
peste un minut celei a 
conaționalului său Wood 
(2.13:45,0), considerată ca 
record al continentului.

Pe locul secund a ter
minat cursa reprezentantul ..............  «-
MUSTATA. Pentru el cronometrele au arătat 2.13:26,2. 
Rezultatul poate fi apreciat ca extraordinar, mai ales 
dacă ținem seama că acesta a fost al doilea maraton din 
cariera sportivă a alergătorului român și că cel mai bun 
rezultatul său, de fapt recordul țării, era de; 2.24:16,8 ! ! 
Și următorii clasați au înregistrat cifre de o valoare 
deosebită : Jurgen Busch (R.D.G.) 2:13:45,2 (cel mai bun 
rezultat de pînă acum 2.16:09,2), Gyula Toth (Ungaria) 
2.14:59,0 (2.16:36,2). Permit! Rummakkn (Finlanda)
2.17:53.8 (2.18:04,8) etc.

Cu acest rezultat Nicoiae Mustață și-a cîștigat, fără 
îndoială, locul între membrii lotului olimpic de atletism 
al țării noastre.

țării noastre NICOLAE

trenamentul sportivilor celor trej 
loturi, cum Sînt filmul și chino- 
gi-amele, magiietoscopul, tele- 
cardiograful și altele, întrebuin
țate pe scară largă de reprezen
tanții altor țări, mai ales acum, 
în perioada pregătirilor olim
pice.

Prof. EMIL GHIBU, vicepre
ședinte al C.N.E.F.S., a apreciat 
că echipa română de box este 
redutabilă ca formație, dar că îi 
lipsesc individualitățile remar
cabile. Ținînd seama de specifi
cul întrecerilor olimpice, în care 
competiția este individuală, 
prof. E. Ghibu a recomandat 
supravegherea cu precădere toc
mai a acestor individualități.

Recentul succes ăl echipei re
prezentative masculine de gim
nastică în fața, echipei R.F.G. 
trebuie să atragă atenția spre 
posibilitatea de afirmare viitoa
re a «cestui lot șl chiar inclu
derea lui pe lista participării 
olimpice. D-sa a apreciat că 
pînă în momentul acesta cola
borarea medic-antrenor-sportiv, 
la toate cele trei loturi supuse 
discuției, este. insuficientă.

In ceea ce privește folosirea 
filmului, se pare că deficiența 
reală în acest domeniu se dato
rează exclusiv conducerii lotu
rilor respective, întrucît dota
rea tehnică este corespunzătoa
re atît în privința aparatajului 
cît și a peliculei. Referindu-se 
la fenomenul de hipoxie (lipsă 
de oxigen), prof. E. Ghibu și-a 
exprimat convingerea că el poa
te fi mult atenuat prin efectua
rea unui efort mare in pregăti
rea ta șes, constituind astfel 
cheia rezolvărilor pozitive în 
condițiile altitudinii. Experien
ța ultimei participări românești 
la Ciudad de Mexico a confir
mat acest punct de vedere.

O grijă deosebită se recoman
dă pentru acele sporturi orga
nizate pe categorii de greutate, 
ca și față de efectuarea încăl
zirii. Cu excepția lotului de tir, 
s-a constatat că, după cea de a 
doua săptămînă de ședere la 
Mexico, sportivii loturilor de 
lupte, scrimă și box erau fie 
adaptați, fie aproape de adap
tare.

ION BALAȘ, vicepreședinte 
al C-O.R., a considerat drept 
foarte optimist tonul informa
țiilor prezentate, în raport cu 
unele deficiențe ce se fac încă 
remarcate. D-sa a recomandat 
în continuare, seriozitate și res
ponsabilitate birourilor federale 
angrenate în munca de pregătire 
a sportivilor pentru J.O. tn ceea 
ce privește lotul de box, tov.
I. Balaș apreciază că. deși fără 
acele personalități remarcabile, 
la care s-a referit prof. E. Ghi
bu. reprezentanții noștri au șan
se de a se impune. O atenție 
aparte trebuie acordată atmo
sferei de „senatorism" în care 
se complac unii boxeri ca Anto- 
niu, Chivăr, Monea și Bădoi. De 
asemenea, răsfățul și vedetis
mul se cer a fi temperate, in 
folosul forței morale a echipei, 
care trebuie să știe că adevă
rata selecție pentru J.O. va fi 
constituită de campionatele na
ționale. Pentru reechilibrarea 
calendarului competițional, cere 
să se facă eforturi pentru anga
jarea fie de meciuri între repre
zentative de țări, fie asigurarea 
unor participări individuale în 
diverse turnee. Este de părere 
că lotul luptătorilor este. în 
momentul de față, prea mare, 
fiind incluși alături de cei sus
ceptibili de selecționare pentru
J. O. și membrii lotului de tine
ret, ca și cei ce vor participa 
la Balcaniadă. în asemenea con-

diții, individualizarea poate avea 
de sufetit. în privința lotului de 
scrimă atrage atenția asupra 
începutului 
de succese 
consultarea 
medicilor 
energiei nervoase a trăgătorilor.

Prof. ION KUNST-GHERMA- 
NESCU, secretar al C.N.E.F.S., 
consideră că birourile federale 
âu datoria să mobilizeze toată 
capacitatea de muncă a antreno
rilor de lot, să împiedice instau
rarea unei atmosfere de auto- 
mulțumire și — în general — să 
se renunțe la calcularea rezulta
telor viitoare pe baza celor din 
1967. Apreciază că muncii edu
cative, stimulării ambițiilor per
sonale trebui© să li se acorde, 
încă de pe acum, o mai mare 
atenție deoarece ponderea capa
cităților morale va fi foarte 
mare în competițiile olimpice.

Tov. ANGHEL ALEXE. pre
ședintele C.N.E.F.S. și al C.O.R., 
luînd cuvîntui în încheierea dis
cuțiilor a atras atenția asupra 
primejdiei automulțumirii care 
se pare a început să se strecoa
re, de pe acum, în unele loturi 
olimpice. Totodată, d-sa a reco
mandat o concentrare a atenției 
față de preocupările sportive ca 
și asupra seriozității în muncă 
în intervalul care ne separă 
de J.O. Pentru sporturile indi
viduale recomandă studierea ad
versarilor posibili și, de aseme
nea, definitivarea criteriilor de 
selecție care, după opinia sa, 
trebuie să fie confruntări direc
te între cei susceptibili de a ne 
reprezenta la Jocuri. De aseme
nea, președintele C.N.E.F.S. a 
recomandat tuturor tehnicienilor 
să apeleze cu mai multă încre
dere la criteriile științifice, atît 
în ceea ce privește testarea me
dicală cit și metodica de antre
nament. Tn încheiere, tov. A. 
Alexe a apreciat că se face re
simțită 
comisiei însărcinată cu supra
vegherea și îndrumarea pregăti
rilor olimpice 
unit de 14 ori

âeestui an, marcat 
remarcabile, șl cere 

cu regularitate a 
pentru echilibrarea

necesitatea activizării

care, deși s-a re
in acest an, nu a
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Susan du Plesîs 
(Africa de Sud) 

Virginia Bonei 
(România)

Karin Schulze
(R.D. Germani)

Valentina Kozîr
(U.R.S.S.)

Ghislaine Barnay 
(Franța)

Anna Steitz-Noszaly 
(Ungaria)
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Maria Vittoria Trio
(Italia)

Tatiana Talîșeva
(U.R.SS.) 

Irena Kirzensteîn
(Polonia)

Viorica Viscopoleanu 
(România) 

Liesette Lîscombe 
(Australia) 

Pamela Kilborn 
(Australia) 

Elena Vintilă
(România)

reușlt încă să-și asigure partici
parea integrală a membrilor săi, 
generalizarea unor observații cu 
conținut metodic și asigurarea 
unui control eficient.

Nu de mult, răsfoind 
sportivă italiană, aflam că 
a se prezenta în vîrf de 
boxerul Nino Benvenutl a 
cât pe ringul cînipuluî său 
tretnament din apropierea New 
York-Ulul, nii mal puțin de 16 
sparlhg-parteneri, cu diferite con
cepții și saluri de luptă. Intt-ade. 
văr, italianul nu a făcut econo
mie de efort, pentru a fi capabil 
să asalteze cil toate șansele pe 
campionul lumii la „mijlocie", 
americanul de culoare Emile Grif
fith. Benvenutl învățase multe 
din primul și din cel de al doilea 
meci susținut iii compania lui 
Griffith, ți nu vroia să rateze 
ocazia de a-1 învinge pe ring 
propriu, pe corifeul categoriei. 
Benvenutl știa Că Griffith exce
lează în lupta de la semldlstanță 
Si că este un „figher" de prima 
clasă, clnd te prinde în lupta 
„corp Ia corp". Bucii ml extra
ordinar cu acești 16 sparlng-par- 
teneri, posesori ai tuturor stiluri
lor de luptă (gardă inversă, maeș
tri în contre, energici în lupta 
COrp la Corp, iscusiți in semi- 
dlstanță, defensivi sau ofensivi) 
Benvenutl s-a prezentat cu lecția 
foarte bine învățată în fața lui 
Griffith, pe care, după cum știm, 
i-a dominat în toate compartimen
tele* deposeflindti-1 de invidiata 
centură, pe scurt, Benvenutl do
vedise că a devenit un boxer 
complet, exoelind și in alte faze 
ale luptei în care, cu ani în urmă 
arătase lacune.

Am făcut această introducere 
pentru a arăta că antrenorii noștri 
au marea datorie de a-și iniția 
elevii să lupte în toate comparti
mentele impuse de adversari. In 
general, putem afirma că, spre 
deosebire de anii trecuți, boxerii 
noștri sînt în declin total in pri
vința concepției și tacticii de 
luptă. Ceea ce este mult măi grav, 
e faptul că boxerii români sînt 
deficitari în lupta corp la corp. 
Dacă în trecut aveam pugiiiști 
energici Ia acest capitol (Dobres- 
cu, Linca, Negrea, Fiat, Dumi
trescu, Puiu, Ambruș și atiția al
ții), astăzi abia de-t putem numă
ra pe degete pe acel care știu să 
se impună și în lupta de aproape. 
Recent, cu ocazia primului test- 
preolimpic pe care l-am urmărit 
in Olanda, ne-am dat seama, cu 
prisosință că olimpicii noștri nu 
excelează în această eficace me
todă de luptă. In general, boxeri 
de valoare ca Gîju, Ciucâ, Menea,
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Covaci, Moldovan, Alexe sau CH1- 
văr sînt unilaterali și Ca atare, 
nu întreprind decît acțiuni Ia fi
gură și nu insistă de loc în clipa 
clnd au intrat în lupta corp la 
corp, făcînd pas înapoi sau aștep- 
tind comanda de „breb" a arbi
trului. Dacă boxerii noștri ar 
cunoaște și acest remarcabil și 
eficient procedeu, fără Îndoială că 
ei ar obține rezultate cu mult 
mai buhe decît cele înregistrate 
pihă acum. Cel mal elocvent exem
plu, in acest sens, nl l-a oferit ta 
meciul cu Sokolov, campionul eu
ropean N. Gîju, care nu a știut 
să răspundă în lupta corp Ia corp 
în care îl angajase învingătorul 
său. De multe ori, Ciucă a ratat 
ocazia să „tragă" serii la plex
in partida cu Zaporbjeț, ca și Cbi- 
văr care a preferat boxul „scurt", 
în întîlnirea cu Hebel. o singură 
dată si atunci Ia insistențele Mi 
Ion Popa, Covaci a lucrat corp 
la corp in meciul eu Jansen, dove
dind din plin că utilizing și acest 
procedeu există Șanse mal mari 
de â te impune, de a obține vic
toria. N. Moldovan, a ii ta timp 
eii a luptat corp la corp cu Kuz. 
tiețOV (prea puțin insă), a reușit 
să iasă in avantaj și să-i creeze 
multe clipe neplăcute adversaru
lui. Și lui I. Monea îi recoman
dăm să lucreze mai mult cu stih- 
glie la „ficat" și nu așa cum a 
procedat, la Întîlnirea finală, sus
ținută in fața vest-getmanului 
Htnz, eînd a boxat economicos.

Pe ringurile olandeze, în cadrul 
acestui turneu, am urmărit trei 
pugiiiști compleți care au făcut 
o excelentă propagandă boxului; 
polonezii Kulej și Grudzlbn, ma
ghiarul Kajdi. Ei au demonstrat 
cu largheță cum se utilizează în
treaga gamă de procedee tehnice. 
De felul cum trebuie luptat corp 
Ia corp ne-a demonstrat, cu priso
sință și olandezul Hubbens, în
vingător Intr-o dispută acerbă 
■eu sovieticul Emilianov. Greul 
olandez a știut să-l atragă în 
cursa de aproape pe Emilianov, 
și să se impună cu serii prelungite 
în fața puternicului său adversar.

Este deci de datoria tuturor an
trenorilor noștri, de la cluburile 
mici piuă la cele mari, de a-și în
scrie imediat pe agenda de lucru, 
completarea cunoștințelor elevilor 
lor cu procedeele tehnice ale lup
tei corp ia corp. De asemenea, an
trenorul lotului republican, ion 
Popa, va trebui să privească cu 
mare atentie în continuare și a- 
ceastă problemă. Considerăm câ 
se.lecționabilii noștri olimpici tre
buie să lucreze cu sparing-par- 
teneri care excelează in lupta 
corp la corp pentru a-și însuși 
temeinic această armă atît de 
necesară.

După campionatele republicane, 
este de datoria antrenorilor de a-i 
pregăti pe olimpici in mai multe 
meciuri de verificare cu decizii. 
Considerăm că pînă în prezent 
pugiliștii noștri fruntași nu au 
meciuri suficiente. Conform unul 
studiu medical s-a constatat ca 
pînă la J-O. boxerii olimpici tre
buie să susțină cel mult 30 de M- 
tilnlri. Or, ta acest capitol olun- 
picii noștri nu stau de loc bine, 
mai ales „grcul“ I. Alexe. în 
afara unor turnee internaționale 
programate în țară, la Mamaia șl 
Constanța, antrenorii urmează sa 
aibă mai multă inițiativă in ceea 
ce privește viitoarele programări 
ale olimpicilor. De pildă, in l°‘ 
cui antrenamentelor cu porțile în
chise, ar fi de recomandat ca in 
perioada august-septembrle o se
rie de boxeri ca Gîju, Chivăr, 
Monea, Ciucă, Moldovan, Covaci, 
Antoniu și alții să lupte pentru 
centura „Sportul" în gale care 
ar putea fi organizate la Reșița, 
Timișoara, Constanța, Brăila, Cluj 
etc. cu adversari ca Nedelcea, Ma- 
nole, Trandafir, Gruieșcu sau Pop» 
Pițu sau Stumpf, Dinu sau M. 
Dumitrescu etc. Ar fi foarte ne
cesar ca multe gale» *n ultima pe
rioadă de pregătire, să fie °£^a" 
nizate la Brașov sau chiar la Pia
tra Arsă, ntînd în considerație 
și altitudinea.

Pay? OCHIALBI

„.Vene luptătorule, vreau ■ 
eu o semnătură.". Și 

Francisc Boia, component 
al lotului olimpic de lupte 
libere, s-a conformat pe 
dată. Cine știe dacă peste 
ani $i ani omulețul, acum 
de-o șchioapă, nu se va 
număra printre olimpicii 
noștri...!PERSPECTIVE OLIMPICE

în continuare, articolul referitor la perspectivelePublicăm, în continuare, articolul referitor la perspectivele 
clasamentelor olimpice la Ciudad de Mexico, în lumina 
rezultatelor înregistrate în 1967 de sportivii lumii la diferite 
campionate mondiale, la alte mari competiții internaționale, 
pe baza bilanțurilor întocmite la finele anului precedent.
Scrima este astăzi dominată de 

trăgătorii sovietici, înaintea celor 
din unele țări Cu tradiție ca: Un
garia, Polonia, Franța. Reprezen
tanții noștri au ajuns în anul 1967 
în vîrful piramidei prin titlul 
mondial obținut la Montreal de 
echipa masculină de floretă, dar 
șl prin alte locuri fruntașe în 
mari competiții internaționale. A- 
ceste succese se cer confirmate 
și la Mexic ; condiții există I

Boxul ne va aduce, sperăm, 
satisfacții majore ; alături de so
vietici și polonezi, românii se pot 
număra printre protagoniștii în
trecerilor olimpice.

Poziția a treia (după U.R.S.S. 
și Ungaria) obținută de țara noas
tră, în 1967, la luptele greco-ro- 
ffiane poate fi menținută la Me
xic, dacă nu chiar depășită ; cele 
27 de puncte reprezintă cel mai 
mare aport de puncte, după ca- 
iac-canoe la zestrea echipei noas
tre. Dacă românii nu se pot nu
măra printre favorlții întreceri
lor de canotaj (unde disputa so- 
vieto-americano-germană 
extrem de ’ " 
rit), totuși 
puncte pot 
10 puncte). . . „
aceleași „mari puteri sportive” și 
la tir, Care oferă însă și pentru 
trăgătorii români speranța cuce
ririi a cel puțin 9 puncte.

Turneul olimpic de lupte libere

___ ___ va fi 
interesantă de urmă- 
un număr prețios de 
aduce șl el (în 1967 : 

luptă aprigă între

va reedita pasionantul duel 
U R.S.S. — Turcia și va fi urmă
rit cu interes în România, mai 
ales după succesele obținute de 
noi în 1967 (o medalie de argint 
și 5 puncte). Halterele, mai exact 
categoria ușoară a acestor între
ceri, încheie lista speranțelor o- 
limpice ale României ; Fiți Balaș 
poate ocupa un loc onorabil în 
finală, în timp ce la restul cate
goriilor sovieticii vor domina pro
babil, urmați de polonezi și de ja
ponezi, precum și de americani 
la care se manifestă un început 
de revenire.

Din restul ramurilor sportive 
notăm foarte interesantul duel 
sovieto-american la baschet, îtalo- 
francez la ciclism, japono-sovie- 
tic la volei, precum și lupta din
tre Uniunea Sovietică, Ungaria 
și Bulgaria la fotbal, dintre 
U.R.S.S. și Ungaria la pen
tatlon modern, dintre Marea Bri- 
tanie, Danemarca și SAJ.A. la iah- 
ting. Turneul olimpic de hochei 
pe iarbă ni se pare deschis ori
cărui rezultat (favorite : Kenya, 
India, R.F.G. șl R.D.G.), iar la 
călărie se vor remarca, probabil, 
vest-germanii și britanicii.

Iată centralizate speranțele 
noastre, comparativ cu rezultatele 
obținute de România la ultimele 
ediții ale J.O. de vară (speranțe 
bazate, cum am arătat, pe rezul
tatele reale obținute în 1967) :

*) Vezi nota de mai sus.

M. Britanle 136 Australia 130 Cehoslovacia 131,5
R.D.G. 127*) Cehoslovacia 117,5 ROMÂNIA 123
Australia 126,5 Franța 116 Franța 118,7
Cehoslovacia 101 Ttalia 104 Italia 103,4
Franța 97’ ROMANIA 94 M. Britanie 102,9
ROMÂNIA 94,5 M. Britanic 70,5 Australia 83,7
Olanda 70 Olanda 68 Suedia 63
Sufedia 68,5 etc. Bulgaria 61 etc Canada 62 etc.

♦) R.F.G. si R.D.G. au pârtiei- $1 iată clasamentul medaliilor
pat cu o echipă unita : în conse- de aur în 1964 și m sezonul pre-
cință, România a ocupat locul 12. olimpic 1967 :
1964 (real) 1967 (virtual)

S.U.A. 36 medalii de aur S.U.A. 44 medalii de aui
U R.S.S. 30 U R.S.S. 42
Japonia 16 R.F.G. 12
Italia 10 Japonia 10
Ungaria 10 R.D.G. 7
R.F.G. 7*) Ungaria 6
Polonia 7 Cehoslovacia 6
Australia 6 ROMANIA 5
Cehoslovacia 5 Polonia 5
M. Britanle 4 Australia 4
R.D.G. 3») Olanda 3
Bulgaria 3 Franța 3
Finlanda 3 Italia 3
N. Zeelandă 3 M. Britanle 3
Alte țări : 20 Alte țări : 19

Total : 163 Total : 172

J.O. de 
vară

Nr. de 
parti
cipant)

MEDALII

Pu
nc

ta
j Locul în 

clasamen
tul general 
pe puncteAur Argint Bronz Total

Helsinki - 157 1 1 1 3 27,75 23
Melbourne 44 5 3 5 13 92,00 11
Roma 129 3 1 6 10 78,00 10
Tokio 176 2 4 6 12 94,50 12
Ipotetic 1967 3 8 7 20 i 123,00 9

Iată șl clasamentul general pe 
puncte al anului 1£37, comparativ 
cu cel înregistrat realmente la 
Tokio în 1964 ; pentru a se putea 
urmări evojuțla diferitelor

Clasament 
real în 1964

— 163 de probe —

țări

am intercalat și clasamentul cal
culat pentru anul 1966 (s-a ținut 
cont de lărgirea programului în
trecerilor cu 9 probe, în 
scoaterii -----------
lui) ;

lărgirea programului în-
" 21 ciuda

din program a judo-u-

Clasament 
pentru 1966

calculat Clasament calculat 
pentru 1967

U.R.s.s. 
S.U.A. 
Japonia 
R.F G. 
Italia 
Ungaria 
Polonia

— 172 de probe —— 172 de probe —
607,8 S.U.A. 713 S.U.A. 741581,8 U.R.S.S. 704 U.R.S.S. 740,0234,5 R.D.G. 244,5 R.D.G. 220,5210,5*) Japonia 196,5 Ungaria 174,5185 Polonia 186 Japonia 174175,5 Ungaria 176 R.F.G. ’ 171,8151,5 R.F.G. 172 Polonia 140,8

Calculul hîrtiei indică, deci, o 
Îmbunătățire a poziției României 
în ambele clasamente. Făptui, nu 
trebuie să conducă însă la o slă
bire a intensității pregătirilor 
noastre, cu atît mâi mult cu cit 
țările pe care le-am depășit între 
timp (Franța, italia, Marea Brita- 
nie. Australia), pot realiza creș
teri importante în anul olimpic. 
Poziția României poate fi însă și 
îmbunătățită (ne amintim că la 
Tokio s-au obținut sporuri față 
de sezonul preolimpic 1963), cele 
8,5 puncte ce ne despart de Ce
hoslovacia nefiind un handicap 
insurmontabil.

în ce privește poziția altor țări, 
remarcăm progresul R.D.G. în 
clasamentul pe puncte șl al 
R.F.G. în cel pe medalii, regre
sul ~~ oarecum firesc — al Italiei 
si Japoniei pe măsură ce ne în
depărtăm de... Roma și de Tokio, 
precum și remarcabila stabilitate 
a Ungariei în privința numărului 
de puncte. Mexicul va fi, pe cît 
se pare, prima gazdă a unor 
Jocuri Olimpice care nu se va 
număra printre protagoniștii în
trecerilor, nedjspunîhă de o tra
diție sportivă temeinică. în 1967 
nu ocupa decît locul 26 în clasa
mentul pe puncte și, deși sîntem 
convinși că va progresa mult în 
1968 (beneficiind și de avantajul 
terenului), totuși nu credem că 
se va putea număra printre pri
mele 15 țări sportive ale lumii.

De lărgirea programului olimpic 
(mai ales la înot) au beneficiat 
în special S.U.A., care se pre
zintă pentru prima oară după 
1952 cu șanse la cucerirea primu
lui loc în clasamentul pe puncte 
(pe medalii încă de la Tokio au 
întrecut U.R.S.S.); nu trebuie

uitat că în 1964 S.U.A. au recu
perat un handicap de 180 de 
puncte avut față de U.R.S.S. în 
1963. Totuși, boicotul anunțat de 
unii sportivi negri ar putea aduce 
mari prejudicii echipei S.U.A., 
scoțînd-o din lupta pentru pri
mul loc (trei sînt disciplinele la 
care negrii au o pondere impor
tantă în echipele americane : at
letismul, boxul și baschetul). Ob
servăm. de asemenea, că 
600 de puncte (81,3 la sută 
totalul punctelor) SiU.A.
obține la atletism și natație, față 
de numai 31,3 la sută cît este 
ponderea acestor discipline în 
punctajul Uniunii Sovietice. A- 
ceastă unilateralitate (datorată 
slabei popularități în sînul tine
retului american a majorității ra
murilor olimpice) face S.U.A. 
foarte vulnerabile.

în fine, un alt aspect demn de 
subliniat : ponderea U.R.S.S. și 
S.U.A. în ansamblul olimpic con
tinuă să crească ; ele ridică op
țiuni pentru aproximativ 40 la 
sută din cele 3 736 de puncte puse 
în joc și pentru 50 la sută din 
medaliile de 
bui.

înainte de a încheia, dorim să 
atragem din nou atenț-ja cititori
lor că toate clasamentele își au 
rolul lor limitat ; faptul cel mai 
important rezidă în însăși parti
ciparea miilor de tineri de pe în
treg globul la întîlnirea de la 
Ciudad de Mexico, în spiritul 
olimpic ce va trona asupra aces
tor întreceri, spiritul apropierii, 
comprehensiunii și amiciției între 
toate popoarele lumii.

ing. Dan PACURARIU

peste 
din 

le-ar

din 
aur ce se vor atri-



Nr. 188 (5622) Pag. a 3-a„FIRUL SCURT"FINAL FIERBINTE
olicitati sSptămîna tre
cută, de conducerea 
ziarului „Sportul" să 

comentez etapa de duminică; 
am primit cu plăcere.

Eram înaintea unei dumi
nici de cuplaj lnterbucureș- 
tean, deci în fața unei pro
misiuni (rar dezmințite) de 
eveniment fotbalistic bogat 
faptic și concluziv, eveniment 
pe care comentatorul îl poa
te exploata ca primii căută
tori de aur primele zăcă
minte descoperite în

Dar, alarmată (nu 
ce, pe ce bază reală, 
rnent ce nu s-au 
concluziile comisiei 
chetă asupra meciului Steaua 
— Jiul și nici nu credem că 
s-au descoperit temeiuri care 
să justifice precauția ulte
rioară), Federația noastră a 
denunțat cuplajul. Ca să nu 
iasă vorbe...

Și apoi a venit și amînarea 
meciului Rapid — Dinamo I

Oricum, prezumția de e- 
ventuală necorectitudine a u- 
nor cluburi (concretizată prin 
hotârîrea de a se juca toate 
meciurile etapei în același 
timp, pentru ă nu Se face 
„aranjamente") a primit o 
NECESARĂ CORECTARE 
prin însăși amînarea jocului 
Rapid — Dinamo București.

înseamnă că F.R.F. le ex
clude, deocamdată, de sub ra
zele bănuielii cel puțin pe 
aceste două echipe, cărora le 
acordă favoarea de a dispu
ta jocul lor după ce în cele-

Alaska... 
știm de 
din mo- 
publicat 
de an-

lalte șase partide e-a dat de
cizia, Sau e&, în speță, co
rectitudinea întrecerii pentru 
titlu este mai puțin pericli
tată decît a întrecerii pentru 
evitarea barajului. De altfel, 
însăși poziția Rapidului (care 
a cerut amînarea meciului cu 
Dinamo, tocmai din dorința 
de a-și apăra cit mai bine 
șansele) este un bun răspuns 
dat celor care în loc să-și 
vadă de treburile echipelor 
lor, vehiculează idei care nu
tria! de 
naiului 
mosferă 
Sînt !

Dacă 
care a admis' amînarea me
ciului Rapid —• Dinamo, a- 
pare că insuficient funda
mentată sub raportul disci
plinei și regularității compe
tiției (ea să nu mai vorbim 
că există și dificultăți de re- 
programare apropiată), în 
schimb ea apare ca aprecia
bilă sub un alt raport. în
seamnă că F.R.F. admite că 
„dracul nu e chiar atît de 
negru" cum îl zugrăvesc unii 
și că nu se teme că echipelor 
noastre le-ar sta gîndul la a- 
ranjameute. Că Altfel, Fede
rația ar fi zis : „Rapid a ve
nit acasă, vineri; duminică 
să joace 1" Dar n-a zis...

De altfel, aproape toate 
cele 6 meciuri de duminică 
ău fost meciuri de luptă, u- 
nele atît de dinamice, de 
„pline", incit au atins chiar 
momente de „înaltă tensiu-

natură a asigura fl- 
de* campionat o ăt- 

eît mai pură nu

pozîțiâ Federației,

ne", de dramatism (pozitiv) 
Sportiv. Șl nu numai meciul 
de la Cluj (unde una din 
combatante, F. C. Argeș, își 
juca rărnînerea în continua
re în competiția titlului), nu 
numai cel de la Tg. Mureș 
(unde A.S.A. juca pentru c- 
xigen, iar craiovenii pentru 
alungarea unor nori vineți, 
cu burți nesățioase, de ba
lauri), nu numai cel de la 
Brașov (unde Steagul roșu 
lua un avans de trei goluri și 
apoi i se tăiau picioarele vă- 
zîndu-1 cum se topește), Ci 
chiar și cele de la Constanța 
și Ploiești, unde — la urma 
urmei — jucau patru echi
pe nici înfiorate de parfumul 
înălțimilor, nici chinuite de 
angoasa rigorilor barajului.

Ba, dacă a fost un meci 
Slab șî anost în această eta
pă. a fost tocmai cel de la 
București. Meci în care — 
credem noi — s-a jucat titlul 
pe acest an, pe care Steaua 
nu-l mai poate pierde, chiar 
dacă, evident, F. C. Argeș îl 
amenință —- teoretic — în 
continuare. Pe ce se bazează 
prezumția noastră 7 Pe fap
tul că nu vedem cum echipa 
din Cluj (cu una din cele 
mal slabe 
retur, 7 puncte din 22 posi
bile) l-ar putea încurca pe 
militari la București, precum 
și pe faptul că, oricum, me
ciul argeșenilor din ultima 
etapă, la București, cu Pro
gresul, este de natură a le 
da acestora mai multă bătaie

evoluții din acest

Ultimele minute de joc în meciul echipelor de tineret Petrolul Ploiești șl Dinamo Bacău, for
mația petroliștilor încearcă să forțeze victoria, dar băcăuanii se apără ermetic.

Foto: R. TEODOR

SVD est NORD

de cap decît îl așteaptă pe 
Covaci, în aceeași zi, în în- 
tîlnirea lui cu Oană, de la 
Ploiești.

Implicații nebănuite a adus 
însă etapa de duminică în 
periferia clasamentului. Pro
gresul, A.S.A. și Steagul roșu 
rămîn mai departe marile tri
butare ale emoțiilor Și riscu
rilor. Dar, nici Universitatea 
Craîova (o altă mare decep
ție a acestui retur, în clasa
mentul căruia ocupă ultimul 
loc, cu sub 30 la sută reali
zări în puncte) nu prea are 
timp să observe că au înflo
rit teii. Iar dacă oltenii n-or 
să bată duminică pe U.T.A... 
atunci s-ar putea să-i vedem 
și pe ei, ca nu de mult pe 
Politehnica Timișoara, plîn- ... .. unu}gînd pe lîngă zidurile 
stadion nou...

Despre ceilalți ?
Dinamo Bacău pare că în 

acest campionat are o singu
ră grijă, una cu iz contabil. 
Ca la bilanț, numărul punc
telor sale să corespundă cu 
numărul meciurilor acasă în
mulțit cu doi. A cîștigat la 
Arad, ă pierdut la Bacău, cu 
Dinamo București; a pierdut 
un punct cu A.S.A., l-a re
cuperat la Ploiești. Aurea 
mediocritas... Numai că la 
noi, mediocritatea (vezi locul 
echipei I) înseamnă jumătatea 
de sus a clasamentului...

U.T.A. merge pe drumul ți
nui adevărat „enfant terrible, 
enfant gâtă", speriindu-1 pe 
constănțeni cu un 2—0 (co
pil teribil!) și apoi amuzîn- 
du-se cu o egalate în ulti-du-se
mele 4 minute (copil răsfă
țat !).

Iar 
arftenințmd că va schimba 
Cupa balcanică cu C.C.E., 
face acum figură... ce să mai 
vorbim, figură de... echipă 
cu 23 de puncte. „Valul mă
rii, valul vieții"... etc.

Farul, pînă mai ieri

Radu URZICEANU

Duminică seara, cînd clocotea plumbul 
viitor al tiparului prin camerele redacției, 
m-a sunat, de la Cluj, un tovarăș, căutîndu-mă 
anume pe mine, redactorul șef al gazetei 
„Sportul".

S-a recomandat, că așa stă bine omului ci
vilizat, și-apoi a-nceput:

„Vorbesc pe „firul scurt*... (n.a. asta voia 
sâ-nsemne probabil : atenție mărită căci 
dacă recurge omul la un asemenea fir toc
mai de la Cluj, pînă unde drumul nu-i chiar 
atît de scurt, trebuie să se fi petrecut fapte 
mori).

Și-ntr-adevfir, tovarășul arbitru mă preve
nea, cu grijă, asupra unor lucruri tenebroase: 
cronicarul de fotbal al ziarului „SPORTUL", 
al cărui nume nu-l știa exact, dar credea că 
Marin Popescu ori poate, chiar Marius Po
pescu, se tntreținuse cu unul de la F. C. Ar
geșul „care a făcut și pușcărie" și pe care 
el îl scosese din teren de altfel (aici nu mi-a 
explicat de ce a procedat astfel); să âm grijă 
cumva de ce va scrie trimisul redacției în le
gătură cu felul în care a condus d-sa me
ciul

Intîmpinat de nedumerirea mea la fel de 
scurtă, arbitrul în cauză mi-a mai spus că la 
joc au asistat și alți tovarăși de la „secție" 
si că, oricum, va trece el mîine (n.a. adică 
luni) pe la redacție să mai discutăm.

Am mai apucat să-i spun că neasistînd la 
joc nu pot să am nici o opinie și că, în ge
neral, colectivul nostru acordă credit trimi
șilor săi la manifestațiile sportive, după care 
convorbirea a luat sfîrșit.

Pe sală _m-a întîmpinat șeful laboratorului 
foto •. „Ați vorbit cu Clujul Apoi, un coleg 
din secția de fotbal, cu aceeași întrebare.

Am negat din bună-cuviință față de ce! aflat 
ia acea oră la Cluj.

Dar, probitatea profesională, care nu ne 
lasă adeseori să închidem peste noapte lini
știți ochii, mă obligă să fac publică această 
conversație.

Din mai multe motive : pentru că inter
venția arbitrului respectiv a avut în ea toate 
nuanțele abuzului și încercării de intimidare, 
începînd cu „firul scurt", continuînd cu anu
mite „prezențe” din tribune și cu amănunte 
din viață particulară a unui om care a ispă
șit o mai veche vină avînd acum însă toate 
drepturile cetățenești ca oricare dintre noi, 
cu insinuarea unor probabile „nereguli* între 
acest om și reprezentantul ziarului nostru și 
sfîrșind cu anunțarea vizitei pe la redacție.

Ne-am dezobișnuit de asemenea procedee, 
care nu ne mai fac nici măcar o oarecare 
impresie. Pasiunea pentru o „stea" în plus 
la rubrica de fotbal poate fi de cea mai 
pură sorginte sportivă, dar nu cînd se spri
jină pe procesul de intenție și pe traficul 
de influență.

Ca să nu mai spun că „firul scurt" trebuie 
folosit, după opinia mea, doar în interese 
majore, de serviciu, și nu duminica, în zi de 
sărbătoare...

Asta înseamnă că între funcțiile de serviciu 
și activitățile voluntare obștești (cum este cea 
de arbitru de fotbal) se recomandă a nu se 
face confuzii și — în nici un caz — identi
ficări, măcar pentru menținerea în limitele 
principialității elementare.

Pentru toate cele petrecute nu vă acord 
nici o stea. Cred că ați înțeles de ce tovarășe 

A. Pîrvu ?
Em. VALERIUiPANORAMIC BRAȘOVEAN

T.U.G. București — Progresul 
Brăila (2—-1). Bueureștenii au 
jucat cu multă însuflețire și, în 
compania liderilor seriei, au dat 
loc la un meci cu faze rapide, 
dîrz disputat. Ei au avut și 
două bare în min. 16 și 78. Au 
Înscris Sevenschi (min. 40) și Po
pescu (min. 70) pentru T.U.G., 
respectiv Ciupitu (min. 9). A 
condus corect A. Piloșiăn (Con
stanța). De semnalat că in pri
ma repriză, portarul Mâtache a 
adus insulte arbitrului și a inci
tat publicul, fapt pentru care 
observatorul federal, C. Mitran. 
J-a admonestat la pauză. (N. 
TOKACEK — coresp.).

I.M.U. Medgidia — Rapid C.F. 
București (2—1). Au marcat: 
Căpitan (min. 25), Bașklr (min. 
68) pentru I-M.U., respectiv, Ra
dulescu (min. 78). A arbitrat 
foarte bine G. Birsan-Gâlați. 
(R. AVRAM — coresp.).

Electrica Constanța — Metalul 
Tirgoviște (0—0). Localnicii au 
fost mai incisivi. Ei au înre
gistrat, de altfel, și un gol, anu
lat însă de arbitrul G. Drago- 
mîr (București) pentru fault la 
portar. (N, ENACHE — coresp-).

Stuful Tulcea — Chimia Tr. 
Măgurele (1—1). Au înscris Măi- 
can (min. 81) pentru Chimia, 
respectiv Teodorescu, în min. 81. 
(I. TURSIE — coresp.).

Ș.N. Oltenița — Flacăra roșie 
București (3—0). Au marcat : 
Laurențiu (min. 1) și Stamani- 
chi (min. 49). A condus satis
făcător N. Negoiță-Constanța. 
(I. VOICU — coresp.).

Dunărea Giurgiu — Rapid 
Plopeni (0—0). Gazdele au jucat 
sub orice critică. In min. 
Mustață (Dunărea) a ratat

1

Unirea Focșani — Gloria Bîr- 
Isd (1—1). Joc frumos și echili
brat. Au marcat: Artenie (min. 
43) pentru Unirea și Foca (min. 
77). Satisfăcător arbitrajul lui 
R. Stinean-București. (V. ma- 
NOLIIj — coresp.).

Textila Buhuși — Minobrad 
V. Doritei (3—0). Dominare netă 
a localnicilor, care în repriza 
secundă au reușit să-și fructi
fice atacurile. Au înscris: Să- 
năucoanu (min. 49), Ovezea (min 
64) și Teodorescu (min. 70). A 
condus foarte bine N. Rainea- 
Biflăd. (I. VIERU — Coresp.).

Oțelul Galați — Ancora Ga
lați (2—0). Partidă de bun nivel 
tehnic. Golurile au fost realizate 
de DrăghiesCU (mln. 7) și Obreja 
(min. 89). în min. 17, Dărăban 
(Ancora) a ratat un 11 m, iar în 
min. 52, colegul său Voinoiu, a 
fost eliminat. A arbitrat bine 
Gh. Popovici-Buc. (ȘT. CONS- 
TANTINESCU — coresp. prin
cipal).

S.U.T. Galați — Gloria C.F.R. 
Galați (2—1). Codașii clasamen
tului au surprins plăcut. Au în
scris Furtună (min. 19) și Vasile 
(min. 57) pentru S.U.T., respec
tiv Florescu (min. 26). Bun arbi
trajul lui A. MGnich-Bticurești. 
(V. ȘTEFANESCU — coresp.).

82 
un 

Il m. (TR BARBALATA — co
respondent).

Oltiil Sf. Gheorghe — Viitorul 
Fieni (4—Oi. Au înscris Naghi 
(min. 12), Goga (min. 25), Feyor 
(min. 48), Lorincz (min. 86). Co
rect arbitratul Iui Al. Prcda-Co- 
mănești. (GH. BRIOTA

. respondent).
CLASAMENT

Șoimii Buzău — Medicina 
Iași (1—0). Localnicii au presat 
tot timpul. Unicul 
țea (min. 58). A 
D. Antohi-Bacău.
TRU — coresp.).

gol — Zdren- 
arbitrat slab

(M. DUMI-

Foresta Fălticeni 
Buzău (2—0). Meci 
de bun nivel tehnic. 
Nae (min. 59) și
(min. 86). A condus bine V. 
Luca-Iași. (N. LAZAR — cores
pondent).

— Metalul 
spectaculos, 
Au marcat : 
Lontcovschi

CO-

CLASAMENT

11.

I. Progresul Br. 24 14 4 6 44-18
2. Dunărea Giurg 24 13 5 6 34-23
3. Metalul Tîrg. 24 13 4 7 43-22
4. Rapid PI. 24 12 4 8 37-29
5. S.N-. Oltenița 24 11 6 7 31-29
6. FI. roșie Buc. 24 10 5 9 28-16
7. I.M.U. Medg. 24 9 7 8 26-23
8. Chimia Tr.M. 24 9 7 8 20-27
9. Stuful Tulcea 24 10 2 12 22-30

10. T.U.G. Buc. 24 6 9 9 25-29

12.

13.

32
31
30
Z8
28
25
25
25
22
21

Eloctrica Constanta
24 8 5 M 27-35 21 

Rapid C.F. București
24 8 5 11 25-37 21 

Oltul SI. Gheorghe
24 5 6 13 25-36 16

14. Viitorul Fienl 24 4 3 17 17-50 11
ETAPA VIITOARE ; Progresul 

Brăila — I.M.U. Medgidia ; Elec
trica Constanța — T.U.G. Buc, ; 
Oltul Sf. Gheorghe — Metalul 
Tirgoviște : Rapid Plopeni — Ra
pid C.F. Buc. ; Stuful Tulcea — 
Ș.N. Oltenița : Flacăra roșie Buc.
— Dunărea Giurgiu ; Viitorul Fienl
— Chimia Tr. Măgurele.

1. Gloria Blrlad
2. Oțelul Galați
3. Ancora Galați
4. Medicina Iași

7
4
3
5

39-21
37- 16
38- 26
37-24

24 13
24 14
24 13
24 11

5. Foresta Fălticeni
24 10
24 9
24 10 
Galați

24 11 3 10
10 4 10
9 5 10 32-28
8 7 9 25-24
9 4 11 29-30
6 4 14 26-50 
0 3 21 6-62

6. Petrolul Moin.
7. Șoimii Buzău
8. Gloria C.F.R.

24
24
24
24
24
24

7
7
8

31-26
30-25
33-30

31-26
26-32

33
32
29
27

27
2S
2g

25
24
23
23
22
16

3

9. Minobrad V.D
10. Textila Bh.
11. Metalul Bz.
12. Unirea Focș.
13. S.U.T. Galați
14. Metalul Rd.

UTAPA VIITOARE : Foresta 
Fălticeni — Gloria C.F.R. Galați ; 
Medicina Iași — Textila Buhuși ; 
Ancora Galați — Șoimii Buzău ; 
Metalul Buzău — S.U.T. Galați ; 
Oțelul Galați — Gloria Bîrlad ; 
Minobrad V. Domei — Petrolul 
Molrieștl; Metalul Rădăuți — Uni
rea Focșani.

Victoria Cărei — Medicina 
Cluj (2—0). Joc de bună factură 
tehnică. Localnicii au trecut pe 
locul I în clasament. Golurile 
aparțin lui Hauler (min. 23 diii 
11 m) și Vancea (41). A arbitrat 
bine I. Ritter-Timișoara. (TR. 
SILAGHl — coresp.).

Unio Satu Mare — Medicina 
Tg. Mureș (1—0). Apărarea oas
peților a ținut piept atacurilor 
insistente ale gazdelor. Unicul 
gol a Căzut în mln. 48. Autor : 
Matei. A arbitrat corect F. Pitiș- 
Oradea. (A. VERBA — coresp.).

Unirea Dej — Metalul Satu 
Mare (3—‘0). Scorul oglindește 
oarecum situația de pe teren. 
Unirea putea cîștiga la un scor 
și mai sever, dar înaintașii au 
ratat copilărește. Au marcat: 
Bandi (min. 7 și 63) și Catană 
(23). V. Humă-Fălticeni a arbi
trat excelent. (T. PRODAN — 
corespondent.).

Chimica Tîrnăvenî — Minerul 
Bihor (1—1). Au marcat : Sze- 
kely (Chimica) — min. 8, respec
tiv, Pavlovici — 14. (I. DECAN 
— corespondent).

Faianța Sighișoara — Steaua 
roșie Salonta (1—0). Unicul gol 
a fost înscris de Vasile, în min. 
65. A. Lucaci-Tg. Mureș a arbi
trat bine. (I. TUR.TAN — cores
pondent).

Minerul Baia Sprie — Metalul 
Aiud (2—1). Joc de uzură. Au 
marcat Toma (min. 46), Incze 
(57, din 11 m). respectiv, Sulyok 
(85). In min. 57, portarul oaspe
ților, Nicula,' a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului — 
Balaș, care fusese și el vinovat. 
A arbitrat slab L. Kiss-Tg. Mu
reș. (AL. DOMUȚA — coresp.).

Soda Ocna Mureș — Metalul 
Copșa Mică (2—1). Localnicii au 
ciștigat pe merit, prin golurile 
lui Cîmpeanu (min. 23) și Giurcuț 
(26). A redus din scor Ignat, 
min. 47. (E. TIRNAVEANU 
corespondent).

CLASAMENT
1. Victoria Cărei

24 13 3
2. Chimica Tirnăveni

24 12 4
3. Med. Cluj 24 10 7

in

8 41-37 29

8
7

4. Met. Aiud 24 13 1 10
5. Soda Ocna Mures

24 11 3 10
6. Med. Tg. M. 20 10 4 10

7—8 Faianța Sighișoara
24 10 4

7—8. Met. S.M. 24 10 4
9. Unirea Dej 24 11 1

10. Unio Satu Mare
24 9 4

10
10
12

32-23
47-21
41-39

34-37
47-36

35-35
29-29
35-33

27-24li
11. Steaua roșie Salonta

24 8 5 11 28-34
12. Metalul Copșa Mică

7 7 10 30-41

28
27
27

25
24

24
24
23

22

21

2124
13. Mln. B. Sprie

24
14. Mln. Bihor 24
ETAPa VIITOARE : Steaua roșie 

Salonta — Minerul B. Sprie ; Me
talul Satu Mare — Metalul Copșa 
Mică ; Chimica Tîmăveni — Vic
toria Cărei : Soda Ocna Mureș — 
Unio Satu Mare ; Minerul Bihor 
— Metalul Aiud : Medicina Tg. 
Mureș — Unirea Dej ; Faianța Si
ghișoara — Medicina Cluj.

21
20

(Urmare din pag. 1)
ție, foarte mulți mari spor- 

Itivi ai Brașovului au fost 
polisportivi. Vreți nume ? A- 
tunci rețineți: Nicolae Chi- 

Scomban atlet, schior, ci
clist și fotbalist (după noi 
unul dintre cei mai mari 
polisportivi pe care l-am a- 
vut vreodată), loan Racoviță 
hocheist și tenisman, Ilona 
Mikloș atletă și schioâră, 
Radu Scîrneci atlet și schior, 
Laurian Taus, decatl&nist și 
schior, Ioan Donca, brașovean 
prin adopție, baschetbalist, 
fotbalist și handbalist.

Chiar și O. Herold și Io 
nescu Crum, cred că se știe, 
au fost în tinerețe, în anii de 
liceu, brașoveni. Și la fel 
Ion Tiriac, mai întîi pingpon- 
gist și hocheist și apoi tenis
man. (N-am numit-o pe Edith 
TreybaL ea fiind sibiancă).

Ce gîndesc el despre pro
blema aceasta, pare-se netno- 

e 
și unii 

invitația redact 
spune cuvîntul. 
astăzi polispbr- 

schior, cînd tre- 
pregătești fizic 

... să-ți

I

I
I
I
I
I
I

DC la ( N ET S. |
clubului sportiv j 
■sti. Consiliul Na- I

La cererea <
Steaua București, Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică
și Sport a dispus efectuarea I 
unei anchete privind jocul de I

7 vvnipuiv utuaucl _ 
Jiul Petroșenij dis- I 
ta de 4 mai a.c. S

va 
rezultatul | 
nit nimic ■

fotbal dintre echipele Steaua 
București și.
putat Ia data de 4 mai a.c. 
Ancheta a dus Ia Concluzia că 
în desfășurarea și 1 
jocului nu a intervenit nimic 
incompatibil cu normele eticii 
sportive.

tivat controversată astăzi, 
interesant de știut, 
dintre ei, la 
ției, își vor 
Mai poți fi 
tiv (chiar ca 
buie să te
3—4 luni) sau trebuie 
asiguri temeinic o pregătire 
multilaterală ?

Anii, experiența, rezulta
tele acestor sportivi vor a- 
duce, sperăm, în discuție, 
puncte interesante de vedere. 
Ce părere ar avea redacția de 
o masă rotundă la Brașov ?

FESTIVAL TURISTIC 
INTERNAȚIONAL

VEST
Electropulere Craîova — 

Minerul Anina (2—>0). joc 
dur, din partea oaspeților. în 
repriza a II-a, arbitrul I. 
Ciucă (Rm, Vîlcea) a elimi
nat de pe teren 3 jucători 
de la Minerul (Spălățeln — 
min. 52, pentru lovirea adver
sarului, Leac — min. 61. pen
tru injurii, și Zăvălaș — 
min. 90, pentru lovirea arbi
trului). Au marcat Nicu în 
min. 19 și Iovin în min. 65. 
(V. POPOVICI, coresp.)

Victoria Tg. Jiu — Victo
ria Călan (1—1). Au marcat : 
Firoiu (min. 20) pentru gaz
de, respectiv Savancea (43). 
Meciul s-a disputat la Petro- 
șeni, terenul din Tg. Jiu fi
ind suspendat. (T. CORNEA, 
coresp.)

Tractorul Brașov — Pro
gresul Corabia (5—0). Golu
rile le-au „semnat*1 Vîlsan 
(min. 1), Constantinescu (29 
— autogol), Keresteș (48), 
Șerb (53) și Vătav (63). (C. 
GRUIA, coresp. principal)

Chimia Făgăraș — Progre
sul Strehaia (6—0). Au mar
cat : Filip (min. 24 și 70), 
Boanță II (31 și 33, din 11 
m), Lechiță (43) și Feher 
(55). Localnicii au ratat un 
11 m, în min. 13. Lechiță a 
fost eliminat pentru lovirea 
intenționată a adversarului. 
(B. STOICIU, coresp.)

Mureșul Deva — Metalul 
Tr. Severin (4—1). Realizato
rii golurilor : Homegyi (min. 
32), Sile (37), Belea (63), 
Csergo (83) pentru Mureșul, 
respectiv Gal în min. 
SIMION, coresp.)

C.F.R. Caransebeș — 
Sibiu (3—3). Meci cu 
durități. Au înscris : 
(min. 6), Pavel (9),

88. (I.

A.S.A. 
multe 
Ghiba 
Panait 

(47) pentru sibieni, respectiv 
Gara (min. 60, 84 și 90, din 
11 m). (M. MUTAȘCU, co
resp.)

Minerul Lupeni — U. M. 
Timișoara (4—0). Au marcat: 
Poenar (min. 6). Farcaș (20 
și 30) și Mac (72). (I. CO- 
TESCU, coresp.)

CLASAMENT
3 f24 15

I

!
I
I
I
I
I
I
i
i
i
i

Participați chiar la o alpi- 
niadă, un concurs interna
țional de alpinism în oricare 
din munții care înconjoară 
Brașovul. Și tuturor turiști
lor cîte un breloc cu em
blema de aur a orașului și 
piscurile albastre ale mun
ților.

Este deocamdată o idee. 
Dar ea poate deveni realita
te, acțiune, împlinire. Parcă 
nu sună chiar atît de rău : 
„Primul festival turistic — 
Brașov — august 1068".

FOȘTII SPORTIVI
SCRIU CĂRȚI

Așa e în toată lumea. Asâ 
începe să fie și la noi. Așa 
este în prezent și la Brașov. 
Dumitru Colibași, profesor și 
antrenor cu experiență, fău
ritorul atîtor victorii româ
nești în handbalul feminin, 
pregătește „însemnările unui 
antrenor", prima carte româ
nească în genul acesta.

Alpiniștii Ion Coman și A- 
lexandru Floricioiu, statornic 
legați de oamenii și frumu
sețile munților, au predat e- 
diturii C.N.E.F.S. o carte de 
evocări, „Alpinism odinioară 
și astăzi" și un ghid turistic. . 
mult așteptat „Postăvarul și 
Piatra Mare".

Un colectiv de profesori, 
care freamătă pentru baschet 
— Gh. Roșu, Gh. Marcu, Du
mitru Vlaicu — . a strips și 
vrea să publice o culegere de 
peste 700 de exerciții pentru 
învățarea și perfecționarea 
tehnicii și tacticii.

Pînă și tînărul profesor și 
antrenor de fotbal, Alexan
dru Muta, scrie, împreună cu 
colegul Iui bucureștean Vic
tor Stănculescu, o carte pen
tru copii, cu exerciții și 
jocuri pentru învățarea tim
purie a acestui într-adevăr 
pretențios .joc sportiv.

La Codlea, mult pasionat 
de atletism, profesorul Gun
ther Wagner reflectează și 
culege mereu material pen
tru „Organizarea și melodica 
atletismului la clasele 5—8".

Aș mai fi eu. După „Car
tea munților" editura 
C.N.E.F.S. îmi va publica, 
sper, lucrarea de specialitate 
„Metodica dezvoltării 
minării" și, la anul, 
meu pentru cei care 
sau vor să iubească 
mul „Oameni și atletism", sau 
cu alt titlu; sugerat de co
legi, „Caleidoscop atletic". Și 
apoi o carte de eseuri „Sport 
și viață".

Pînă atunci1,
ceva 
mult 
vom 
vom 
mice, 
interesante, cum, 
S-a dorit și. acesta.

Pînă atunci, mulțumim ci
titorilor din țară care sînt 
interesați de orașul nostru, 
îi invităm la noi, la Festiva], 
dacă vom reuși această ac
țiune, sau numai în . munții 
noștri dragi.

Deci, râmîne să ne revedem 
și să mai stăm de vorbă, la 
Brașov.

înde*
darul 

iubesc 
atletis-

însă, mai e 
vreme. Vom mai vedea 
fotbal și, poate, bun, 

face încă multe excursii, 
citi încă multe panora- 

Și unele. într-adevăr, 
credețl-ne,

în*

și

EXCEPȚIONALĂ 
OCAZIE 

PENTRU IUBITORII 
DE MUZICA

VIHIOHĂTI la 
CIHEMAtOSRAfUt ftAfRIAI 

OIN CAPITALĂ I

teatru la

Pentru iarnă, Brașovul are 
zăpezi, concursuri de schi și 
festivalul „Cerbul de aur”. 
Dar pentru vară ? Aceiași 
munți, concerte la Bastion șl 
Biserica Neagră, 
Bastion, proiectate spectacole 
„Sunet și lumină".

Dar de ce nu mai mult 7 
De ce nu un salon interna
țional de fotografii turistice 7 
Sau un festival de filme do
cumentaro turistice. N-ar lip
si nici plastica. închipuițî-vă 
surpriza și bucuria unei ex
poziții de pictură pe teme 
turistice.

Bine, veți spune poate, dar 
acestea nu sînt de ajuns pen
tru a iniția un festival in
ternațional . într-o lună 
treagă, probabil august. A- 
tunci, adăugați excursii 
spectacole folclorice la cas
telele de la Rîșnov și Bran, 
concursuri de iiteratură tu
ristică și muzică inspirată de 
drumeție.

ACTUALITĂȚI 
PUGILISTICE
• S-a deschis o nouă sală 

de box. Ea se află la arena 
Sudorul (șos. Colentina nr. 
463). Antrenamentele sînt 
conduse de Iile Impăratu și 
de Niculae Mîndreanu.

<• UCECOM organizează 
campionatul asociațiilor Voin
ța, la box. Etapa de zonă se va 
disputa la 22—25 mai (Bu
zău) și 5—8 iunie (Reghin). 
Finalele 12—16 iunie,
Brăila.

ROMAN
I SOPHIA LOREN I

I Stepmen boWI
I CHRISTOPHER PLUMMER

1 JAMES MASON l/^reqja

I MEL FERRER I
I bMAR SHAgiFl

MANN
ANTHONY

Discurile ELECTRECORD 
se vînd cu reduceri de 
prețuri între 25% și 35% 
înregistrări dc calitate 
din toate genurile mu
zicale :

— muzică simfonică
— arii de opere și o- 

perete integrale
— muzică populară
— muzică ușoară și de 

dans.

32—19

48—28
43—31
40—28
40—33
43—39
38—38
40—38
50—35
40—27
26—45

1. Electr. Cv.
2. Metalul

Tr Severin
3. Chim. Făg.
4. Mln. Anina
5. Tract. Bv.
6. Min. I-upeni
7. Vict. Călan
8. U.M. Tim.
9. Mureșul Deva 24

10. A.S.A. Sibiu "■
11. Vict. Tg. J.
12. Progresul 

Strehaia
13. Progresul 

Corabia
14 C.F.R.

Caransebeș
ETAPA __________

Tr. Severin — C.F.R. Caransebeș, 
U.M. Timișoara — Victoria Tg. 
•Tiu. Chimia Făgăraș — Progresul 
Corabia. A.S.A. Sibiu — Minerul 
Lupeni, Miirnsul Deva — Tracto
rul Brașov. Minerul Anina — Pro- 
greșul Strehaia. Victoria Călan — 
Electroputere Craiova.

24
24
24
24
24
24
24

24
24

24

24

24

8

7

5

6
5
3
6
4
5
4
5
7
6

3

2

13

15

30—52

33—59

5 :
VIITOARE :

14 32—63 15
Metalul



ȚINTAȘII ROMÂNI
OBȚIN NOI VICTORII 

LA BARCELONA
20 (prin 
doua a 

latina ți 
două

BARCELONA, 
telefon). Ziua a 
«Ctapel țărilto 
GțweiM’ * euprins
probe i pistol viteză (man
șa I) și armă-llberă calibru 
redus 3 X 40 focuri. Rezul
tat» i pistol viteză t indivi
duali l. Roșea 297. p., 2. 
Maghiau 295 p., 3—4. Trip- 
șa și Mverzani (Italia) 
294 p., 5, Chase (Spania) 
293 p, 6, Atanasiu 392 p. | 
echipe» £. România 883 p., 
urmată 'de Italia 876 p,,
Spania 872 p.

Armă-liberă ealibrt» re
dus J X 40 jocuri t tehipa I 
1. România 3 427 p., urma
tă de Spania. Individuali 
1. Lafortun» (Belgia) 1154 
p., 2. Olărescu 114T p„ 8. 
Caban 1149 4. Fereca
ta 1137. p., 5.
1180 p. Rezultaitele 
provizorii, dar la 
victoria formației 
este certă.

După verificarea
țațelor de la pistol preci
zie, clasamentul individual 
este următorul I 1, Simeni 
(Italia) 557 p., a. Garcia 
(Spania) 556 p., 3. Bratu 
555 p., 4, Maghiar 552 p., 5. 
Giușcă 545 p.

Vasilescu 
sînt 

echipe 
noastre

rezul-

Trăgători români
evoluează la Lvov

și Leipzig
Cu începer» de azi, șl 

pînă la 29 mai, la Lvov 
va avea loc un concurs 
internațional de tir la 
care vor lua parte și o se
rie de trăgători români, 
printre care N. Rotaru, D. 
luga, T. Jeglinski, St. A- 
lerhand, Gh. Sicorski, Șt, 
Popa etc.

Tot în acest» zile, între 
22 șl 26 mai, la Leipzig se 
va disputa o competiție 
Internațională de tir. Vor 
concura Mariana Antones
cu, Margareta Enache, Ma
riana Borcea, luliana Da- 
rocri, Aritina Bițid, P. 
Șandor, D. Decebal etc.

POLONAȚIONALEI DE
(Ungaria)

DINAMOVIADA DE ATLETISM

GANEA™ LOCUL 3

de la Novisad

Rapid București
la campionatele

europene feroviare
de popice

In numeroase țări au luat sfîrșit campionatele

NUMEROASE

Reuniunea L I. Bob
se va ține în România

KiknadzeGlahn (R.F.G.) învinge în la categoria grea pe

Înregistrate tn etapa Campionatele europene de judo

ST. ETIENNE IN 
SERIE

p., F.C. Mag-

îll-
fi-
a- 

bo- 
stă

Ion Rățoi 51,6 pe 400 mg

din campionat: 
■ Steaua Roșie

2-2 ;

BELGIA: DIN NOU 
ANDERLECHT34 de 

inferior 
Sofia 27 

puncte

etapă :

Botev

1. Dinamo
2 Ruda

114 
(Polonia)

Dozsa (Ungaria) 
Dynamo (R.D.
p j 6. Dinamo 
pj 7. Spartak

P-

Rezultate
a 33-a a campionatului francez l 
Marseille — Sochaux 0—1; Nantes

liderul a ter- 
0—0 cu Loko- 

Alte rezultate:

AU LUAT SFÎRȘIT cam
pionatele internaționale d» 
tenis ale Italiei desfășurat» 
la Roma.

Câștigătorul

H/afer radiO'telefon^

ECHIPA IRANULUI A CTȘT1- 
GAT „CUPA ASIEI"

• Echipa de fotbal a Iranului 
a cîștigat „Cupa Asiei". In finală 
fotbaliștii iranieni au învins cu 
2—1 echipa Izraelulul. Este pen
tru prima oară cînd echipa Ira
nului cîștigă trofeul.

finală
(U.R.S.S.)

Cîteva rezultate 
O.F.K. Belgrad -
1— 1; Partizan — Hajduk 
Zagreb — Olimpia 0—1; Proletar
— Zelejnlcear 2—1; Marlbor — 
Vojvodina 1—1; Sarajevo — Ri
jeka 3—0.

UNGARIA: CONDUCE VASAS
Etapa a 10-a a campionatului 

maghiar : Dozsa Ujpest — Fe
renc varos 2—2 ; Honved — Vasas
2— 2; Tatabanya — Szeged 0—0; 
Pecs — Gyor 1—0; Szombathely
— Videoton 2—1 ; Csepel — Du- 
naujvaros 1—0; Salgotarjan — 
Egyetertes 3—1: M.T.K. — Dlos- 
gyor 4—2.

In clasament conduce Vasas cu 
15 puncte, urmată de Honved 14 
puncte, Dozsa Ujpest, Ferencva- 
ros 13 puncte etc.

R. D. GERMANA : F. C. JENA 
VIRTUALA CAMPIOANĂ

In campionatul R.D. Germane, 
conduce formația F.C. Karl Zelss 
Jena cu 35 p., urmată de F.C. 
Hansa Rostock 32 
deburg 30 p. etc.

In etapa a z«-a, 
minat la egalitate 
motiv Leipzig.
Wlsmut Aue — Union Berlin 0—0; 
Vorwarts Berlin — Dynamo Dres- 
da 4—0; Sachsenring Zwickau — 
Hansa Rostock 1—0; Rott Weiss 
Erfurt — Chemle Leipzig 1—1 ; 
Karl Marx Stadt — Chemle Halle 
1—1.

FRANȚA :

tak Sofia 3—2; Trakla Plovdiv — 
Marița Plovdiv 2—4 ; Beroe Stars 
Zagora — Botev Burgas 4—0 ; 
Cemo More Varna — Sllven 2—0.

IUGOSLAVIA 
MECIURI EGALE

197 p;
(Cehoslovacia) 
Gwardia
4.
5.

CLASAMENT GENERAL PE E- 
CHIPE : 1. R. D. Germani 
iStti 47:54, 1. Polonia la 1:30, S. 
Cehoslovacia Ia 14:41, 4. Belgia la 
U:0», 5, U.R.S.S. la 19:59, e. Nor
vegia la 39:18, 7. România la 35:1».

Marți : etapa Kattowlce — Cra
covia, 133 km.

O NOUĂ ETAPĂ IN PREGĂTIREA

Cei 11 poloiști din repre
zentativa țării își vor con
tinua pregătirile în vederea 
marelui turneu de la Buda
pesta (10—16 iunie) la Lud
wigsburg, Diisseldorf și 
Hamm. în același timp, ei 
vor susține și cîteva jocuri 
amicale cu selecționata R. F. 
a Germaniei, aflată în fața 
importantului turneu pre- 
olimpia (de calificare) de la 
Milano (1—3 iunie).

Pentru lotul care va părăsi 
Capitala mîine dimineață, an
trenorul Al, Popescu a se
lecționat pe Scurei și Ciszer 
(portari), Zahan, Kroner, 
Grințescu, Mărculescu, Sza
bo, Firoiu, Blajec, Culineacși 
Zamfirescu. Două nume noi 
față de echipa prezentată în 
aprilie la Neapole: cel al 
dinamovistului GAVRILA

BLAJEC, care revine în „7“- 
le național în locul colegu
lui său de club, Gruia No
vac, absent în această peri
oadă pentru a-și pregăti e- 
xamenul de admitere la fa
cultate, și cel al lui SORIN 
SCUREI, revelația turneului 
desfășurat în această primă
vară la Cluj.

La ultimul antrenament al 
selecționabililor, Al. Popescu 
ne-a făcut cunoscut și pro
gramul echipei noastre în 
perioada ce urmează. De la 
1 la 10 iunie . ea se va pre
găti la Hamm ; apoi va face 
deplasarea direct la Buda
pesta unde, din cîte sîntem 
informați, va întîlni repre
zentativele Ungariei, Iugo
slaviei, U.R.S.S. și, probabil, 
cele ale Olandei și Suediei, 
în fine, la începutul lunii iu-

lie, formația României va 
mai participa și la Turneul 
de la Magdeburg, unde îi 
vor fi opuse echipele R. D. 
Germane, U.R.S.S. și Polo
niei.

„In general — a declarat 
Al. Popescu, sînt mulțumit 
de forma manifestată de Za- 
han, Kroner, Szabo și Firoiu. 
Sper însă că și ceilalți vor 
ajunge curînd la un nivel ri
dicat. Rămîne de rezolvat 
problema portarului. Scurei 
poate fi o soluție, dar nu mă 
pot mărgini doar la ea. Me
ciurile din R.F.G. vor fi des
tul de revelatoare și am con
vingerea că cele trei săptă- 
mîni care ne despart de ren- 
dez-vous-ul de la Budapesta 
vor fi folosite cît mai in
tens"

Politehnica București
învingătoare

Turneele internaționale 
baschet de la Novi Sad 
încheiat cu un frumos succes 
al echipelor clubului sportiv 
Politehnica București. în par
tidele decisive, ele au obținut 
victorii în fața formațiilor 
Vojvodina Novi Sad: 76-56 
(35-29) la băieți, 70-46 (29-26) 
Ia fete.

Clasamente finale : mascu
lin: 1. POLITEHNICA BUCU
REȘTI, 2. Vojvodina Novi 
Sad, 3. Csepel Budapesta; 
feminin : 1. POLITEHNICA
BUCUREȘTI, 2. Vojvodina 
Novi Sad, 3. Lokomotiv Bra
tislava, Silezia Wroclaw.

BUDAPESTA 20 (Agerțpres). 
— în ultim* el a JDlnamo- 
▼iadei" d» Rttettan, car» *■* 
disputat pe „Nepstadion", re
prezentanții clubului Dinamo 
București au obținut două 
victorii. Ion RAțol a cîștigat 
proba de 400 m garduri cu 
81,6 s, iar Elena Vintîlă s-a 
clasat pe primul loc la lun
gime cu 6,19 m. Cursa de 
3 000 m obst. a revenit lui 
Gmedoj (UjRS.S.) cu 8:46,2, 
urmat de Vamoș (Dinamo 
București) — 8:50,6.

Alte rezultate: masculin ș 
prăjină Miack (R.D.G.) 4,70

m; suliță Niklciuk (Polonia) 
81,16 m; greutate Komar (Po
lonia) 19,30 m; 200 m Boh- 
man (Cehoslovacia) 21,5 î 
1500 m Seidler (R.D.G.) 3:46,8; 
triplusalt Barivan (U.R.S.S.) 
15,60 m; feminin — 80 mg 
Novak (Polonia) 10,9 ; 800 m i 
Barmeleit (R.D.G.) 2:06,2 ; 200 
m Seifertova (Cehoslovacia) 
24,4 ; disc Stugner 
84,70 m.

Clasament final 1 
(U.R.S.S.) 
Hvezda 
p ; 3.
100 p; 
92 p;
Germană) 87 
(România) 79 
(Bulgaria) 55Luptători brașoveni 

concurează în U.R.S.S.

ÎN JURUL BALONULUI ROTUND

Suedezul Jupp Ripfel
învingător în etapa a X-a

(Urmare din paj. 1) Schoeters. Toți alergătorii 
care se află în apropierea 

încercare a lui Mickein a liderului își dispută cu o
fost imediat anihilată, în verșunare nemaipomenită
urma lui venind, val- 
vîrtej, Schoeters, Ole Hoej- 
lund, Cerkasov et Co. încu
rajările zecilor de mii de 
spectatori care populează tra
seul nu reușesc șă-i anime 
pe cicliști. Pentru că ploaia 
rece constituie un adversar 
dificil, împotriva căruia lup
tă, cot la cot, toți cei 71 de 
alergători. Și fiindcă vîntul 
bate și el cu putere, o serie 
de rutieri silit obligați să ră- 
mînă, deoarece îi sufocă rit
mul de peste 40 km/h în care 
se rulează în permanență. 
Sprintul din orașul Zory 
(km. 91) este foarte disputat. 
Toți cei care se află în luptă 
pentru tricoul violet ies la 
sprint. Cîștigă Ole Hoejlund, 
urmat de Hanusik. Dar cel 
care va prelua trofeul de la 
Czechowski, (deocamdată pînă 
la... sosire) este Iffert, clasat 
al 3-lea.

Trecem pe lîngă pluton șl 
privim pe cicliștii români. 
Nici unul nu se află în par
tea superioară a grupului, ma
siv. Toți patru sînt la mijloc, 
dar si ’aici rulajul cere efor
turi mari. Pe față li se văd 
urmele efortului pe care-1 
fac pentru a depăși dificultă
țile. Ciumeti îmi spunea, 
înainte de plecarea din Kar- 
vina, că din cauza răcelii, 
pînă și noaptea respiră foar- 
te - greu.

Ne apropiem de Kattowl- 
ce și plutonul își mărește 
ritmul de alergare, pentru a 
nu permite nimănui să-l de
ranjeze. Pe stadionul Slaski 
se intră în pluton compact, 
dar imediat ce ajung pe 
pistă, în mod direct rutierii 
se înșiruie. Ol» Hoejlund «st» 
cel care conduce, tatonat de

nișul etapei pentru a-și 
propia una din cele trei 
nificații. Numai liderul 
liniștit în mijlocul grupului 
masiv, pentru că nu are. 
forța să dea bătălia sprintu
lui. îi lipsește această cali
tate, din care'cauză bănuiesc 
nu va putea să încheie învin
gător a XXI-a ediție a 
„Cursei Păcii11. în ultima li
nie dreaptă de pe poziția a 
5-a, sare ca un arc suedezul 
Ripfel. Și nu-i poate rezista 
nimeni. El cîștigă etapa, spul- 
berînd speranțele lui Hoej- 
lund și Schoeters de a obține 
bonificația maximă.

JUPP RIPFEL are 30 de 
ani. El locuiește la Stock
holm. Ripfel este un sportiv 
bine construit — 1,75 m înăl
țime și cîntărește 71 kg. în 
„Turul Marocului11, din acest 
an, a cîștigat nu mal puțin 
de patru etape I

CLASAMENTUL INDIVIDUAL 
AL ETAPEI : 1. RIPFEL (Suedia) 
3h 05:07 (medie : 42,600 km/h), 2. 
Ole Hoejlund (Danemarca), 3. 
Schoeters (Belgia), 4. Hanusik 
(Polonia), 5. Mickein (R.D.G.), 6, 
Pataki (Ungaria) — toți același 
timp cu Ripfel. Cei patru cicliști 
români au fost cronometrați șl 
ei cu timpul învingătorului.

CLASAMENT GENERAL IN
DIVIDUAL : 1. C E R K A S O V
(U.R.S.S.) 41h 35:59, 2. Mickein
(R.D.G.) la 28 s., 3. Peschel
(R.D.G.) la 49 s., 4. O. Hoejlund 
(Danemarca) la 1:18, 5. Schoeters 
(Belgia) la 1:19, 6. Pacary (Fran
ța) la 1:50... 23. Ciumeti la 12:50 .. 
40. Ardeleanu Ia 34:52... 46. Mol- 
doveanu Ia 46:11... 50. Ziegler la 
51.13.

Echipa d» lupt» liber» a 
clubului sportiv Steagul roșu 
Brașov a plecat în U.R.S.S, 
unde va susține două partide. 
La Odesa (22 mai) și Vinița 
(24 mal). Printre cei care 
au efectuat deplasarea sîntț 
C. Ionescu, C. Moldovan. 
T. Balaș, T. Dop și antreno
rul I. Mureșan.

NOVISAD (prin telefon). 
— Ultimele probe ale con
cursului internațional de 
călărie din localitate s-au 
desfășurat în condiții de
favorabile ; teren alunecos 
(din cauza ploilor abun
dente), vînt puternic în ra
fale, vreme rece. Rezultate 
tehnice: proba de ștafetă:
1. Lila Blazek — R. Zim
mermann (Iugoslavia) 0 p ;
2. I. Hrizîm — I. Natt (Un
garia) 0 p ; 3. C. Vlad — 
A. Bozan (România) 0 p; 
proba de obstacole: 1. L. 
Hriazik (Ung.) 5’/< p; 2. 
Gh. Langa (România) pe 
calul Gînd 8 p ; 3. D. Ve- 
lea (România) pe calul 
Stejar 12 p ; proba de în
chidere : 1. I. Nagy (Ung.) 
0 p. 74 sec. ; 2. D. Iva- 
riovici (lug.) 0 p. 92 sec. ;
3. D. Velea (România) pe 
calul Altai 4 p. 70 s ; 4. E. 
Boiangiu (România) pe ca
lul Arcaș 4 p. 75 sec.

LA ROSTOCK!
BERLIN 20 (Agerpres). 

— La Rostock s-a desfășu
rat un mare concurs inter
național de sărituri în apă.

în proba masculină de 
sărituri de la trambulină 
sportivii italieni au ocupat 
iprhnele două locuri: 1. 
Franco Cagnotto — 467,37 
V; 2. Claus Dibiassi — 
<424,22 p. Locul trei a fost 
ocupat de sportivul român 
Ion Ganea, care a totali
zat 423,03 p, iar pe locul 
patru, mexicanul De Ri
vera cu 422,61 p.

La feminin, a învins 
Liuba Asaieva (U.R.S.S.) 
cu un total de 265,20 p.

Ieri a părăsit Capitala, cu 
destinația Wiesbaden (K.F.G.), 
echipa masculină de popice 
Rapid București care va par
ticipa la campionatele euro
pene feroviare. La întreceri, 
care se vor desfășura între 
22—25 mai, vor mai lua par
te reprezentantele Franței, Po
loniei, Iugoslaviei, R. D. Ger
mane etc.

BULGARIA : Ț.S.K.A. CERVENO 
ZNAME CAMPIOANĂ

A luat sfîrșit campionatul Bul
gariei. Titlul de campioană a re
venit formației T.S.K.A. Cerveno 
Zname Sofia, care a totalizat 34 
de puncte. Fe locurile următoare 
s-au clasat jLevski Sofia și Loko
motiv Sofia (ambele cu 
puncte, dar cu golaveraj 
primei clasate), spartak 
puncte, Slavia Sofia 24 
etc.

Rezultatele din ultima _ __ 
Levski Sofia — Dobrudja Tolbu- 
hin 2—2; Slavia Sofia —----- 
Vrața 2—1 ; T.S.K.A. Cerveno 
Zname Sofia — Minior Pernik 
2—1; Lokomotiv Plovdiv — Spar-

— Lllle 2—1; Lens — Metz 1—1; 
Valenciennes — Lyon 2—0.

Echipa St. Etienne, care recent 
a cîștigat „Cupa Franței'1, 
duce în clasament cu 
puncte, fiind urmată de 
puncte, Nantes 39 puncte

con-
50 de
Nisa 40

Bwill

PRIM PLAN

Campionatul Belgiei a fost elș- 
tlgat de echipa s.C. Anderlecht. 
Iată primele cinci locuri din cla
samentul . final: 1. S.C. Ander
lecht 46 puncte ; 2. F.C. Brugee 
45 puncte; 3. standard 40 puncte; 
4. S.V. Waregem 34 puncte; 5. 
Truldense S3 puncte.

In ultima etapă, s.C. Ander
lecht a Învins cu 2—0 pe Beve- 
ren, iar F.C. Bruges a întrecut 
cu l—o pe Beeringen. Alte rezul
tate: Beerschot — Daring 3—3; 
F.C. Llege — F.C. Malines 1—0; 
Standard — Charleroi 1—0; Llerse 
— Truldense 3—1.

ROBERT HERBIN, căpitanul 
„ll“-lul francez Salnt-Etienne 
care a realizat eventul Cupă- 
camplonat, s-a născut la Paris 
In 30 martie 1939, are 1,79 m 
ș] 74 kg și este singurul Jucă
tor din echipă care a partici
pat la toate succesele aces
teia. inițial, a jucat fundaș 
central, apoi mijlocaș defen
siv, Iar acum poartă numărul 
8 pe tricou. In sistemul 1—4— 
2—4 pe care-1 practică forma
ți» sa. Est® considerat un teh
nician de prima mină al fot
balului francez.

S-a stabilit ca reuniunea 
Comitetului Director și a 
Comisiei Tehnice a Federa
ției Internaționale de Bob 
(președinte Amilcare Rot- 
ta, Italia) să se țină anul 
acesta in România, Ia Si
naia, între 27 iunie-1 iulie.

POLONIA - PRETtNDENTA OLIMPICA -IA „TRIUNGHIULARUL"
Dt FLOMTA DE LA BUCUREȘTI

Școala poloneză de scrimă este 
cunoscută nu numai prin sabrerll 
șl spadasinii ei renumițl, ci, de 
o vreme, și prin floretiști.

Intr-adevăr, floreta poloneză s-a 
afirmat spectaculos în toate com
petițiile de amploare. La J,.O. To
kio, de pildă, ea a adus scrimei 
poloneze un titlu olimpic, prin 
Egon Franke. Iar C.M. au coincis 
și ele cu succese prestigioase : 
în 1963 la Gdansk, locurile 2 
(Parulsky), 3 (Franke) și6(Skrud- 
lik) la individuale șl locul 2 la 
echipe. în 1965, la Paris, locul 
5 (Wojda) la individuale și lo
cul 2 la echipe. In 1966, la Mos
cova, locul 5 (Parulsky) la indi
viduale și locul 3 la echipe. Iar 
anul trecut, la Montreal, de ase
menea, locul 3 la echipe.

Semnificativ este și faptul că 
federația de resort acordă o grijă 
deosebită șl schimbului de mîi- 
ne, desigur, In dorința ca acesta 
să fie în măsură să preia cit 
mai curind, cu succes, ștafeta 
primei garnituri. Doi trăgători in 
finala C.M. de tineret de 1* Lon
dra, din acest an, dintre care 
unul clasat pe locul I (Kaczma
rek) confirmă pa deplin frumoa-

sele perspective ale floretei mas
culine poloneze.

Exponenții unei asemenea școli 
valoroase vor fi, peste cîteva zile, 
oaspeții capitalei țării noastre.

La concurs vor mai fi prezente 
formațiile României, campioană 
mondială, fi Japoniei (locul 4 la 
Montreal).

Hotărițl să treacă cu brio a- 
cest important test preolimple, 
specialiștii polonezi vor trimite

la 
la

trlunghlular de 
ce are mai bun 
floreta masculină, 
iubitorii de scrimă

la concursul 
București tot 
ora actuală, 
In acest fel, 
din Capitală vor avea prilejul să 
urmărească pe planșele, instalate, 
probabil, în sala Dinamo, evo
luția unor' trăgători ca Egon 
Franke, Ryczard Parulsky, Ja
nus Wojda, Zbigniew Skrudlik și 
Adam Lisewsky. De menționat 
faptul că ultimele concursuri in
ternaționale la care au fost pre- 
zenți floretiștii polonezi atestă 
forma excelentă pe care ei o de
țin. Pînă și mezinul lotului care 
va face deplasarea în România, 
Lisewsky, a fost autorul unei 
performanțe îndelung comentate 
de specialiști — locul I, luna 
trecută, la turneul internațional 
de la New York, din cadrul 
„Cupei Mar.tini“.

Așadar, alături de floretiștii 
României și ai Japoniei, reprezen
tanții Poloniei promit să ofere, 
cu ocazia apropiatului concurs 
triunghiular de la București, pro
gramat la 25 și 26 mai, un 
spectacol sportiv dintre cele mai 
selecte în cadrul acestei repetiții 
olimpice mult așteptate...

Tiberiu STAMA

Clștigătortil probei de 
simplu masculin, olandezul 
Tom Okker, făcînd pereche 
cu americanul Marty Ries- 
sen, a învins în finala pro
bei de dublu bărbați eu 
6—3, 6—4, 6—2 cuplul Allan 
Stone (Australia) — Nikola 
Kalogheropoulos (Grecia). In 
finala probei de dublu mixt 
Margaret Smith (Australia) și 
Marty Riessen (S.U.A.) au 
dispus de Virginia Wade 
(Anglia) — Tom Okker (O- 
landa) cu 8—6, 6—3.

la 110 m garduri polonomd 
Kolodziewtcs eu 14,31 1* •* 
runoarea sullței-femel Ruda» 
(Ungaria) cu 83,52 m | Ștafe
tă 4x100 m, echipa mascu- 
ttnă a Poloniei (Manowdd, 
Jamosld, Nowosz și Koczor) 
a realizat 40,3 sec.

Au luat sfîrșit campionatele 
•uropene de judo desfășurat» 
în orașul elvețian Lausanne. 
Iată învingătorii la ultimele 
categorii i Suslin (U.R.S.S.) — 
ușoară} Martokplișvill 
(UJL8JIJ — toate categorli-

le ; Maigatradze (U.R.S.S.) — 
semimijlocie. în ansamblu, 
campionatele au fost domi
nate de luptătorii din 
U.R.S.S. și R. F. a Germaniei, 
care au cîștigat cite 3 titluri 
europene.

POLIHRONIADE LOCUL III LA TBILISI 284,194 KM PE ORĂI NOUL RECORD

ECHIPA DE BOX Motorul 
Arad a susținut două întîl- 
niri amicale la Dubnica (Ce
hoslovacia) cu formația loca
lă Spartak. în ambele me
ciuri victoria a revenit gaz
delor : în primul cu 12—8, iar 
în cel de-al. doilea cu 14—6.

ÎN ZIUA A DOUA a con
cursului internațional de a- 
tletism „Memorialul Bruno 
Zauli“, desfășurat la Roma, 
sportivul italian Urlando a 
stabilit un nou record al țării 
sale la aruncarea ciocanului: 
64,82 m. Alți învingători : la 
săritura în înălțime atletul 
cehoslovac Vesely cu 2,08 m ;

în cea de a cincea ediție a turneului in
ternațional feminin de șah dotat cu premiul 
orașului Tbilisi s-au disputat pînă acum 
șapte runde. Pe primele locuri ale clasa
mentului se află șahistele sovietice Ka- 
kabadze și Zatulovskaia, cu 43/i p, urmate 
de Polihroniade (România) cu 4 (1) p. în 
cele șase partide susținute pînă acum, Poli
hroniade a cîștigat de două ori și a obținut 
patru remize. în urma sa se află Ceaikov- 
skaia și Kahaidze (ambele U.R.S.S.) eu cîte 
4 p. în întrecere se află 16 șahiste.

NOU RECORD MONDIAL DE HALTERE
JABOTINSKI: 220 KG LA „ARUNCAT"

In cadrul campionatelor de haltere ale 
U.R.S.S., desfășurate la Lugansk, Jabotinski, 
a cucerit titlul la categoria grea, cu un total 
de 585 kg. Cea mai valoroasă performanță 
a sa a fost realizată la stilul aruncat, la 
care a stabilit un nou record mondial, cu 
220 kg. Cu aceste rezultate, Jabotinski se a- 
nunță principalul candidat la titlul catego
riei grea în apropiatele campionate europene 
ce vor avea loc între 19—26 Iunie

AL PISTEI INDIANAPOLIS
_în cadrul antrenamentelor care au loc pe 

pista de la Indianapolis, în vederea marelui 
concurs internațional automobilistic, pilotul 
american Joe Leonard a bătut recordul de 
viteză al pistei. El a fost înregistrat cu 
timpul de 284,194 km (vechiul record era 
de 275,52 km și aparținea lui Graham Hill). 
Leonard a pilotat un „Lotus'1.

REZULTATE VALOROASE
ÎN CONCURSURILE ATLETICE DIN S.U.A.

în concursurile de atletism desfășurate 
zilele acestea în S.U.A., au fost înregistrate 
cîteva performanțe de valoare. La Garden 
City (Kansas) Mark Murro a aruncat sulița 
la 83,21 m. în orașul Boulder, Jim Ryun a 
cîștigat proba de 880 yarzi în 1:50,9. Dave 
Kudron a cîștigat proba de 440 yarzi gar
duri în 51 s. La Beaumont, Oliver Ford a 
fost cronometrat în proba de 100 yarzi cu 
rezultatul de 9,3. O formă excelentă a de
monstrat Willie Davenport, învingător în 
cursa de 120 yarzi garduri cu 13,5 s.


