
Un important eveniment cinegetic

A XV-a ADUNARE GENERALĂ
TRIENALA A C.I.C.

MAMAIA, 23 (prin telefon, 
He la trimisul nostru special), 
în cunoscuta noastră stațiune 
tnaritimă, întîlnești în aceste 
zile, pe lîngă oaspeții estivali 
din țară și de peste hotare, 
și un alt gen de vizitatori, a 
căror pasiune principală nu 
este, poate, marea — cu în- 
tinsa-i plajă însorită, ci fau
na— cu toate vietățile care 
o populează. Și pentru a ri- 

' sipi mai degrabă nedumeri
rea, amintesc că aici, la Ma
maia, se desfășoară adunarea 
generală trienală a C.I.C. 
(Consiliul Internațional de 
Vînătoare).

„La aceste lucrări iau parte 
— ne-ă spus Gheorghe Pasat, 
vicepreședinte al A.G.V.P.S, 
și membru corespondent al 
C.I.C. — peste 100 de dele
gați din 25 de țări. In cele 
10 comisii ale C.I.C. vor fi 
dezbătute numeroase teme 
privind multiplele probleme 
vînătorești. Țara noastră par
ticipă Ia lucrările a 9 comisii, 
unde va prezenta 18 referate 
și comunicări științifice. Tot
odată, pe timpul adunării ge
nerale trienale, în saloanele

hotelului Internațional sînt 
deschise 4 expoziții: de tro
fee, de fotografii, de filatelie 
și de publicații — toate cu 
subiecte de ordin cinegetic. 
Sperăm ca oaspeții să se sim
tă cit mai bine în țara noas
tră, iar lucrările actualei a- 
dunări generale trienale să 
contribuie la ocrotirea vînatu- 
lui din toate țările, la res
pectarea principiilor de etică 
vînătorească, ce stau la baza 
activității C.I.C.“.

Printre numeroșii oaspeți 
sosiți joi seara s-a aflat și 
contele Enrico Marone Cin
zano (Italia), președintele 
C.I.C. Tot joi seara, a avut 
loc și primirea oficială a de- 
legaților, Ia care au partici
pat Gh. Feneșer, secretar ge
neral al Ministerului Econo
miei Forestiere, și Florea 
Tiță, președintele A.G.V.P.S. 
Vineri este programată des
chiderea oficială a adunării 
generale trienale, după care 
vor începe lucrările pe comi
sii. De asemenea, se va ține 
și o ședință plenară, ca și 
una. a Comitetului director al 
C.J.C.

C. COMARNISCHI

TROFEE ALE C.O.R.
PENTRU CEI AAAI BUNI ATLEȚI
Pentru cei mai de seamă 

performeri ai concursului re
publican de primăvară al 
atleților seniori, Comitetul O- 
limpic Român va oferi o se- 

,«i' rie de trofee. Acestea vor fi 
atribuite acelor atleți care 
vor reuși în concurs perfor
manțe cu care să se clasifice 
între cei mai buni 10 în bi
lanțul mondial al acestui an.

După rezultatele obținute

pînă în prezept au mari șan
se să intre în posesia trofee
lor C.O.R. Viorica Viscopo- 
leanu 
Bonei 
Peneș 
400 m 
nu la 
la prăjină etc. Lista va ră- 
mîne deschisă, pînă duminică 
seara, pentru oricare alt 
candidat!

la lungime, Virginia 
la înălțime, Mihaela 
la Suliță, Ion Rățoi la 
garduri, Valeria Bufa- 
80 mg, Petre Astafei

Cu 51,6 s pe 400 mg, cit a realizat la Budapesta. Ion Rățoi de
ține una dintre cele mai bune performanțe europene din 

acest sezon
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GIMNAȘTI DIN 7 ȚĂRlI 

LA CONCURSUL DIN CAPITALĂj
Sala Floreasca găzduieș

te de azi (dimineața de la 
ora 10,30 și după-amiaza 
de la ora 17,30) campiona
tele internaționale de gim
nastică ale României, afla
te la cea de-a Xl-a ediție. 
Gimnaști din România (în
tre care campionii absoluțl

ai țării pe 1968 — Rodica 
Apăteanu și Gheorghe To- 
hăneanu, precum și Petre 
Mihaiuc,- Anton Cadar, E- 
lena Ceampelea și Rozalia 
Filipescu), Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Bulgaria, 
Iugoslavia, Ungaria și R. F. 
a Germaniei își dau întîl-

nire, timp de trei zile, în 
fața iubitorilor de specta
cole de măiestrie sportivă 
din Capitală. Dimineața — 
băieții, după-amiază — fe
tele, azi exercițiile impu
se, iar mîine cele liber a- 
lese •- iată date care in
teresează, în primul rînd,

pe iubitorii gimnasticii. 
Duminică dimineața, de lă 
ora 10 îi vom urmări 
pe primii clasați pe apa
rate — punctul forte al 
programului concursului.

ÎN FOTO : Peter Weber 
(R.D.G.) — la antrenamen
tul de ieri dimineața.

Trimisul nostru special, C. FiRĂNESCU, transmite:

SUEDIA-ROMÂNIA (tineret) 2-0 (1-0)
VĂSTERAS, 23 (prin tele

fon). — începută pe un vînt 
puternic și continuată apoi (în 
repriza secundă) pe o ploaie 
măruntă și rece, care a cobo- 
rît mercurul termometrului 
în jurul liniei de plus 5 grade, 
partida dintre selecționatele 
de tineret ale Suediei și Ro
mâniei a atras, totuși în tri
bunele stadionului Arosvallen 
circa 7 000 de spectatori. 
Zgribuliți, de frig și adă
postiți sub umbrele, acești 
pasionați ai fotbalului au a- 
vut șansa de a urmări un 
joc frumos, dinamic, și satis-

facția de a-și vedea echipa 
lor învingătoare.

Formația gazdă ne-a impre
sionat încă 
teren prin

de la intrarea pe 
gabaritul conipo-

Arosvallen. TimpStadion 
rece, spectatori 7 000. Au 
marcat: min. 4 Palsson 
și min. 58 Eklund.

SUEDIA : Hellstrom —- 
Leufstedt, Măiberg, Karls
son, Kleander — Svensson, 
Ljungberg — Palsson, 
Huit (din min. 61 OIsberg), 
Eklund, Andersson.

DISTINCȚII
SPORTIVE

IMAJIOmE

A
cest final de săptămînă bogat 
în evenimente majore readuce 
în prim plan o întrecere care 
si-a cîstigat, de-a lungul ce
lor zece ediții desfășurate 
pînă acum, nu numai o recu

noscută tradiție, ci și un binemeritat 
prestigiu în mișcarea noastră sportivă : 
campionatele internaționale de gimnas
tică. Ne amintim că, an de an, în ca
drul internaționalelor noastre au evo
luat gimnaști de talia lui Viktor Leon
tiev, Giovani Carminucci, Aniko Ducza, 
Valeri Kerdemelidi, Ingrid Fost, Tamara 
Ivanova, Maria Krajcirova, nume con
sacrate azi în arena mondială și toc
mai această selectă participare a dat 
tradiționalei competiții un substanțial 
prestigiu pe plan european și mondial, 
chiar. . .

Succeselor repurtate de valoroși gim- 
nasti de peste hotare li s-au adăugat, 
nu’ o dată, cele ale reprezentanților 
țării noastre, Elena Leuștean, Sonia lo- 
van, Frederic Orendi sau Gheorghe 
Tohăneanu numărîndu-se deseori prin
tre premianții internaționalelor. Este ade
vărat, în ultimii ani, din motive ce nu 
sînt străine celor ce lucrează pe tărî- 
mul gimnasticii, interesul unor federații 
de specialitate din alte țări față de 
concursul nostru a scăzut întrucîtva, 
s-au împuținat și locurile fruntașe ocu
pate de gimnaștii români. Competiția, 
ca atare, a rezistat însă și însuși fap
tul că, cea de a Xl-a ediție, e ono
rată de participarea unor cunoscuți 
sportivi din șase țări europene, între 
care și componenți ai echipelor repre
zentative respective, e de natură să 
rețină interesul iubitorilor de gimnas
tică din Capitală dornici de un spec
tacol de aleasă ținută, al tuturor spe
cialiștilor, al gimnaștilor bucureșteni.

Programate într-o perioadă de in
tense frămîntări olimpice, campionatele 
internaționale de gimnastică din acest 
an reprezintă un test de însemnătate 
majoră pentru loturile țării noastre și 
pot decide într-un procent major dacă 
gimnastica rămîne încă în rezervă sau 
trece în prima linie olimpică. Confrun
tarea echipei feminine cu selecționata 
U.R.S.S. a trezit unele speranțe, care 
s au materializat evident după ce gim
nastele sovietice au învins detașat re
prezentativele Franței și Ungariei, pre- 
zumptive adversare ale formației 
tre în lupta pentru locurile 4—6 
rarhia mondială. Campionatele 
blicane, recent încheiate, ne-au
că avem o echipă națională dispusă 
să-și împartă frățește titlurile (deci, o- 
mogenitate la un nivel acceptabil), 
ceea ce poate constitui un fapt de bun 
augur pentru viitoarele confruntări, mult 
mai dificile, de mai mare însemnătate, 
pe care gimnastele noastre fruntașe le 
ou de susținut, în ordine, în Bulgaria, 
Olanda și R. F. a Germaniei. Iar neaș
teptatul succes realizat de echipa noas
tră masculină, în fața reprezentativei 
R.F.G., la Offenburg, poate determina, 
pentru moment, cel puțin o mai mare 
atenție din partea membrilor comisiei 
olimpice față de comportarea compo- 
nenților lotului în aceste trei zile ale 
internaționalelor.

Obligația de a da o nouă strălucire 
competiției noastre tradiționale, dorin
ța — adesea declarată, cu recunoaște
rea tuturor răspunderilor ce decurg din 
ea — de a participa la severul exa
men din Mexic, iată doar două din 
motivele pentru care campionatele in
ternaționale din acest an, al căror start 
se dă azi, în sala Floreasca, reprezintă 
pentru lumea gimnasticii un eveni
ment cu semnificații deosebite.

Ar fi de dorit ca toți să-l privească 
astfel.

noas- 
în ie- 
repu- 

arâfat
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Au început marile compe

tiții ! Cele în care se 
trage prima linie pen

tru un important bilanț pre- 
olimpic ; cele care desemnează 
campionii țării ; cele care — 
mai multe ca oricînd în a- 
ceastă primăvară — reunesc 
în săli și pe stadioane spor
tivi români și de peste 
tare. Pe scurt, despre 
care...

ho- 
fie-

-k
bsolut îndreptățit, 
scris mult în ultima 
vreme despre atletism. 

Lucruri plăcute, sau mai pu
țin plăcute. Multe — de fapt 
— impresii încă neconclu
dente ale unui început de se-

s-a

zon. Abia acum se va putea 
răspunde, cu toată temeinicia 
faptelor — respectiv, a per
formanțelor — la cîteva în
trebări de maximă importanță 
pentru atletismul nostru și 
pentru speranțele noastre o- 
lim.pice. După aproape șase 
luni de pregătire, după sezo
nul de sală și cîteva 
concursuri care n-au reunit 
însă niciodată întreaga „eli
tă", se va vedea cine și în ce 
măsură justifică prezența în 
loturile naționale și olimpice. 
Sînt chemați să prezinte „de
contul" peste 200 de atleți, 
cărora le-au fost asigurate 
pînă acum condiții optime de 
pregătire. De aceea, de la

concursul republican de pri
măvară al seniorilor se aș
teaptă mai mult decît de la 
precedentele competiții atleti
ce. De exemplu :

© Performanțe de valoare 
europeană și mondială de la 
sportivi ca: Viorica Viscopo- 
leanu, Mihaela Peneș (în ciu
da eșecului de la Budapesta, 
care ar putea fi astfel consi
derat un accident 
posibil să intervină 
evoluția unor atleți 
mare experiență), 
Bonei, Lia Manoliu, 
Silai sau Valeria Bufanu (a-

Dan GARLEȘTEANU
(Continuare in pag. a 2-a)

ROMANIA: Răducanu
— Crețu, Boc, N. Ionescu 
(din min. 64 lanul), De- 
leanu — Sălceanu, Oltea- 
nu — Sehiopu, Dumitrache, 
Radu, Panici (din min. 60 
Tătaru).

A arbitrat Rolf Herman 
Andersen (Norvegia), aju
tat Ia tușă de compatrioții 
săi Henrik Morch Jensen 
și Jorgen Kaalstad, care a 
condus bine, cu 
erorii care a dus 
scrierea primului

mâni, obținînd cu mult mai 
ușor decît se putea aștepta 
un succes absolut meritat, cu 
scorul de 2—0 (1—0).

Atît pentru gazde, dar chiar 
și pentru noi, cei ce am înso
țit echipa română în Suedia, 
și care cunoșteam bine posibi
litățile, verificate în atîtea alte 
prilejuri, evoluția sa pe sta
dionul din Văsteras a consti
tuit o deziluzie. Este adevă
rat că, sub raport individual, 
unii dintre tinerii noștri fot
baliști au arătat anumite ve
leități tehnice, remarcate și a- 
plaudate de public, dar în an
samblu echipa nu a satisfă
cut. îndeosebi, jocul liniei de 
atac — lipsită și de aportul 
lui Dumitriu III, devenit in
disponibil — a lăsat mult de 
dorit. înaintașii n-au combi
nat suficient, angajîndu-se în

(Continuare în pag. a 4-a)

excepția 
la în- 
gol

Duminică,
slalom special

inerent, 
chiar în 
cu mai 
Virginia 

Ileana

nenților săi (aproape toți de 
talia lui Oblemenco). Apoi, 
ne-a demonstrat un joc atle
tic în forță, cu viteză în ac
țiuni. Prin aceste calități gaz
dele și-au manifestat superio
ritatea asupra fotbaliștilor ro-

pe Valea Albă

Ieri, la Consi
liul de Stat al 
Republicii Socia
liste România, a 
avut loc 
tatea 
unor 
Pentru 
obștească îndelun
gată, pentru a- 
portul deosebit a- 
dus Ia răspîndirea 
și dezvoltarea jo
cului de șah în 
România, prof, 
univ. emerit ION 
H. GIJDJU, vice
președinte a! 
F.R.Ș., a fost dis
tins cu Ordinul 
Meritul Sportiv 
clasa a Il-a.

soletnni- 
înmînării 
decorații, 
activitate

I
I
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Rugby modem: Țuțuianu, eu mingea, atacă impetuos, ca un jucător din linia de treisferturi. El va avea duminică, în meciul 
cu Cehoslovacia, dificila sarcină de a-l înlocui pe Demian in linia a lll-a (fază dintr-un meci de trial al lotului național) 

Foto: TH ROIBU

Amînat din cauza ploii, al 
treilea concurs de schi pen
tru „Cupa primăverii", orga
nizat de comisia județeană 
Prahova, se va desfășura du
minică dimineață, pe pîrtia 
de pe Valea Albă (Bușteni). 
După cele două curse de sla
lom special disputate pînă a- 
ctim, în clasamentul compe
tiției conduce Dan Cristea 
(Clubul sportiv Sinaia).

Constantin MACOVEI

Un procedeu de evitare a tușurilor: podul. Iată-l pe fostul 
campion național D. Bacalu (C.S.O. Galați) trecînd printr-o 
astfel de situație, ha întrecerile de la Dinamo va mai fi el 

surprins oare în posturi asemănătoare ?

Inceplnd de azi, In Capitală:

FÎNALELE NAJIONAIELOR DE LUPTE GRECB-ROMANE
Aproape 200 de luptători se vor 

alinia astăzi pe parchetul sail) 
Dlnamo, pentru a marca înce
perea celei de a 42-a ediții a fi
nalelor campiionatelo»- naționale 
de lupte greco-romane (seniori). 
De azi șl pînă duminică, pe cele 
trei saltele de concurs vor eva
lua cel mal huni luptători ro
mâni. Sînt prezențl la această edi
ție a competiției sportivi care au 
cucerit de-a lungul anilor trofee 
de invidiat, titluri și medalii fa 
Jocurile Olimpice, campionate 
mondiale, europene șl balcanice. 
Să amintim doar pe cițlva dintre 
ei : N. Martlnescu, D. Pîrvulescu

I. Baciu, S. Popescu, Gh. Po- 
povlcl șl I. Țăranu.

întrecerile pentru cele opt ti
tluri var fi foarte disputate. De 
pildă, la categoria 52 kg vetera
nul D. Pîrvulescu, campion olim
pic la Homa în I960, va apăra cu 
îndîrjire titlul (cucerit anul tre
cut) în fața tinerilot Gh. Stoiclu 
și Gh. Berceanu, iar la 57 kg vom 
asista la o întrecere de zile mari, 
între cel doi protagoniști, I. Ba
ciu, campion mondial în 1967, șl 
rivalul său, I. Alionescu.

Sînt greu de pronosticat câștigă
torii acestei ediții. După cum ne 
spunea Marin Belușica, de nouă 
ori campion al României (conse
cutiv între anii 1951—1958), actual

mente antrenor la clubul Bapld. 
dintre posesorii titlurilor au șanse 
să rămînă campioni : N. Martines- 
cu Ia categoria grea, Gh. Popovlcl 
la 97 kg și S. Popescu la 63 kg. In 
rest, lupta va fi deschisă. Iată ac
tualii campioni : categ. 52 kg — 
D. Pîrvulescu și Gh. Stoiclu, 57 
kg — I. Baciu, 63 kg — S. Popes
cu (toți de Ia steaua). 70 kg —
M. Bolocan (C.S.M. Pitești), 78 kg 
— I. Țăranu, 87 kg — Fi. Clorcilă, 
97 kg — Gh. Popovlcl, -f-97 kg —
N. Martlnescu (toți de la Dlnamo 
București) și C. Bușoiu (Electvo- 
putere Craiova).

Reuniunile de azi încep Ia ora 
10 șl, după-amlază, de la ora 17,
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Politehnica București ți I.C.F.,<fIn acțiune. Vasile Popa (nr. 15) ți Titus Tarău, pivoții echipelor 
’. .. I l.i divizia A, la baschet.care luptă pentru locul III în

Foto! T. ROIBU
(Urmare din pag. 1)

tenție; pe lista candidaților 
la cupele oferite de C.O.R. 
sportivilor ce vor obține re
zultate care să-i claseze în 
(primii 10 pe plan mondial 
sînt numai ATLETE! Bine ar 
fi să se întîmple și altfel...)

® O confirmare valorică 
ide la alți sportivi care, fie 
accidentați, fie... autonmena- 
jați, n-au strălucit pînă acum 
(Zaharia, Vamoș, Ciurea ș.a.)

9 Progresul unor tineri 
care au făcut dovada unei 
puternice dorințe de afirma
re : Ioana Stancu, Argentina 
Menls, Silviu Hodoș, Nicolae 
Perțea, Vasile Sărucan, Leo
nida Caraiosifoglu.

Primul start, mîine după a- 
miază, 
gust".

pe stadionul „23 Au-

ocupanta locului secund) in
teresul publicului este remar
cabil.

Alte campionate se apro
pie de sfîrșit. Handbalul pro
gramează penultima etapă a- 
vînd două capete de afiș: 
Universitatea Timișoara — 
Universitatea București (F) șl 
Universitatea București — 
Dinamo Bacău (M). Abia săp
tămâna viitoare — derbiul 
campionatului masculin: 
Steaua — Dlnamo !

Penultima etapă — „val ee 
păcatsau „în sfîrșit" I — 
șl la fotbal. Din programul, 
complet, de duminică, pare 
să se desprindă, prin „miză" 
meciurile Steaua — Univer
sitatea Cluj ți F. C. Argeș — 
Petrolul. La pronosticuri, mai 
bine să renunțăm.

★

toate că în unele ca
zuri există certitudinea 
cîștigătorului (chiar și 

a echipelor clasate pe locu
rile următoare), . cursa pen
tru cucerirea titlurilor de 
campioni naționali pasionează 
prin rivalitatea de pură esen
ță sportivă a unor formații, 
prin promisiunea — de cele 
mai multe ori împlinită — 
spectacolelor de calitate.

Panoramicul acestei săptă- 
mîni înregistrează cîteva fi- 
naluri care rețin atenția în 
mod deosebit.

Timp de trei zile, specia
liștii luptelor greco-romane 
își vor disputa cele 8 titluri 
ale campionatului individual. 
Pe lista de start — campioni 
mondiali și medaliați la ul
tima ediție a întrecerilor con
tinentale, luptători fruntași 
cu certe posibilități de afir
mare : I. Baciu, Gh. Stoiciu, 
S. Popescu, N. Martinescu, I. 
Țăranu, Gh. Popovici ș.a. 
Vor fi, deci, desemnați cam
pioni. Dar. tot acum se vor 
trage, desigur, concluzii im
portante și pentru apropia
tele „europene" din Suedia 
și chiar pentru confruntarea 
olimpică din viitoarea toamnă 
mexicană.

Baschetul a devansat oare
cum panoramicul nostru. Tur
neul final a început ieri (sa
lutăm hotărîrea federației — 
poate și ca răspuns la suges
tia ziarului — de a programa 
meciurile în nocturnă) și cu 
toate că primele două ecuații 
sînt mai demult rezolvate 
(Dinamo nu poate pierde ti
tlul, iar Steaua va fi sigur

C Obișnuitele rubrici 
sport ale ziarului 
tru au furnizat

de 
nos- 
pînă 

acum multe amănunte privind 
bogatul calendar internațio
nal al acestui sfîrșit de săp- 
tămînă. Panoramicului îi re
vine sarcina de a sublinia 
importanța de ansamblu a a- 
cestor examene susținute pe 
atîtea fronturi. Bunăoară, tri
unghiularul de floretă băieți 
programat în noua sală a clu
bului Progresul. Campionii 
mondiali de la Montreal, în 
frunte cu I. Drîmbă și T. Mu- 
reșanu, vor primi o replică 
de zile mari, printre mușche
tarii oaspeți numărîndu-se 
campionul olimpic de la To
kio, E. Franke, campionul 
mondial de la Torino, Parul- 
ski, Tabuky și Okawa, din 
echipa Japoniei, care la Mont
real a furnizat marea sur
priză, învingînd formația Un
gariei ! Oricum, astfel de pre
zențe nu se înregistrează în 
fiecare zi pe planșele de scri
mă, așa că...

unde nu. De aceea, trebuie 
salutată inițiativa federației 
de a suspenda în aceste trei 
zile antrenamentele sportivi
lor din cluburile bucureștene. 
Pentru ca antrenorii și gim- 
naștii să vină, să vadă și să 
învețe !

Prezență atît de rară — ce 
păcat I în calendarul competi
țiilor Internaționale, echipa 
de rugby a României întîl- 
nește „XV“-le Cehoslovaciei, 
în ultimul meci programat în 
Cupa Națiunilor. Există multe 
motive ca duminică să uităm 
definitiv acel neașteptat 
„9—9“, dar mai bine să aș
teptăm fluierul doctorului 
francez Hilaire Cuny, arbitrul 
acestei întîlniri.

în final, să reamintim com
petiția în curs de desfășurare, 
cu toată frumusețea și poezia 
ei, a veliștilor (Cupa Mama
ia) care trăiesc în această 
primăvară speranțele primei 
lor participări la Jocurile O- 
limpice.
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PENTRU IUBITORII

DE MUZICĂ

Discurile ELECTRECORD 
se vind cu reduceri de 
prețuri intre 25% și 35% 
înregistrări de calitate 
din toate genurile mu
zicale >

— muzică simfonică
— arii de opere șl O- 
pere integrale
— muzică populară
— muzică ușoară ș! de 

dans;

Lupta pentru campionatul
întrunind siu nu «ufragllle 

marilor n:«ețtri, actuala formulă 
da disputare a fazei finale a 
campionatului mondial de șah 
are cel puțin o calitate evidentă 

este, fără îndoială, pasionantă 
țdta punct de vedere sportiv.
' tn lupta pentru titlul suprem 
se mal află tn momentul de față 
8 jucători care păstrează șanse 
da a ajunge la medul pentru 
titlu cu Petrosian. Gheller a fost 

- eliminat de o manieră categori
că d« către Spasski (cu S’/i—2'/a), 
Iar Tal a reușit, după o luptă 
grea să-l scoată din cursă P» 
GUgorld (8‘/i—4'/<). La Amster
dam; Kordnol l-a Învins pe Re- 
Bhevsky cu B'/s—2’/«, Iar In întll- 
nlrea cu Fortlsch, favoritul Lar
sen tnttmplnă o rezistență dlrză 
șl, deocanxlată, șansele slnt 
egale.

Conform regulamentului, în e- 
tapa următoare • eliminatoriilor 
(semifinala) se vor fntllnl Tal cu 
Kordnol, și Spasski cu învingă
torul medului Larsen — Por- 
tlsch. Ambele IntUnlrl ala semi
finalelor ee anunță deci deosebit 
de interesante. Sa știe eă Tal 
are un boot defavorabil tn fața 
Iul Kordnol, dar nu aceasta este 
concludent; deoarece jocul tn 
tredurl ae deosebește foarte 
mult de cel din turnee, tn ceea

«kl și de Învingătorul celeilalte 
semifinale t Nimeni nu poate 
Ști, dar unii ee tem...

Cea mai bună partidă
a meciului

Spasski-Gheller

IN 5 MINUTE!

Albul începe și face mat 
în 2 mutări

mondial

es privește cealaltă semifinală, 
ea va constitui — * *"
oare învinge Larsen 
Interesant eveniment 
cestui an. Un meci 
sld șl Larsen, lată

în cazul în 
— cel mal 
șahlst al a- 
tntre Spas- 

.... r ___ , _ Intr-adevăr
un derby,- mal pasionant poate 
decît meciul pentru campionatul 
lumii, căci ambii se află In ple
nitudinea forțelor șl animați de 
cile mal hotărlta Intenții de a-1 
deposeda pe Petrosian da „co
roana" de rege al șahului. Spas
ski a fost tnvtas la limita ta 
precedentul med pentru titlu; 
iar Larsen a realizat in ultimul 
timp o serie de performante cu 
totul remarcabile, dștigînd I* 
rlnd marile turnee de la Hava
na, Winnipeg, Souses, Palma de 
Malloroa șl Monte Carto 1

Va putea el continua in același 
ritm, treetnd de Fortlsch, Spas-

Disputele între marii campioni 
al șahului au loc nu numai 
pe planul practic, ci șl pe cel 
teoretic. Mai exact, partidele lor 
oglindesc anumite concepții stra
tegice, concretizate uneori în a- 
legerea unei anumite deschideri. 
Spasski a ales o temă neaștep
tată pentru acest med : în par
tidele cu negrele el a Jucat in
variabil apărarea franceză (obți- 
nînd mereu remiză), Iar In cele 
cu albele a ales o variantă rar 
Jucată a slcljienel închise, ace
eași pe care a folosit-o și Bilele 
în cunoscuta sa partidă cu 
Gheorghiu din recentul turneu 
de Ia București. Succesul a fost 
total: din 4 partide jucate cu 
albul, el a ctștigat 3 șl una (ul
tima) s-a încheiat remiză.

Negru : E. GHELLEB

l.e4 c5 2.Cc3 d6 3.g3 CC6 4-Ng2 
gg B.d3 Ngl 6.M CI6 7.CÎ3 0—9 
8. 0—0 Tb8 9.1:3 b5 10.S3 a5 ÎL 
NeS b4 12.a:b4 a:b4 13.CeZ NM 
14.b3 Ta8. (Pînă aci la fel ca în 
partida a 4-a) 15-Tcl 1 Ta2 16.g4 
DaS 17.Del Da6 18.DI2 Ca7 19.f5 
Cb5 2O.f:g6 h:g6 21.Cg51 Ca3 22. 
Bhl Tc8 23.T:f6 ! e:f8 M.Dh7gJ 
Bf« (Vezi diagrama).

H.Cîfl 1! T:c2 M.Nh« 1
27.C:cl B:H 28.D:g74- BeS 2».«5! 
f5 3O.D:g64- Bdî 31.Df7_|_ Bc« 32. 
e:f5+ șl negrul a cedat.

în diagrama de mai su», 
negrul n-are la dispoziție 
decît 3 mutări: două cu 
regele și luarea calului cu 
pionul. Albul trebuie să 
facă o astfel de mutare în- 
cît la toate cele 3 răs
punsuri ale negrului să 
urmeze mat. Fiți însă a- 
tenți: autorul — cunoscu
tul problemist danez van 
Dijk v-a întins tot felul 
de curse !

Politehnica a dispus la scor de Steaua!
In meciul inaugural al tur

neului final al diviziei A la 
baschet masculin, Politehnica 
București a dispus de Steaua 
cu 75—61 (34—33). Rezultatul 
este surprinzător nu prin fap
tul că au învins studenții, ci 
prin proporția scorului. Suc
cesul este meritat, însă, chiar 
la această diferență, deoarece 
Politehnica a jucat evident 
mai bine, contraatactnd cu 
promptitudine, înscriind de
seori de la semidistanță și 
dominînd ambele panouri. 
Steaua a confirmat declinul 
de formă și, în plus, nu i-a 
putut folosi pe Novacek șl 
Savu. Au înscris i Haneș 18, 
Dudescu 14, Purcăreanu 5, Je- 
kely 18, Popa 20 pentru Poli
tehnica, respectiv Cîmpeanu 
11. Nosievicl 21, Barău 13, 
Gheorghe 6, Popa 6, Rusu 2, 
Bulat 2. Au arbitrat bine G. 
Chiraleu și M. Aldea.

în al doilea joc, Dinamo

El
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BORIS SPASSKI

„JOCURILE" SINT APROAPE FĂCUTE

București a dominat copios
a cîștigait cu 74—49 (45—30) 
în fața I.C.F.-ulul.

Astăzi, de la ora 19, au loc, 
pe terenul Floreasca, meciuri
le Politehnica—Dinamo și 
Steaua—I.C.F.

Concursul de schi

Pe Valea Rîșnoavei, în cea 
de-a treia etapă a campiona
tului de viteză în coastă, a 
învins din nou Marin Dumi
trescu (timp de urcare 5:36,1), 
urmat, ca și la Oituz, de 
Viorel Marin (5:39,9). Dato
rită acestui fapt, cei doi au- 
tomobiliști au intrat de pe a- 
cum în 
campion 
campion 
trecerea 
toamnă, 
Feleac a 
odată, prin punctele acumu
late de-a lungul celor trei în
tîlniri de pînă acum, acești 
automobiliști au tranșat în 
favoarea lor și situația pri
mului loc în ierarhia clase
lor a Vfi-a (peste 1300 cmc) 
și a Vl-a (pînă la 1 300 cmc).

Disputa între ceî’dbî 'fruh-’ 
tași ai campionatului — unul 
reprezentînd vechea, iar celă
lalt noua generație de auto
mobiliști sportivi — a fost 
strînsă. Viorel Marin s-a 
menținut tot timpul aproape 
de Dumitrescu, la o dife
rență de 4—5 secunde pe e- 
tapă, împingîndu-1 din spate 
pe cîștigător și, implicit, for- 
țînd ridicarea mediei orare 
de parcurgere a traseului. 
S-a spus că între cei cloi 
concurenți există dife-

posesia titlurilor de 
și, respectiv, vice- 
republican, deși în- 
ia sfîrșit abia în 
prin disputarea pe 
ultimei etape. Tot-

LA finale.»Cam aceleași puncte forte 
recomandă stăruitor și 
„internaționalele" de 

gimnastică, onorate de o bo
gată și valoroasă participare. 
Pasionantă, desigur, cursa no
telor și a clasamentelor fi
nale, dar — la această oră 
de răscruce a gimnasticii 
noastre — pare mai impor
tant altceva : urmărirea com
petiției cu scopul principal de 
a stabili cu cit mai multă 
exactitate unde stăm bine și

Fază din meciul Universitatea București — Universitatea Timi
șoara disputat in toamnă la București. Duminică, la Timișoara, 
cele două formații se întilnesc din nou intr-un pasionant derbi 

al campionatului feminin.

Au uitat arbitrii așa de repede?
în urmă cu aproape un an, 

în țara noastră, la Poiana 
Brașov, tradiționala reuniune 
internațională a arbitrilor 
de handbal dezbatea, sub 
ochiul atent al Comisiei teh
nice a F.I.H., o problemă 
esențială pentru dezvoltarea 
acestui sport și anume aceea 
a creșterii îngrijorătoare a 
gradului de duritate în joc.

Intr-adevăr, nu numai în 
campionatul nostru — unda 
înregistrarea a 50—60 de 
faulturi în timpul unui joc 
devenise un fapt obișnuit — 
dar și în alte țări s-a obser
vat în anii din urmă ten
dința de a se înlocui în apă
rare jocul corect, tehnic, cu 
o bază de acțiune perfect re
gulamentară prin rezolvări 
mai comode sau socotite mai 
sigure, în care elementul 
principal îl constituie faultul. 
Mai precis, în clipa cînd ac
țiunea adversarului se înfiri
pă apărătorul comite un fault, 
fracționînd astfel cursivitatea 
fazei și obligînd pe atacanți 
să reia combinația. Simplu, 
nu ? Firește, faultul astfel 
practicat nu este neapărat 
dur, nu îmbracă forme vio
lente. Dar, repetarea obosi
toare a opririlor neregulamen
tare impietează asupra des
fășurării jocului, asupra ca
lității lui, limitînd spectacu
lozitatea acestui sport.

Soluții pentru rezolvarea 
unei asemenea situații au fost 
mai multe. Dintre ele, însă, 
cea mai sigură a rămas și 
\va rămîne și pe viitor aceea 
a felului în care înțelege ar
bitrul să conducă un meci, 
modul în care conducătorul 
jocului intervine nu numai 
pentru respectarea strictă a 
regulamentului, ci și pentru 
apărarea ideii de bază a aces- 
$uî sport, în care nu forța

primează, ci subtilitatea teh
nică, din acest punct de ve
dere handbalul fiind mai 
apropiat de baschet decît de 
rugby. Lucrul este pe deplin 
clar tuturor arbitrilor de 
handbal și cu ocazia discu
țiilor purtate la Poiana Bra
șov s-au stabilit unele lucruri 
menite să contribuie la cu
rățirea jocurilor de „zgura" 
faulturilor.

De atunci a trecut o bună 
bucată de timp. Activitatea 
internă și internațională ne-a 
dat prilejul să urmărim zeci 
și zeci de partide și nu de 
puține ori am putut constata 
că arbitrii noștri sau nu știu 
precis cum trebuie să proce
deze, sau aplică inegal indi
cațiile primite. Atunci, s-a 
precizat că arbitrii trebuie să 
avantajeze în aceste dueluri 
pe jucătorul cu mingea, adi
că mai precis: pe atacant, 
în loc de aceasta am văzut 
de nenumărate ori conducă
tori de joc fluierînd prea re
pede în fazele de gol, cînd 
atacantul este faultat, fiind 
obligați apoi să anuleze un 
punct înscris după fluierul 
lor și să acorde aruncare de 
la 7 m (care poate fi și ra
tată...). Atunci cine este avan
tajat ?

De asemenea, este știut fap
tul că în fiecare echipă există 
jucători specializați în mar
carea „om la om“ a princi
palului realizator din tabăra 
adversă. Un asemenea jucă-

tor comite multe faulturi în- 
tr-un meci. Am înregistrat o 
dată și am constatat că jucă
torul ce avea sarcina de a 
anihila pe cel mai eficace ad
versar a făcut nu mai puțin 
de 19 faulturi în timp de 
60 de minute! Și a fost o 
singură dată avertizat de ar
bitru. în spiritul celor dis
cutate la Poiana Brașov, un 
astfel de handbalist trebuia 
să fie eliminat de cel puțin 
două ori din joc. Același lu
cru se petrece și la executa
rea aruncărilor de la 9 m,, 
toate consecință directă a 
„tacticii faulturilor". în loc să 
vegheze la respectarea distan
ței regulamentare de 3 m ce 
trebuie 
arbitrii 
faultul 
ză din 
reia, repetîndu-se ca o placă 
de patefon stricată, pînă la 
enervare.

Această problemă teoretică 
de arbitraj capătă în finalul 
campionatului o 
deosebită. încep 
cheie în fiecare 
jocurile cu miză 
mele locuri ale 
lor sau evitarea retrogradării 
fiind strîns legate de rezul
tatele lor), încep totodată 
disputele tari, în care faultu
rile nu au numai scop tactic. 
Deci, cu atît mai mult arbitrii 
au datoria să respecte întoc
mai indicațiile stabilite 
atunci, au — în ultimă in
stanță — datoria să contribuie 
și ei la promovarea unui joc 
frumos, spectaculos, înscris 
nu numai în limitele reci ale 
literelor regulamentului, ci și 
în aria mai cuprinzătoare a 
eticii sportive.

păstrată de apărători, 
fluieră neglijent, 

se repetă, se dictea- 
nou 9 m și faza se

importanță 
partidele- 

serie, încep 
mare (pri- 
clasamente-

Câlin ANTONESCU

concurs deTradiționalul 
schj „Gupa Universității Cluj" 
s-a desfășurat zilele trecute 
în Făgăraș, la Lacul Bîlea, în 
campania sportivilor clujeni 
și ieșeni. Cîștigătorii probelor: 
SLALOM SPECIAL seniori! 
G. Tomori („U“ Cluj), senioa
re : Maria Imreh („U“ Cluj), 
juniori: Andrei Hamusz („U“ 
Cluj), junioare: Viorica Danci 
(„U“ Cluj); SLALOM URIAȘ 
seniori: G. Tomori, senioare : 
Maria Imreh, juniori: Z. 
Hambrich („U“ Cluj), junioa
re : Viorica Danci.

Pe Snagov și Herăstrău

Minuitorii padelel sau pagalel 
din Capitală șl-au măsurat for
țele In cadrul fazei de zonă a 
campionatelor republicane de 
seniori la caiac-canoe, ale căror 
finale sînt programate începînd 
de luni, de-a lungul a trei zile 
de concurs. Ca de obicei, maeștrii 
acestor discipline sportive, repre
zentanții cluburilor Dinamo și 
Steaua, șl-au disputat întiietatea 
separat, la Snagov. Cele 18 probe 
de calificare (viteză șl fond) au 
scos în evidență buna pregătire 
a majorității competitorilor și 
forma dinamoviștilor, care s-au 
Impus In 12 curse. Sportivii de 
la Steaua au repurtat 6 victorii, 
la care un aport prețios șl-au 
adus caiacistele — de trei ori 
pe primul loc. Iată, de altfel, 
lista cîștigătorilor șl a celor care 
l-au tal’onat, uneori, foarte strîns 
pe 1 linia de sosire : FEMININ 
Kl 500 tn : Hilde Tătaru (S) 2:17,4, 
Viorica Dumitru (D) 2:17,8 ; K2
500 m: Steaua (Valentina Ser- 
ghel, Elena Lipalit) 2:04,8 ; K4 
500 m; steaua (Serghei, Tătaru, 
Lipalit, Cichi) 1:51. MASCULIN 
Kl 500 m: A. Vernescu (D) 
2:02,0, H. Ivanov (S) 2:02,17 K2 
500 m : Dinamo (Sciotnic, Botez) 
1:46,8 ; Kt x 500 m : Dinamo(Țur- 
caș, lacob, Trfmbițașu, Pascu) 
8:17,0, Steaua (Conțolenco, Irimia, 
Moldoveanu, Vida) 8:18,0 ; Kl 
1000 m : A. Conțolenco (S) 4:13,6, 
S. Pocora (S) 4:15,0 ; K2 1000 m : 
Dinamo (Vernescu, Sciotnic) 
3:50,4, Dlnamo (Rujan, Botez) 
3:51,8, Steaua (H. Ivanov, M. Iva
nov) 3:52,5 ; Kt 1000 m : Dlnamo 
(Țurcaș, Ivanov, Covallov, Ca- 
lenic) 3:21,2. Ci 500 m; I. Pațal- 
chln (D) 2:15,2, I. Lipalit (D) 
2:16,4 ; C2 500 m: Dlnamo (Co- 
valiov, Calablclov) 2:02,6 ; CI 
1000 m: I. Pațalchin (D) 4:38,3 ;

C2 1000 m : Dlnamo (Calablclov, 
Covallov) 4:14,7; Kl 10 000 m : 
A. Vorobiov (D) 49:07,2 ; K2
10 000 m : Steaua (Cosniță, Te- 
rente) 45:05,4 ; K4 10 000 m: Di
namo (Calenic, Ivanov, Covaliov, 
Sidorenco) 41:05,4, steaua (Seurca, 
Timofan, Terente, Artimov) 
41:06,5 ; CI 10 000 m : A. Butel- 
chin (D) 56:09,8 ; C2 io 000 m: 
Steaua (Suhov, Serghei) 49:49,0. 
Participare record : 173 ambar- 
eații !

Paralel, pe lacul HERĂSTRĂU, 
,,speranțele" bucrtreștene ale ca
iacului și canoiei s-au luptat pen
tru calificarea în apropiatele fi
nale. și aici participare bogată 
(200 de echipaje), dar nu încă pe 
măsura posibilităților. Iată-i pe 
protagoniști : FEMININ ; Kl 500 
m : S. Gustin (Olimpia) 2:27, K2 : 
C.S.S. (A. Cotoran, E. Tudor) 
2:21, K4 : C.S.S. 1:57; MASCU
LIN : Kl 500 m : D. Mitrea (O- 
limpia) 2:05, K2 500 m : Olimpia 
(D. Galan, loniță) 1:51 ; K4 500 
m : Olimpia 8:56 ; Kl 1000 m : 
N. Smul (Olimpia) 3:35 ; K2 1000 

C.S.S. (Pantea, Zafiu) 3:11 ; 
1000 m : Olimpia 2:59 ; CI

m : 
IU
500 m : S. Mihai (Șc. sp. 2) 2:30 ; 
C2 500 m : Șc. sp. 2 - —
1000 m : I. Anastasescu (Olimpia) 
4:14 ; CZ 1000 m : c.S.S. (Ionescu, 
Vesela) 3:45 ; Kl 10 Km : N. Smul 
(Olimpia) 49:14 ; K2 10 km : C.S.S. 
(Petcu, Dumitrașcu) 46:21 ; Kt 
10 km : Olimpia 42:40 ; Ci 10 km : 
G. Ionescu (C.S.S.) 53:30.

2:25 ; CI

întreprinderea Canal Apă

rență de măiestrie și de../ 
cai putere, contestîndu-se (în 
culisele campionatului bine
înțeles) valabilitatea mașinii 
lui Dumitrescu. Comisia teh
nică, pe umerii căreia apasă 
răspunderea acestei proble
me, a combătut discuțiile 
și nu avem de ce să punem 
la îndoială probitatea ei pro
fesională. De altfel, o totală 
nivelare de mașini nu se 
poate obține nici măcar în 
marile competiții internațio
nale, inclusiv în întrecerile 
campionatului mondial.

Socotelile sînt oarecum în
cheiate și în partea superioa
ră a clasamentului celor
lalte clase din campionat. 
La 850 cmc. Eugen Ioneseu- 
Cristea, cu cele două victo
rii de etapă și cu un loc 3 
la Mediaș, prâctic nu mai 
poate fi detronat din poziția 
pe care și-a cîștigat-o. Chiar 
dacă Florin Popescu, prin
cipalul său adversar, învinge 
la Feleac, victoria în această 
clasă va fi de partea lui lo- 
nescu-Cristea, deoarece îl fa
vorizează o anumită preci
zare a regulamentului pri
vind departajarea. Doar în- 
tr-un singur caz s-ar mai 
putea răsturna situația: dacă 
Popescu ar obține primul 
loc in ultima etapă, pe 
traseu mai lung decît cel 
la Rîșnov.

De fapt, un „dacă" 
ivește și Ia clasa imediat
perioară (pînă la 1 000 cmc), 
unde există o egalitate de 
puncte (7) între Udo Kras- 
ser și același lonescu-Cris- 
tea. In cazul în care traseul 
ultimei etape va deveni cel 
mai lung din campionat iar 
Ionescu-Cristea va învinge, 
Krasser poate fi împins pe 
un loc secund sau chiar mai 
jos. Dar, bineînțeles, acea
stă mărire de parcurs nu 
i-ar conveni lui Ionescu 
pentru că îl dezavantajează, 
cum am spus, în lupta di
rectă cu Florin Popescu... 
Și, culmea: aceleași calcule 
probabile se pot face și pen
tru întrecerea mașinilor de 
1100 cmc. (clasa a V-a), la 
care, între Laurențiu Bor- 
bely, clasat pe primul loc, și 
Aurel Puiu, clasat pe locul 
al doilea, în totalul celor 
trei etape, există o diferență 
de numai două puncte. Mai 
liniștită se prezintă situația 
în grupa a doua (automobile 
ameliorate), unde Mihai Ma
rinescu și-a construit cu 
răbdare și constanță un pos
tament solid de pe care nu 
vedem cine l-ar putea de
trona.
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ucurești
Str. Constantin Miile nr. 8-10

D. LAZAR

ANUNȚA
Deschiderea la Ștrandul Floreasca I, a unui curs de înot pentru 

copiii a căror vîrsță este între 5 și 15 ani. înscrierile se primesc începînd
cu data de 26 mai 1968 la Administrația Ștrandului Floreasca I.

. Durata unui ciclu este de 21 zile, cursul fiind împărțit în cinci 
cicluri, după cum urmează :

- Ciclui I : 3-22 Iunie ;
CiclulCiclul II: 24 iunie—13 iulie;

“ Ciclul III : 15 iulie-3 august;
- Ciclul IV; 5-24 august;
- Ciclul V: 26 august-14 septembrie.
CURSURILE SINT CONDUSE DE UN INSTRUCTOR CU SPECIALI 

TATEA NATAȚIE.
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SĂRITORII DE LA TRAMBULINA 
ÎN AJUNUL UNUI BOGAT SEZON

COMPETIȚIONAL

UN EXPERIMENT CU MULTE SEMNE 
DE ÎNTREBARE

focurile pentru „Cupa Primăverii", organizate 
sub egida revistei „Magazin", au reprezentat pen
tru cel care le-au vizionat un spectacol inedit. 
Inedit, deoarece tn decursul celor patru partide 
alg turneului s-au experimentat unele inovații W 
materie do regulament care — probabil — vor 
constitui puncte de discuție pe agenda viitoarelor 
întruniri ala international Board.

Este vorba de tțrel propuneri — mal vechi si mai 
noi — pe care Str Stanley Rons, președintele 
FJ.7.A., Intenționează să le supună forului suprem 
internațional ți anume : înlocuirea aruncării de 
la margine cu o lovitură liberă indirectăj exe
cutarea loviturii de colț din locul pe unde a ieșit 
mingea (dar nu mal aproape de iofcul nnde se in
tersectează linia porții cu linia suprafeței de pe
deapsă) șl suprimarea ofsaidului, tn prima fază, la 
executarea loviturilor libere atunci cind echipa In 
apărare face „zld“.

Trebuie de la început să precizăm că, spre de
osebire de experimentele asemănătoare la care 
am asistat acum cîțiva ani pe stadionul „23 Au
gust" din București, echipele — din vreme și cores
punzător îndrumate de către reputatul nostru 
arbitru internațional Mihai Popa — nu au mal do
vedit stîngăcii, prezentîndu-se pe teren cu ..lec
ția” știută.

După cum se știe, ÎNLOCUIREA ARUNCĂRII 
DE LA MARGINE CU O LOVITURĂ LIBERA IN
DIRECTA a fost determinată, tn principal, de ne
cesitatea de a limita — dacă nu chiar de a elimina
— situațiile în care Jucătorii, pentru a irosi timpul 
do joc sau pentru a-și salva echipa de la o situa
ție primejdioasă, trimit mingea afară din teren 
în mod intenționat.

In această privință, jocurile la care am asistat 
;au dovedit că MĂSURA PRECONIZATA NU NU
MAI CA NU A EXCLUS, DAR NICI MĂCAR NU 
A LIMITAT ASEMENEA SITUAȚII. Cîteva Cifre 
culese din meciurile experimentale precum și •— 
pentru a ușura concluziile — din unele jocuri dis
putate în ultimul timp sînt edificatoare. Astfel, 
din cronogramele celor patru jocuri-experiment re
zultă că mingea a ieșit în : „aut de margine" de 
38—44 de ori în fiecare meci, lucru care, desigur, 
a necesitat repunerea ei în joc tot de atîtea ori. 
Aceste cifre în comparație cu cele rezultate din 
alte jqcurl sînt apropiate, de exemplu : la meciul 
amical internațional Austria-România de la Llnz 
s-au executat 37 de aruncări de la margine ; la 
jocul de divizia A dintre echipele Rapid — petrolul
— 35 ; la partida U.R.S.S. — Ungaria din campiona
tul european — 42 etc.

Dar nu acest lucru este esențial, ci faptul că IN 
TOATE .TOCURILE EXPERIMENTALE — FĂRĂ 
EXCEPȚIE — ORI DE CITE ORI S-A CREAT UN 
PERICOL PENTRU ECHIPA LOR, JUCĂTORII AU 
TRIMIS MINGEA ÎN AFARA TERENULUI DE 
JOC FĂRĂ NICI O EZITARE, INDIFERENT DE 
DISTANȚA LA CARE SE AFLAU FAȚĂ DE 
POARTĂ.

Mai mult, deși Ia prima vedere înlocuirea arun
cărilor de la margine cu lovituri libere indirecte 
ar indica un plus de eficacitate pentru acestea din 
urmă, TOTUȘI PERICULOZITATEA LOR S-A RE
LEVAT NUMAI IN RAPORT DIRECT CU RAPI
DITATEA REPUNERII MINGII IN JOC. Orice 
clipă pierdută a însemnat regruparea nu numai a 
apărătorilor, ci chiar a majorității jucătorilor 
echipei în defensivă, lucru cafre a atenuat efectele
— teoretic — scontate ale modificării experimen
tate, Pentru că, Ia or analiză mal profundă, execu
tarea eficientă a unei lovituri libere necesită » 
serie de operațiuni ca : readucerea mingii la locul 
pe unde a ieșit, așezarea el, luarea elanului nece

Finala campionatului 
surdo-muților

La Ploiești șl la Craiova au 
fcvut loc recent semifinalele cam
pionatului republican de fotbal 
61 surdo-muților.

La Ploiești s-au întllnlt forma 
țiile orașelor Cluj și Ș™-
aenii au învins, după un joc fru 
TOOS. cu scorul de 3—0 (3—0). Au 
marcat Cojocaru (autogol) — rnln. 
12, Szekely — 22 Șt Hazbel — 26.

SIMA — coresp.)
La Craiova meciul dintre bucu- 

reștenl șl timișoreni s-a încheiat, 
«Mupă prelungiri, cu scorul de 2—2, 
’prin golurile înscrise de Szabo 
(2 pentru Timișoara), respectiv 
JPricople și Popesou — din 11 m, 
■pentru bucureșteni. Conform re- 
'gulamentulul competiției, învin- 
igătoarea a fost desemnata prin 
executarea a 22 de lovituri de 
la 11 m, după care scorul final 
« devenit 11—4 pentru Timișoara.

Finala va avea loc duminica 
«6 mai, în București, și va opune 
.echipele orașelor Cluj șl Timi
șoara. (T. COSTIN—coresp.)

CAPITALA -
PE ULTIMUL LOC (!?)

Acțiunea masivă de selec
ție desfășurată în toate jude
țele țării nu s-a putut încheia 
deoarece ultimul act, poate 
cel mai așteptat, trialul ora
șului București nu a avut loc!

Miercuri 22 mai 30 de ju
niori au fost chemați în fața 
comisiei de selecție dar, spre 
surprindere celor prezenți, la 
stadionul „23 August" s-au 
prezentat doar... 12 (! ?).

Față de buna organizare a 
trialurilor în marea majori
tate a județelor țării, la care 
au fost prezenți aproximativ 
2 000 de tineri jucători, sur
priza neplăcută oferită _ de 
mobilizarea slabă a juniori
lor bucureșteni (sarcină ce a 
revenit Consiliului Municipal 
pentru Educație Fizică și 
Sport — București) contras
tează flagrant.

In „competiția" județelor, 
Bucureștii s-au situat pe ulti
mul loc. REGRETABIL ! !

Ieri după-amiază, pe stadionul din str. Dr. Staieovici două divizionare 
liucureștene, una A și alta B, respectiv Progresul șl Metalul, s-au In- 
lllnit într-un joc de pregătire, înaintea etapei de duminică. In foto
grafie, un atac ia poarta metaiurgiștilor. Meciul s-a terminat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2 Foto : F, BRANDRUP

sar, execuția propriu-zlsă a loviturii — lucru care 
tace ca tn timpul efectuării lor să fie posibilă re
gruparea echipei adverse. Or, sub acest aspect, 
Aruncările de la margine au, uneori, un ascen
dent față de preconizatele lovituri libere propuse 
să le înlocuiască.

Un alt motiv pentru care nu subscriem la înlo
cuirea aruncărilor de la margine cu lovituri libere, 
rezidă tn aceea că s-ar transforma un mod de 
reluare a jocului tntr-o sancțiune pentru că, după 
cum este îndeobște cunoscut, scoaterea mingii din 
teren se poate face șl neintenționat. Or, sancțlo- 
ntnd tn acest fel greșeli neintenționate înseamnă 
să acceptăm VOLENS-NOLENS o derogare de 
la PRINCIPIUL SANCȚIONĂRII GREȘELILOR 
INTENȚIONATE care străbate întregul regula
ment de joc.

Concluzii similare n® determină să nu fim prea 
optimiști nici în ceea ce privește EXECUTAREA 
LOVITURII DE COLȚ DIN LOCUL PE UNDE 
A IEȘIT MINGEA. In plus, la aceste lovituri, s-a 
creat o atît de mare aglomerare în fața porților 
încît se poate afirma că IN NICI O SITUAȚIE 
NU S-AU CREAT FAZE CLARE DE GOL SAU 
DIN CARE SĂ SE FI MARCAT VREUN GOL cl, 
din păienjenișul de jucători aflați în fața porții 
ca un adevărat zid, mingea a putut fi respinsă 
cu regularitate. De aceea, cred că o asemenea so
luție în loc să descongestioneze spațiul din fața 
porții îl aglomerează, obturînd și așa puținele 
culoare de șut ce se mai creează astăzi.

în fine, SUPRIMAREA OFSAIDULUI, ÎN PRI
MA FAZA, LA EXECUTAREA LOVITURILOR LI
BERE ATUNCI CIND ECHIPA în APARARE 
FACE „ZID" a relevat și ea o serie de neajunsuri.

După cum se știe, regulamentul de joc, prin 
dispozițiile sale atît de concise asigură fără în
doială, ECHITATE PENTRU CELE DOUĂ ECHIPE 
COMBATANTE. Or, considerăm că nu poate fi 
vorba cîtuși de puțin de echitate atunci cind 
executanții loviturii, fiind în posesia mingii, bene
ficiază și de suprimarea ofsaidului, iar adversarii 
lor nu au nici o altă armă cu care să-și asigure 
legitimă apărare, a exclude ofsaidul Ia loviturile 
libere Ia care se face zid, înseamnă a face marea 
greșeală de a accepta un duel în care unul din 
adversari ar fi lipsit de arma la care, cele mai 
elementare reguli ale echității îi dau dreptul.

Practic, deși în Jocurile experimentale echipele 
nu au efectuat „zid" Ia loviturile libere ce s-au 
executat, adoptarea măsurii preconizate nu va 
putea elimina „zidul", ci îl va muta pe linia porții, 
aglomerînd șl mai mult spațiul de joc — și așa 
aglomerat — din preajma ei.

Și, apoi, așa cum arăta cunoscutul ziarist spor
tiv francez Pierre Lamelgnftre, într-un recent 
număr al revistei „Mirolr du Football”, este pou 
Sibil „SĂ SANCȚIONĂM PE CINEVA PENTRU 
CA S-A AFLAT ÎN OFSAID POTRIVIT UNEI 
REGULI CARE PERMITE ALTUIA... DE A NU FI 
OFSAID 7“

Iată, deci, suficiente motive care pledează îm
potriva acestor modificări ale regulilor de joc. Ar 
fi mal oportun ca forul suprem internațional Șt 
diriguitorii „sportului cu balonul rotund" să se 
preocupe de BRUTALITĂȚI, DE JOCUL DUR, 
PERICULOS, DE FAULTUL INTENȚIONAT declt 
de reguli care nu știrbesc cu nimic din frumuse
țea jocului.

Pentrn că, ni te pare, am ajuns ca din cauza 
copacilor sa nu mai vedem pădurea i

Șl e păcat.
Chirioe MANUȘARIDE

arbitru

MESAJUL SOCIAL
AL FOTBALISTULUI

Fotbalul divizionar diferă 
de toate spectacolele prin 
faptul că ciocnirea dramatică 
între rivali dă naștere, acolo 
pe gazon, sub ochii pasionați 
ai spectatorilor, unui eveni
ment irepetabil, care se în
scrie, cu participarea lor, în 
istorie. Acest contact direct 
cu desfășurarea „dramei" îl 
face pe spectator martor di
rect care prin trăirea intensă 
a evenimentului rămîne pur
tătorul unei vibrații cu re
zonanțe profunde in psihoza 
maselor. Ecoul afectiv influen
țează simțitor starea psihică 
și comportamentul mulțimii 
în viața de toate zilele.

S-a dovedit, statistic, că 
după o victorie a echipei de 
fotbal din Charleroi, din cam
pionatul divizionar belgian, 
producția minelor de cărbuni 
din împrejurimi crește peste 
nivelul mediu în zilele urmă
toare. La fel reacționează și 
oțelarii din Montbeliard, con
structorii mașinilor Peugeot, 
la rezultatele echipei lor din 
Sockaux, dar și țextiliștii 
din Manchester după jocurile 
echipelor United și City din 
orașul lor.

Această priză asupra ma
selor face din spectacolul 
fotbalistic un mijloc de in
fluențare a stării de spirit a 
oamenilor și de educație ci
vică de primă importanță a 
zilelor noastre.

Reacția produsă de specta
colul fotbalistic depinde di
rect de felul cum este dusă 
lupta pe teren. Lupta corectă 
pină la sacrificiul de sine 
pentru victorie entuziasmea
ză masele, tonifică funcțiile 
vitale și creează o stare de 
spirit euforică cu efecte sa
lutare asupra comportamentu
lui social, trezind inițiativă și 

stimulind dorința de activi
tate.

Un joc cu rafinament teh
nic, cu combinații subtile și 
spectaculoase, îmbinat cu lup
ta atletică care reliefează fru
musețea virilă a <gesticei spor
tive, incintă ochiul, procurînd 
o intensă satisfacție estetică, 
de certă intensitate afectivă, 
pozitivă din punct de vedere 
educativ.

Inteligența tactică (indivi
duală și colectivă) prin care 
se pun in valoare forțele 
proprii și se anihilează forțele 
adversarului, exploatîndu-se 
slăbiciunile existente, stimu
lează simțul critic, face apel 
la judecată și contribuie la 
ascuțirea spiritului de obser
vație și a inteligenței specta
torilor.

Dimpotrivă, un joc de fac
tură inferioară, dus cu mij
loace tehnice și morale primi
tive, are un efect deprimant, 
profund demobilizator. In 
atari condiții, jucătorul de 
fotbal este de fapt purtătorul 
unui adevărat mesaj social 
de toți înțeles și care vor
bește în felul său mulțumitor 
despre aspirațiile, despre fe
lul de a gîndi și de a trăi 
viața de către un tineret 
sportiv care intr-un sens mai 
îngust, e drept, este totuși re
prezentativ pentru generația 
sa. In acest sens, jucătorul de 
fotbal devine un militant 
social care prin comportarea 
sa pe teren este purtătorul 
unei răspunderi civice de 
certă importanță pentru so
cietate.

înaintea finalelor:

VASILE MARIUȚAN PROMITE!
In ultimele zile, boxerii clubului Dinamo 

Bucureștii, partâaipanți la turneul final, și-au 
mutat „cartierul general" la Săftăca. Aci, 
sub conducerea antrenorului emerit Con
stantin Nour, se fac ultimele, retușuri, se 
pun în practică planurile tactice pentru a- 
propiatede dispute, se comentează șansele 
fiecăruia dintre pugiliștil' care vor încrucișa 
mănușile în turneul final.

Am vizitat „tabăra" dinamoviștilor, pen
tru un schimb de păreri cu decanul de 
virată al boxerilor noștri, greul VASILE MA- 
RIUȚAN.

— Din ce an apărați culorile clubului Di
namo București 7

— Din 1955. Am 13 ani de activitate con
tinuă la acest club.

— Anul trecut ați pierdut în finală la tî- 
nărul dv. coleg I. Alexe. Ce se va întîmpla 
în acest al 13-lea an de activitate la Di
namo ?

— Doresc să recîștig titlul național, ten
tativă pentru care m-am pregătit foarte se
rios. Sper ca ultima mea participare la un 
campionat individual să coincidă cu cuce
rirea centurii de campion.

— De ce spuneți ultima participare ?
— Am 33 de ani și cred că mi-am făcut 

datoria. Mi-a venit și mie rîndul să predau 
ștafeta, așa cum a făcut-o, la timpul po
trivit, și DUMITRU CIOBOTARU. Voi mai 
boxa pentru culorile clubului meu în dife
rite competiții, dar în campionatul indivi
dual consider că este mai bine să las pe alții 
să-și măsoare forțele. Desigur, despărțirea 
de sportul de performanță nu este ușoară. 
După ce 18 ani, aproape zilnic, am pus 
mănușile de box în mîini vă rog să mă cre
deți că îmi este destul de greu cind mă gîn- 
desc la apropiatul eveniment.

I-am mulțumit lui Vasile Mariuțan și i-am 
urat succes în apropiatul examen din ultimul 
său turneu final de box.

P. IOVAN

Da ! Organizatorii au 
luat măsurile necesare 
ca în timp de ploaie, 
un al doilea ring să 
fie instalat în fața tri
bunei centrale de pe 
Republicii. Ringul va 
avea montat deasupra o

Duminică, 
în Capitală

’• Dinamo București—A.S.A. 
Tg. Mureș (divizia națională 
A), pe stadionul Dinamo, de 
la orele 17,30. Meciul echipe
lor de tineret-rezerve se dis
pută pe același stadion de la 
orele 15,30.

• Steaua—,,U“ Cluj (divizia 
națională Ă) pe stadionul 
Republicii, de la orele 17,30. 
Meciul echipelor de tineret- 
rezerve are loc pe terenul 
Steaua (Ghencea), de la orele 
M).

• Electronica Obor—G.F.R. 
Pașcani (divizia B, seria I) pe 
terenul Electronica, orele 
17,30.

• Flacăra roșie București— 
Dunărea Giurgiu (divizia C, 
seria Sud), pe terenul Tim
puri Noi (Dudești), orele 10.

Arbitrii etapei 
a XXV-a

FARUL—PROGRESUL : Pe
tre Sotir (Mediaș), ajutat la 
tușă de M. Ispas (Mediaș) și 
T. Leca (Brăila).
STEAUA—UNIVERSITATEA 

CLUJ : Zaharia Drăghici, aju
tat la tușă de Gh. Manole și 
N. Negoiță — toți din Con
stanța.

F. C. ARGEȘ—PETROLUL i 
Andrei Rădulescu, ajutat la 
tușă de Gh. Vasilescu și I. 
Dancu — toți din București.

STEAGUL ROȘU—RAPID 1 
Alexandru Toth (Oradea), 
ajutat la tușă de T. Vecan 
(Oradea) si V. Topan (Cluj).

DINAMO BUCUREȘTI— 
A.S.A. TG. MUREȘ ’ Alexan
dru Alexe (Rm. Vîlcea) aju
tat la tușă de V. Grigorescu 
și N. Mogoroașe — ambii din 
Craiova.

JIUL—DINAMO BACAU t 
Nicolae Mihăilescu, ajutat la 
tușă de C. Gbemingean și N. 
Marin — toți din București.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA—U.T.A. ■ Nicolae Petricea- 
nu, ajutat la tușă de C. Pe- 
trea și C. Manușaride — toți 
din București.

Acest limbaj care se expri
mă prin semnele bine înțelese 
ale gesticei sportive conven
ționale ne vorbește despre 
loialitate față de culorile pur
tate, despre cavalerism față 
de adversar, despre dăruire 
de sine în slujba unei cauze 
nobile, despre stăpînirea de 
sine în momentele cele mai 
dramatice, despre perfecțiunea 
tehnică, tactică și atletică, 
constituind un mesaj umani
tar de cea mai elevată etică 
care se transmite mulțimii 
pasionate și, de aceea, deose
bit de receptive, venită la sur
sele evenimentului sportiv 
pentru a se recrea, pentru a 
se- tonifia și pentru a șe 
înălța deasupra faptelor mâi 
prozaice ale existenței coti
diene ; deoarece spectacolul 
fotbalistic trebuie să fie un 
mod civilizat de a se distra, 
de a se delecta și de a trăi 
intens în acordul vibrant al 
pasiunilor colective.

Făuritorii acestui spectacol, 
sublim în feiul său, organi
zatori, tehnicieni si, în pri
mul rind, ACTORII PRINCI
PALI care sînt JUCĂTORII 
ȘI ARBITRII, sînt în acest 
fel direct răspunzători față 
de societate pentru calitatea, 
pentru conținutul educativ al 
mesajului pe care îl transmit 
prin comportarea lor.

Toți factorii care activează 
în mișcarea sportivă trebuie 
să colaboreze în mod armo
nios, pentru a ridica in pri
mul rind pe jucători la acel 
grad de înțelegere și de con
știință care este necesar, pen
tru ca prin mesajul al cărui 
purtător sînt, să exprime cu 
adevărat acele sentimente și 
acele idei care stau la baza 
existenței societății noastre 
aflate pe drumul impetuos 
al autoperfecționării continue.

N. BRAȘOVEANU

VASILE MARIUȚAN
văzut de NEAGU RADULESCU

Se vor desfășura galele
In caz de ploaie?
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ION GANEA
Considerate o „cenușerea- 

să" a federației de natație, 
săriturile de la trambulină 
se bucură, totuși, de o oare
care popularitate în țara 
noastră. La cluburile Progre
sul și Școlarul din Capitală, 
la școlile sportive din Sibiu 
și Oradea, la Crișul Oradea 
și, în ultima vreme, la clu
burile sportive din Galați și 
din Cluj, precum și la aso
ciația sportivă Independența 
Sibiu, activează o serie de 
inimoși antrenori care se 
străduiesc, deseori cu suc
ces, să urce pe trambuline 
cît mai multi tineri, să-i 
instruiască, să le ridice per
manent valoarea tehnică. 
Deși nu există o bază de 
masă, în domeniul săriturilor 
au fost realizate unele per
formanțe apreciabile, dintre 
care cea mai însemnată o re
prezintă ocuparea locului VI 
la campionatele europene 
din 1966 (la Utrecht) de că
tre maestrul sportului Pan- 
telimon Decuseară.

Actualmente, săritorii noș
tri fruntași se află în plină 
perioadă de pregătire în ve
derea marilor concursuri ale 
sezonului care, de fapt, au 
drept scop o cît mai severă 

Lecția de educație
© IN DEZBATERE: LEC

ȚIA DE EDUCAȚIE FIZICA 
IN ȘCOALA. — Cabinetul 
metodico-științific al C.J.E.F.S. 
Prahova organizează, în zilele 
de 25 și 26 mai, o consfătuire 
cu tema : LECȚIA DE EDU-

prelată în formă de ciu
percă pentru a proteja 
pe boxeri. Spectatorii 
vor putea urmări în 
bune condițiuni gala 
deoarece ei vor fi pla
sați în tribuna centra
lă, 

verificare înaintea Jocurilor 
Olimpice din Mexic, iar 
ceilalți sportivi se antre
nează și ei intens pentru a 
avea o comportare cît mai 
bună în întrecerile interne 
și internaționale care bat la 
ușă.

ROSTOCK, MOSCOVA, 
VARȘOVIA, BOLZANO

Antrenamentele olimpicilor 
vor fi punctate cu numeroa
se participări la concursuri 
internaționale. Pe lîngă cel 
de la Rostock, olimpicii noș
tri vor mai lua parte la con
cursurile de la Moscova (25 
—26 mai), Minsk (1—2 iunie), 
Varșovia (22—23 iunie), Bol
zano (3—4 august). ULTIMA 
VERIFICARE VA AVEA 
LOC LA 24—25 AUGUST, 
CU PRILEJUL CAMPIONA
TELOR NAȚIONALE PRO
GRAMATE LA BUCUREȘTI.

Alți săritori fruntași ne 
vor reprezenta țara cu pri
lejul întîlnirilor cu R.S.S. 
Ucraineană (în România, la 
14—15 iunie), Spania (la Bar
celona, la 20—21 iulie), cu 
R.F. a Germaniei (în R.F.G., 
la 27—28 iulie) și cu R.S.S.

Consfătuirea pe tema:

fizică din școală
CAȚIE FIZICA IN ȘCOALA. 
La consfătuire vor participa 
reprezentanți ai inspectoratu
lui școlar, profesori de educa
ție fizică, medici și antrenori. 
Lucrările consfătuirii vor a- 
vea loc la Ploiești, în sala 
clubului Petrolul.

Răsfoind filele cu însemnări

C. Ciucă sau C. Gruiescu?
La această întrebare difi

cilă, am cerut să ne răspun
dă antrenorul lotului olimpic, 
Ion Popa. Iată ce ne-a spus 
el : Acest meci al „muștelor" 
este extrem de dificil. Gru
iescu are de partea sa tine
rețea și ambiția de a-1 în
vinge din nou pe fostul cam
pion al țării. El are ceva șan
se deoarece este mai energic 
în lupta de aproape și, în 
plus, îl cunoaște bine, de la 
sală, pe Ciucă. Acesta însă, 
spre deosebire de anul trecut, 
este în revenire de formă. 
Medaliatul cu argint de la 
Roma știe să-și pună în va
loare experiența și, mai ales, 
directele sale de dreapta. Me
ciul se anunță atractiv și 
sînt convins că el va satis
face pe plan spectacular. Eu 
„merg" cu Ciucă.

JOHN KASTLE, 
IN VIZITA BA BUCUREȘTI

Ca și anul trecut, finalele 
campionatelor vor fi viziona
te de o personalitate de sea
mă din conducerea AIBA. La 
ediția din 1967 campionatele 
au fost urmărite de președin
tele acestui for, dl. Russel. 
De data aceasta oaspetele 
boxului nostru va fi dl. John 
Kastle (Australia), vicepre
ședintele AIBA, președintele 
colegiului de arbitraj.

ION MONEA 
FACE DECLARAȚII

La 28 de ani. Ion Monea 
dorește să confirme că rămî- 
ne cel mai bun semigreu din 

Armenia (la Erevan, în luna 
noiem brie).

Juniorii bucureșteni se vor 
întrece cu cei ai Sofiei (29 
—20 iunie, la Sofia), iar cei 
din lotul național vor parti
cipa la Cupa speranțelor o- 
limpice (10—12 iulie, la 
Rostock). La acest ultim con
curs, vor lua parte, pentru 
prima dată, copii (vor sări 
de la trambulina de 1 m).
COMPETIȚIILE INTERNE

Cît privește cele mal im
portante competiții interne, 
ele se vor disputa la urmă
toarele date t seniorii își vor 
desfășura campionatele na
ționale în Capitală, la 24— 
25 august, juniorii se vor în
trece pentru titluri la 20—21 
iulie, la Baia Mare, iar copiii 
au programată cea mai în- 
«emnată competiție în luna 
decembrie, la București. Bine
înțeles, campionatele națio
nale vor fi precedate de fa
zele de club și orășenești. 
In plus, unele comisii jude
țene, cluburi și asociații 
sportive vor organiza și ele 
concursuri de amploare.

După cum se vede, SĂRI
TORII NOȘTRI VOR AVEA 
UN BOGAT PROGRAM 
COMPETIȚIONAL INTERN 
ȘI INTERNAȚIONAL CARE 
VA ANGRENA. ÎNTR-O 
ACTIVITATE CONTINUA, 
TOATE CATEGORIILE 1® 
CONCURENT! DIN CEN
TRELE EXISTENTE.

Dar, pe lîngă asigurarea 
bunei desfășurări a acestor 
întreceri, considerăm că 
membrii comisiei tehnice de 
sărituri, sprijiniți de comi
siile județene, vor trebui să 
se preocupe și de activizarea 
unor centre care au posibili
tăți de practicare a săritu
rilor. Ne referim la Ploiești, 
Mangalia, Piatra Neamț, 
Baia Mare, unde există ba
zine, dar... atît. Ca să nu 
mai vorbim despre bazinul 
de la ștrandul Izvor din Ca
pitală unde, cu ani în urmă, 
se disputau numeroase con
cursuri de amploare, dar în 
care săritorii nu mai au loc.

Acestea sînt, însă, pro
bleme asupra cărora vom re
veni.

★
Ieri au plecat la Moscova 

săritorii Ion Ganea și Mela
nia Decuseară, pentru a par
ticipa la un mare concurs 
internațional, în compania 
sportivilor din 12 țări 
(U.R.S.S., Mexic, Italia, R. D. 
Germană etc).

Azi, plenara f.R.S.B.
Astăzi la ora 9, la sediul

C. N.E.F.S. (etajul VIII), are 
loc ședința plenară a Comi
tetului Federației române de 
schi și bob, în cadrul căreia 
se va face o informare asu
pra activității in sezonul 
1967—1968, vor fi prezentate 
proiectele de calendar și de 
buget pentru anul 1969, sta
tutul și regulamentul de 
funcționare ale F.R.S.B.

„Cupa Mamaia" 
la yahting

CONSTANȚA 23 (prin tele
fon). Pe un vînt mai slab ca 
în ziua inaugurală, s-a dis
putat joi, pe Siutghiol, rega
ta a Il-a a competiției inter
naționale de yahting „Cupa 
Mamaia". La clasa finn a cîș- 
tigat Petre Svoboda (din lotul 
republican), care împarte a- 
cum locul I în clasamentul 
general cu colegul său Petre 
Purcea. Au urmat: 2. Gh. 
Nicolcioiu, 3. P. Encev (Bul
garia), 4. C. Ivanovici etc. La 
clasa „F. D.“ regata a revenit 
echipajului I. Alexandru —
D. Nicolescu, care și el se 
află acum în fruntea clasa
mentului general. (C. POPA, 
coresp. principal).

țară. Iată ce ne-a declarat 
el • „Să vă spun sincer, nu
mai Trandafir poate să mă 
surprindă cu „punchul" său. 
Lovește necruțător. Nu tre
buie să mă „bat" cu el. Am 
o tactică specială pentru a-1 
face să rateze. Altfel..."

UN SINGUR CAMPION 
LIPSA LA APEL

Mai întîi, să vă reamintim 
campionii de anul trecut „i 
Aurel Mihai, C. Gruiescu, N. 
Gîju, C. Stanev, M. Goanță, 
M. Dumitrescu, C. Ghiță, Gh. 
Chivăr, I. Monea și I. Ale
xe. Pentru finale s-au califi
cat toți cu excepția lui C. 
Stanev. Acesta a suferit o 
operație la umăr. Acum el 
este în convalescență și, în 
curînd, își va relua antrena
mentele. Stanev îl va provoca 
pe învingătorul din campio
nat într-un meci care proba
bil va avea Ioc în toamnă, 
după J.O. de la Ciudad de 
Mexico. (O. A.).



ÎN CLASAMENTUL turneului 1IH 
ternațional feminin de șah de la 
Tbilisi conducerea a fost pre
luată de sovieticele Aleksandria 
și Skeghina, ambele cu 6‘/s p.,‘ 
urmate de Elisabeta Pollhroniads 
cu 5‘/i (1) P, Kakabadze și Koba- 
idze cu cite 5'/i p.

ECHIPA DE LUPTE libere Stea
gul roșu Brașov, care se află în 
turneu în U.R.S.S., a lntîlnit la 
Odesa selecționata Ucrainei. Gaz
dele au obținut victoria cu 7—1.

La Karl Marx-Stadt Corespondență specială din Praga

UN MARATON SENZAȚIONAL RUGBYUL CEHOSLOVAC
L* km 35 Lupu 11 conducea 
pe Buiao cu peste un minut, 
dar în final n-a mai rezistat 
poate și datorită faptului că 
derapa mereu pe udătura șo
selei din cauza pantofilor cu 
crep.

In ceea ce-I privește pe Mus
tață, ajuns dîntr-o dată intre 
cei mai buni din lume, sint 
sigur că se va comporta in con
tinuare la fel de bine. Se pune 
insă problema pentru J.O. a 
unui antrenament pe un platou 
Ia altitudine, intrucit, după 
toate cercetările medicale, Ia 
Mexic probele care vor plăti 
cel mai mare tribut aclimati
zării vor fi cele pe distanțe 
lungi. Și el va trebui pregătit 
să facă față tuturor cerințelor. 
Ne obligă recentul 2.13:26,2 și 
perspectiva sa.

Discuției a tost nevoie să 1 
se pună aici punct. Antrena
mentul planificat pentru ziua 
respectivă nu putea fl întîr- 
ziat nici măcar cu cîteva mi
nute...

PREZINTĂ UN „XVJJ
«4

Jocul Italia — Cehoslovacia 
din decembrie 1965 (11—0, Ia 
Livorno), care a inaugurat 
noua competiție europeană 
„Cupa Națiunilor — F.I.R.A.", 
a fost, practic, meciul de 
adio al echipei de rugby care 
a reprezentat Cehoslovacia 
între anii 1960—1965. După 
acest insucces, formația a 
fost substanțial. întinerită, iar 
selecționarea a numeroși ju
niori s-a soldat cu rezultate 
mult mai bune în competiți
ile internaționale. Le vom 
sublinia doar pe cele cu Fran
ța (12—36) și, mai ales, cu 
România (9—9). Acesta din 
urmă este, de altfel, consi
derat și acum drept cea mai 
bună performanță obținută 
de rugbyul cehoslovac.

în toamna anului 
chipa națională a 
vaciei a cîștigat 
dreptul de a juca
pania reprezentativelor 
ței, României și Italiei, 
cadrul „Cupei Națiunilor11, dar 
în grupa finală. Cehoslova
cia a dispus de Olanda la 
Fraga, de Belgia, de Maroc 
și de Spania în deplasare, a- 
poi, în meci amical, deR. F. 
a Germaniei, din nou Ia 
Fraga.

în actuala ediție a „Cupei 
Națiunilor’1 (care, prin retra
gerea Italiei, ia sfîrșit o dată 
cu meciul România — Ce
hoslovacia), progresele înre
gistrate de sportul cu balonul 
oval din Cehoslovacia au fost 
confirmate. La începutul a- 
cestei luni, la Praga, echipa 
Franței a cîștigat cu 19—6, 
scor care este foarte onorabil 
pentru sportivii de pe malul

trecut, e- 
Cehoslo- 
cu 
în

brio
com- 

Fran- 
tot în

Ca un punct de alimentare pe 
român Nicolae Mustață

traseul de la Karl Marx-Stadt.
Foto:

Cu numărul
DEUTSCHES

30, concurentul
SPORTECHO

Discuție notată de
Romeo VILARA

maratonului interna- 
Mihai Tintorescu, „o- 

umbră“, antrenorul 
descoperit cu cîțiva

Eu m-am 
niciodată, 

în grupul 
și am mers cit am

a condus ostilitățile, 
simțit mai bine ca 
am fost toi timpul 
fruntaș 
mers !

Antrenorul Tintorescu preia 
cuvîntul :

— Mustață era, fără îndoia
lă, într-o formă bună. Cu cî-

unui abandon, 
ia mai încet...

Mustață 
mina 
lecția

l-am sfătuit s-o

zfrnbește, ridică 
ca un școlar care știs

DIN FIȘIERUL NOSTRU 
Cei mai buni marataniștî 

ai lumii

Dar nea Tibi, 
excelent. îmi

mă sim- 
dădeam 

regulă și 
mi-a tre-

Derek Clayton (Austra-

de
ne 
de

Marx-

Ieri ne-au vizitat la redac
ție Nicolae Mustață, proaspăta 
vedetă a 
țional și 
mul din 
care l-a
ani în urmă la un concurs de 
masă și care i-a călăuzit apoi 
pașii pe cărările întortochiate 
ale performanței sportive.

Ambii, cu fețele radiind 
mulțumire, s-au oferit să 
dea amănunte despre cursa 
maraton de Ia Karl
Sfădi, cea mai rapidă alergată 
vreodată pe continent. Sub 
brațe aveau un maldăr de zia
re și reviste din R.D.G., foile 
oficiale de concurs și un bule
tin al Institutului de metrolo
gie prin care se certifică exac
titatea lungimii traseului.

— Voi începe cu acest bule
tin, ne-a spus antrenorul Tin
torescu. La comunicarea rezul
tatelor oficiale care, pur și 
simplu i-au stupefiat pe cei 
prezenți de-a lungul traseului 
de Ia Karl Marx-Stadt, au fost 
destui cei care au contestat lun
gimea parcursului. Organizatorii 
au apelat la Institutul de me
trologie care, prin specialiștii 
săi, a remăsurat traseul cu ru
leta și l-a găsit întocmai ce
rințelor regulamentului interna
țional, adică 42 km 195 m. 
pre cursă e mai bine să 
bească Mustață...

— La startul celor

Des-
vor-

două 
curse (una internațională cu 44 
de concurenți și cealaltă in
ternă cu 34 de alergători) au 
fost prezenți numeroși mara- 
loniști de renume din 12 țări 
de pe continent, care își pre
gătesc participarea olimpică. 
Timpul rece (plus 3—4 grade) 
și burnița care a căzut cu in
termitență au constituit, de 
data aceasta, un mare avantaj 
pentru alergători. Ritmul cursei 
a fost destul de susținut, en
glezul Adcocks fiind cel care

CARTE DE VIZITA:

Nicolae MUSTAȚA (Di
namo București, 
nor Mihai
S-a născut 
Calafat, 
1941. Înălțime — 
greutate — 57 
piu campion, 
în cursele de 
pistă și cros, 
personale: 5000 m—14:06,1; 
10000 m — 29:13,6, 3000 
M OBST. — 9:09,4. A
luat parte la primul ma
raton la campionatul na
țional de la Cluj in 1967: 
2.24:16,8 — record repu
blican.

antre-
Tintorescu). 
la Desa — 

la 24 februarie
161 cm, 

kg. Multi- 
republican 
fond pe 
Recorduri

teva zile înaintea acestui ma
raton realizase timpuri foarte 
promițătoare pe 15 km (45:32,0) 
și o oră (19 596 m), ambele su
perioare recordurilor naționa
le oficiale. In funcție de aces
tea am convenit ca obiectivul 
lui pentru cursa de la 
Marx-Stadt să fie 
tie 2.18:00,0. In orice caz, insă, 
nici nu mi-am putut închipui 
că el putea fi capabil, mai ales 
la această oră, de o perfor
manță atit de bună, cu aproa
pe 11 minute sub vechiul său 
record. In timpul alergării am 
avut posibilitatea să-I crono
metrez mereu și să-i comunic 
timpurile intermediare. La un 
moment dat, văzîndu-1 cum 
fuge și notîndu-mi timpurile, 
m-am speriat și, de teama

Karl 
rezultatul

țeam 
seama că totul e în 
nici un moment 
cut prin minte 
putea ajunge în 
abandon. Nîci 
cinci l-am văzut 
alergător ungur 
ținti la cursă, 
țeam bine, ce-mi rămăsese de 
făcut decît să alerg... La sfîr- 
șit abia, cind am aflat timpul 
pe care-1 înregistrasem, m-am 
speriat puțin. Dar, azi, fără să 
fiu considerat cumva lipsit de 
modestie, cred că și acest timp 
poate fi îmbunătățit. Promit 
să mă pregătesc cu șl mai 
multă sîrguință pentru a-1 co
recta. Din 
nu este 
și nu-1 
de des.
gurează 
campionatele internaționale, Ia 
sfîrșitul lui iulie și apoi, dacă 
se va considera că voi merita, 
Ia Olimpiadă. Pină atunci insă 
mi-am propus să încerc dobo- 
rîrea recordurilor naționale la 
10 000 m și în celelalte curse 
de mare fond.

Clătinarea aprobativă din cap 
a antrenorului n-a mai făcut 
necesară intervenția Iul. L-am 
rugat totuși să ne spună tite-

nu
ghidul că aș 
situația unui 

chiar atunci 
pe puternicul 
Suto renuu- 

Cum mă sim-

păcate, maratonul 
ca o probă de 100 m 
poți alerga chiar atît 
în planul meu mai fi- 
o astfel de cursă la

GRAFICUL 
CURSEI LUI MUSTATA 

DE LA KARL MARX-STADT
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Trimisul nostru special in „Cursa Păcii", 
HRISTACHE NAUM, transmite:

SURPRIZE DE PROPORȚII ÎN ETAPA A Xlll-a
S „Tricoul galben41, Vladimir Cerkasov, 
a abandonat ® Karel Vavra este noul lider 

® Azi finalul întrecerii
LUBLIN, 23 (prin telefon). — A 

XIII-a etapă, BZESZOW — LU
BLIN (198 km), a început sub 
semnul unei îndîrjlte lupte pen
tru schimbarea actualei configu
rații a clasamentelor generale și i 
avea să se încheie cu rezultate 
senzaționale : revenirea cehoslo
vacului KAREL VAVRA în frun
tea cursei și abandonul lideru
lui, VLADIMIR CERKASOV. 
Cursa a fost animată, chiar din 
primii kilometri, de o acțiune a- 
parent nesemnificativă, dar care 
apoi s-a transformat într-o ade
vărată catastrofă pentru rutierii 
aflați în fruntea clasamentelor. 
La km 5 au fugit din pluton Ha
nusik Vavra, Neicev, Moonen, 
Marks, Levati, Saidhujin și 
Duchemin. Grupul masiv a ră
mas pasiv, inert, la această ac
țiune inițiată pe primii kilome
tri ai unei etape maraton. Iată 
de ce la km 22 fugarii au 4:20 a- 
vans. Se cercetează în grabă cla
samentele și se observă că Vavra 
l-a deposedat pe Cerkasov de tri
coul galben. Distanța de 4 min. 
care-1 separa de lider fusese re
cuperată. Toată lumea gîndește 
însă — ca și Cerkasov probabil 
— că mai sînt îrică 176 km pînă 
la Lublin...

In grupul fugarilor, cîțiva aler
gători nu muncesc (printre aceș
tia și Saidhujin), dar avansul 
față de pluton crește fantastic 
de repede. La km 73, cei 8 de
vansează grupul Iul Cerkasov (In 
care se află și cel 4 cicliști ro
mâni) cu aproape 9 mln. ! In 
pluton activitate febrilă, dar... 
nu la trenă. Antrenorul Victor 
Verșinln vine lîngă Cerkasov șl 
discută îndelung, însă gesturile 
pe care le face îl trădează ener
varea. Luclen Acou îl sfătuiește 
șl el pe Schoeters, ca șl pe cei
lalți belgieni, să nu la în glumă 
acest atac, și avansul fugarilor 
crește. La km 109 el se ridică la 
10:15. Nimeni nu se gîndea că 
tocmai Vavra va fl cel care va 
ataca atît de hotărît.

Dar acesta pare a nu fl im
presionat de nimic. El șl Neicev 
muncesc ca niște roboți, învîrt 
pedalele cu regularitate de me
tronom și privesc numai înainte. 
Levati îi ajută șl el, Iar uneori 
Hanusik. Trecem de cîteva ori 
pe lîngă pluton. Cel trei mari 
învinși, Cerkasov, Hoejlund și 
Schoeters, par a nu realiza gra
vitatea situației.

Fugarii rulează Intr-un tempo 
constant de 43-~44 km/h, în timp 
ce plutonul înaintează cu înce
tinitorul, parcă, avînd în față 
pe Hrazdlra, și Konecny, care — 
firește — duc trenă falsă, favo- 
rizînd distanțarea fugarilor. Ki
lometrii se scurg și contraofen
siva se lasă în zadar așteptată.

Poate că detronarea lui Cerkasov 
nu s-ar fi produs nici azi dacă 
plutonul ar fi schițat în primii 
50 km un gest de protest, dacă 
ar fi făcut o încercare de apro
piere.

Cu 35 km înainte de sosire, 
mai cronometrăm o dată diferen
ța — 10:20. Evident, soarta este 
pecetluită. Marea lovitură a fost 
dată șl „operațiunea V“ a reușit. 
După 10 etape, ciclistul cehoslo
vac va prelua tricoul galben, 
chiar de Ia cel care i l-a răpit. 
Și va anula șansele grupului de 
șoc (Hoejlund, Schoeters, Mickeln, 
Peschel și Facary). Va rezista 
însă Karel Vavra nopții de in
somnie, așa cum n-a putut s-o 
facă la Halle ?

Etapa s-a încheiat cu o lovitu
ră la fel de surprinzătoare, ca 
și evadarea de la km 5. Cu mai 
puțin de 30 km înainte de sosire, 
Vladimir Cerkasov, aflat în plu
ton, a frînat brusc, s-a dat jos 
de pe bicicletă și s-a urcat în 
mașina abandonaților. Pe loc, n-a 
vrut să dea nici o explicație. 
După încheierea etapei, antreno
rul Verșinin a comunicat presei 
că Cerkasov e bolnav de gripă...

Cu 1 km înainte de sosire, din 
grupul fugarilor a evadat VIRGI- 
NIO LEVATI. El s-a detașat șl 
a cucerit primul loc în etapa a 
XIII-a, refăcînd complet presti
giul rutierilor italieni, la a treia 
victorie de etapă.

CLASAMENTUL INDIVIDUAL 
AL ETAPEI : 1. LEVATI 4h 47:35 
(medie orară : 41.3) 2. Hanusik 
4h 47:41, 3. Marks, 4. Saidhujin,
5. Neicev, 6. Moonen, 7. Vavra, 
8. Duchemin — același timp. Plu
tonul condus de Schoeteirs, și în 
care se aflau și cicliștii romani, 
a fost cronometrat cu 4h 54:54.

CLASAMENTUL GENERAL IN- 
DIVIDUAL > 1. VAVRA (Ceho
slovacia) 53h 35:15, 2. Saidhujin 
(U.R.S.S.) la 2:13, I. Ole Hoejlund 
(Danemarca) la 3:31, 5. Mickeln 
(R.D.G.) la 3:33, 5. Schoeters (Bel
gia) la 4:02, 5. Peschel (R.D.G.) 
la 4:02,... 23. Ciumetl la 16:30,... 
38. Ardeleanu la 38:19,... 43. Mol- 
doveanu la 49:24,... 48. Ziegler la 
56:26 (3 abandonați; au mai rămas 
68 alergători).

CLASAMENT GENERAL PE 
ECHIPE : 1. R. D. GERMANA 
160h 48:02, 2. Polonia la 1 mln., 
3. Cehoslovacia la 13:02, 4. Bel
gia la 17:33, 5. U.R.S.S. Ia 20:14,
6. România la 42:55, 7. Bulgaria la 
54:29. (Norvegia, nemaiflgurînd. 
au mai rămas 13 echipe).

Vineri — au loc ultimele două 
etape, a XlV-a A și B: contra
timp individual Zarzecze — Ra
dom (49 km) și Radom — Varșo
via (123 km).

Tiparul» I. P. «Infornația", «t». Brezoianu 23-—25.

rezul țațele 
curse din

va cuvinte despre 
acestei senzaționale 
R.D.G.

— A fost 
senzațional !
10-lea clasat 
trat cu un 
primii șase fiind notați cu re
zultate de sub 2.17:00,0. Cu 
acest prilej a fost întocmii și 
un clasament pe echipe (din 
cite doi concurenți). Iată-1: 1. 
Anglia 5 p, 2. Ungaria 11 p, 3. 
R.D.G. I 14 p, 4. Finlanda 17 
p, 5. ROMÂNIA 23 p, 6. R.D.G. 
II 24 p, 7. Elveția 25 p, 8. 
U.R.S.S. 32 p, 9. Bulgaria 33 p, 
10. Danemarca 34 p, 11. Ceho
slovacia 39 p, 12. Polonia 43 
p. 13. Austria 51 p. Țara noas
tră a fost reprezentată, în afa
ra lui Mustață, de Dumitru 
Buiac și Ovidiu Lupu. Primul 
și-a realizat recordul personal 
cu 2.25:47,2, iar Lupu 2.34:17,2.

într-adevăr ceva 
Inchipuiți-vă, al 
a fost cronome- 

timp sub 2.19:00,0,

Farul - învingătoare 
în „Cupa balcanică'4

ANKARA 23 (Agerpres). — 
La Ankara s-a disputat re

turul meciului Farul Constan
ța — Genclerbirligi Ankara, 
contînd pentru „Cupa balca
nică11 la fotbal. Fotbaliștii ro
mâni au terminat învingători 
cu scorul de 2—1 (1—0). în 
primul joc victoria revenise 
tot echipei Farul, cu scorul 
de 3—1.

Turneu internațional 
de volei la Florența

ROMA 23 (Agerprei). — în 
orașul Florența a Început un 
turneu internațional de volei 
feminin, la care participă re
prezentativele Belgiei, Elve
ției, R. F. a Germaniei, Fran
ței, Olandei și Italiei.

în prima zi a competiției, 
echipa Franței a învins cu 
scorul de 3—2 (15—8, 15—2, 
13—15, 12—15, 15—13) forma
ția Belgiei. Alte rezultate : 
Italia—Elveția 3—1 (15—1, 
15—2. 14—16, 15—8) ; Olan
da—R. F. a Germaniei 3—1 
(16—14, 15—11, 12—15, 15—5).

2.09:36,4 :
11a) 1967 ;

2.11712,0
nia) 1967 ;

2.12:00,0 Morlo 
ponla) 1965 ;

2.12:11,0 Kenji 
nia) 1968 ;

2.12:11,2 Bikila
1964 ;

2.12:16,8 William Adcocks (An
glia) 1968 ;

2.12:25,8 David McKenzie (N. 
Zeelandă) 1967 ;

2.13:26,3 NICOLAE (MUSTAȚA 
(ROMANIA) 1968

2.13:33,4 Kenji Kimihara (Japo- 
nia) 1967 ;

2.13:41,0 Thoru Terasawa (Ja
ponia) 1965.

Seichlro Sasaki (Japo-

Shlgetnatsu (Ja-

Kimihara (Japo-
Abebe (Etiopia)
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glia) ;

2.13:26,2
(ROMANIA) ;

2.13:45,2
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2.14:14,4
2.14:24,0 

nia) ;
2.14:59,0
2.16:34,0

Seichiro Sasaki (Japo-

Kenji Kimihara (Japo-

William Adcocks (An-

NICOLAE MUSTAȚA

Jiîrgen Busch (R.D.G.) ; 
Akio Usami (Japonia) ; 
James Alder (Anglia) ; 
Yoshlaki Uetami (Japo-

Gyula Toth (Ungaria) ; 
Janos Pinter (Ungaria).

Vltavei. Echipa gazdelor a 
dovedit cu acest prilej că 
dispune de elemente talenta
te, cu perspective. Omul-che- 
ie rămîne totuși veteranul E- 
duard Krutzner (34 de ani), 
singurul care a jucat în toa
te întîlnirile reprezentativei 
țării sale din 1959 încoace, 
totodată căpitanul echipei. Ar 
mai fi de scos în evidență și 
calitățile celor mal tineri e- 
chipieri — Mach, Horacek, 
Zapletal și Nailer, toți patru 
în vîrstă de 21 de ani —, 
precum și forța remarcabilă 
a „stîlpului“ Kunst (96 de 
kg).

Lotul care a plecat la 
București este următorul 1 
Kunst (Slavia Praga), Krejci 
(Slavia Praga), Horacek 
(Dukla Praga), Frydrych (Ri- 
ceny). Brejla (A.Z.K.G. Pra
ga), Kvorc (Ricany), Krutzner 
(A.Z.K.G. 
(A.Z.K.G.
(Dukla Bohdanec), 
(Gottwaldov), Mach 
Bohdanec), Sendler
Brno), Kourek (Sparta Pra
ga, echipa campioană a Ce
hoslovaciei pe 1967/68), Fiala 
(Lokomotiva Ostrava), Bartos 
(Ricany), Mager (Sparta Pra
ga), Suchanek (Sparta Pra
ga), Nailer (SlaVoj Vyskov), 
Vrzal (A.Z.K.G. Praga) și 
Vrba (Ricany). Antrenorul 
principal al echipei este ma
estrul emerit al sportului Mi- 
loslav Vondracek, internațio
nal la rugby și la baschet (a 
făcut parte din echipa care 
a cucerit titlul european în 
1946, la... Cairo !).

CAMPIONUL MONDIAL de 
box — neoficial — la categoria 
grea, Jimmy Ellis (S.U.A.) a fost 
desemnat de forul internațional 
WBA cel mai bun pugilist al lu
nii mal. Pe primul loc, la cate
goria mijlocie, se află campionul 
lumii, italianul Nino Benvenuti.

TURUL CICLIST al Iugoslaviei 
va avea loc între 30 iunie și 7 iu
lie. Turul măsoară 1 293 km îm- 
părțițl în 9 etape. Plecarea se va 
da din Belgrad iar sosirea va 
avea loc la Skoplje.

ECHIPA DE RUGBY a Japoniei, 
aflată în turneu în Noua Zeelan
dă, a jucat la Christchurch cu 
echipa Universității locale. Gaz
dele au cîștigat cu scorul de 
41—22 (18—3).

LA BYGGE (Norvegia), selecțio
nata feminină de gimnastică a 
Cehoslovaciei a întrecut echipa 
Norvegiei cu 379,65—358.30 p. Cla
sament individual : 1. Krajairova 
76,85 p, 2. Borlickova 75,75 p. 3. 
Llskova 75.50 (toate Cehoslovacia)

ÎNTR-O RESTANȚA a campiona
tului de fotbal al U.R.S.S. Spar
tak Moscova a învins cu 4—0 
(2—0) pe Zenit Leningrad.

REPREZENTATIVA britanică de 
rugby, in turneu în Africa de 
Sud, a întiinit la Capetown o se
lecționată a provinciilor din ves
tul R.S.A. pe care a învins-o 
cu 10—6 (10—3).

SELECȚIONATELE 
tineret ale Austriei 
terminat nedecis — 
amical la Graz.

Praga),
Praga),

Kopec 
Zapletal 
Doucha 
(Dukla 
(Z.J.S.

JAN SOKOL

SUEDIA-ROMÂNIA (tineret) 2-0 (1-0)
(Urmare din pag. 1)

dueluri inegale cu apărătorii 
suedezi, pe care, inevitabil, 
le-au pierdut. Ei au greșit 
foarte mult în fazele de fina
lizare și, în plus, au tras ex
trem de puțin la poartă, în 
același timp și compartimen-

Adam. Lisewski, unul dintre floretiștii polonezi din tînăra ge
nerație, care s-a afirmat net în ultimii ani. Lisewski este câști
gătorul ediției 1968 a „Cupei Martini" ( .(aprilie, New York).

Corespondență specială din Katowice

Echipa de floretă a Poloniei 
vine la București cu candidați olimpici

Echipa .masculină de flo
retă a Poloniei, participantă 
la triunghiularul de la Bucu
rești, cuprinde nume de o 
mare faimă internațională : 
Ryszard Parulski, Witold 
Wojda, Egon Franke, Zbignew 
Skrudlik, Janusz Rozychi și 
Adam Lisewski. Cu alte cu
vinte, tot, ce are mai bun la 
acesta oră floreta poloneză de 
performanță, sportivi care au 
fost prezenți în numeroase 
concursuri internaționale de 
anvergură și la campionate 
mondiale. Firește, antrenorii 
polonezi privesc cu toată a- 
tenția concursul triunghiular 
de la București, care va în
semna un examen de verifi
care dintre cele mai hotărî- 
toare în vederea Jocurilor O- 
limpice de la Ciudad de Me
xico.

Floreta poloneză s-a impus 
atenției, «u tărie, în ultimii 
ani. Inițial, scrima din țara 
noastră era cunoscută prin 
sabrerii d, sportivi care și-au 
înscris numele printre frun
tașii, tuturor concursurilor șl 
competițiilor europene și 
mondiale. Este suficient să a- 
mintim numele lui Jerzi Paw
lowski, cel mai mare sabrer 
polonez din toate timpurile, 
care și acum, cînd are la ac
tiv peste 15 ani de scrimă, se 
bucură de o reputație de in
vidiat. Urmînd exemplul să
biei, floreta poloneză a tre
cut și ea la asalt, reușind, de

pildă, în ultima ediție a J.O. 
să cucerească mult rîvnita 
medalie de aur, prin Egon 
Franke. în același timp, în 
campionatele mondiale pen
tru seniori, floretiștii Polo
niei s-au afirmat cu tărie, si- 
tuîndu-se cu regularitate, din 
1963 încoace, printre fruntași.

Ceea ce ne face să privim 
cu multă încredere viitorul în 
această probă este și faptul 
că schimbul de mîine se pre
zintă deosebit de viguros, cu 
infinite posibilități de afir
mare. Exemplul cel mai con
vingător îl oferă tânărul 
Jerzy Kaczmarek, care a reu
șit, luna trecută, la Londra, 
să cucerească titlul de cam
pion mondial al speranțelor. 
De asemenea, în aceeași com
petiție s-a Impus un alt tînăr 
de mare perspectivă, Marek 
Dabrowskl, care a intrat în 
finala probei de floretă. Este 
limpede, și Kaczmarek și Da
browskl vor deveni <nt de 
curînd componenți ai lotului 
de seniori al Poloniei.

Floretiștii polonezi au la 
București, mai ales în compa
nia puternicei formații a Ro
mâniei, o misiune dintre cele 
mai dificile. Este un examen 
care îi interesează deopotrivă 
și pe români, și pe polonezi, 
și pe japonezi; o repetiție o- 
limpică cu concluzii foarte 
importante pentru antrenori...

JANUSZ JELEN

de fotbal — 
și Italiei au 
0—0 în meci

Maria Bueno (Brazilia), una 
din participantele la compe
tiția de tenis „Cupa Federa

țiilor"

ale 
gol 
de 

lor.

tulul defensiv i se pot imputa 
greșelile săvîrșite la cele 
două goluri.

Impresionați el înșiși de fi
zicul adversarilor, jucătorii 
români au acționat timid, 
fără dîrzenîe. Iar faptul că 
încă din primele minute 
partidei au primit un 
contestabil a contribuit, 
asemenea, la timorarea
Cu excepția lui Sălceanu, a 
cărui comportare o putem a- 
precia ca excelentă, a lui 
Crețu, Boc, lanul și Răduca- 
nu (acestuia din urmă tre
buie totuși, să-i reproșăm ie
șirea neinspirată din poartă 
la primul gol), ceilalți compo
nent! ai echipei s-au prezen
tat sub posibilitățile lor. Sur
prinzătoare, sub aspect ne
gativ, a fost în special ma
niera de joc a lui Deleanu 
(aflat mult sub forma care l-a 
consacrat și l-a impus echipei 
reprezentative), ca și aceea a 
lui Dumitrache care, deși 
poate invoca scuza izolării 
sale printre apărătorii sue
dezi, a lăsat impresia unei 
nejustificate menajări a for
țelor. Iată cum s-au marcat 
golurile acestei partide i

Min. 4 : la un atac al gaz
delor, Palsson scapă de sub 
supravegherea lui Deleanu și, 
aflat în poziție de ofsaid, ne
semnalizat de arbitrul de 
tușă, a înscris peste Răduca- 
nu, care îi ieșise înainte.

Min. 58: N. Ionescu gre
șește grav la un balon pe 
care-1 preia Palsson. Acesta 
trimite la Eklund aflat singur 
în fața porții noastre. Eklund 
șutează puternic în Răducanu 
și din portarul nostru mingea 
ricoșează în gol.

LA PARIS se desfășoară compe
tiția de tenis „Caipa federațiilor 
internaționale" rezervată echipe
lor feminine. Rezultatele tehnice : 
Cehoslovacia — Norvegia 2—1 ; 
URSS — Belgia 3—0 ; Anglia — 
Suedia 3—0 : Italia — Mexic 2—1 ; 
Olanda — Finlanda 3—0 ; Bulga
ria - Chile 2-1.

CAMPIONATELE MONDIALE de 
ciclism se vor desfășura anul 
viitor între 15 și 30 august la 
Brno. Campionatele de pistă vor 
avea loc pe elegantul velodrom 
din localitate, iar cele de fond 
se vor desfășura pe un circuit 
care în anii trecuțl a găzduit ma
rile întreceri de motociclism.

ATLETUL CEHOSLOVAC Aleksa 
a realizat la săritura în înălțime 
2,10 m, iar Zemba a cîștigat pro
ba de aruncarea ciocanului cu 
55 m (nou record cehoslovac de 
juniori), într-un concurs la Praga.

LA PRAGA, reprezentativa mas
culină de baschet a Cehoslova
ciei a dispus de echipa Finlan
dei cu 93—55 (38—31).

ÎN CADRUL ,,Cupei Rappan“ la 
fotbal, Internazioriale Milano a 
dispus pe teren propriu de Ari- 
derlecht Bruxelles cu 2—1 (1—0),

MÎINE SEARA la Milano, cam
pionul mondial de box la cate
goria mijlocie mică, sud-coreea- 
nul Kim Soo, își va apăra titlul 
în fața italianului Sandro Maz- 
zinghi.

ÎN PRIMA ZI a turneului inter
național de tenis de masă, care 
se desfășoară la New York, echi
pa Suediei a întrecut cu 3—0 for
mația S.U.A., iar selecționata Ce
hoslovaciei a învins la mare luptă 
echipa R. F. a Germaniei cu 
3—2.

^telefon

edfflei
A. C. MILAN A CÎȘTIGAT „CUPA CUPELOR" LA FOTBAL

Pe stadionul din Rotterdam s-a desfășurat aseară finala 
„Cupei cupelor" la fotbal, între A.C. Milan și Hamburger 
S. V. întâlnirea, care a fost urmărită de 57 000 de spectatori 
(numeroși turiști din R.F.G. și Italia), s-a încheiat cu rezul
tatul de 2—0 (2—0) pentru echipa italiană.

Ea fluierul arbitrului Jose Maria Ortiz de Mendibil (Spa
nia) s-au aliniat următoarele formații <

MILAN : Cudicini — Anqueletti, Scala, Rosato, Schnellin- 
<er, Trapattoni, Hamrin, Lodetti, Sormani, Rivera, Prati.

HAMBURGER S.V. : Ozcan —Sandmann, Kurbjuhn, Die- 
ckmann, Horst, W. Schulz, B. DBrfel, Krămer, Uwe Seeler, 
Hornlg, G. Diirfel.

Punctele au fost înscrise de către Hamrin In min. 4 și 18.

SCHIMBARE DE LIDER ÎN TARUL CICLIST AL ITALIEI
Etapa a treia din Turul ciclist al Italiei (St. Vincent— 

Alba, 168 km) a revenit belgianului G. Reybroeck în 3h51:50 
(medie orară 46,468 km 1). In același timp au sosit italie
nii M. Basso și M. Dancelli. Ultimul, reprezentând firma 
Pepsi Cola, a preluat tricoul galben. Azi, etapa a IV-a î 
Alba—San Remo (162 km).

AMĂNUNTE DESPRE MECIUL DE TENIS
NORVEGIA - ROMÂNIA

...primele întreceri din cadrul întâlnirii de tenis pentru 
„Cupa Davis" dintre reprezentativele Norvegiei și Româ
niei, care încep vineri Ia Oslo. în primul meci, ILIE NAS- 
TASE va întâlni pe Fridjof Prudz, iar în al doilea, ION 
ȚIRIAC primește replica Iui Elvik Erik.
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