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

PATRU FOTOGRAFII ROMÂNEȘTI PREMIATE
MAMAIA, 25 (prin telefon 

de la trimisul nostru). — Aten
ția delegaților și invitaților la 
Adunarea generală trienală a 
Consiliului Internațional de 
Vînătoare a fost atrasă sîmbă- 
tă — zi consacrată mai mult 
ședințelor pe comisii — de un 
eveniment spectaculos șl anu
me acela al atribuirii premiilor 
de către Comisia de vînătoare 
în fotografie. Prin filtrul comi
siei au trecut 394 de fotografii, 
dintre care doar 23 au fost 
premiate. Iată, de altfel, ce 
reprezintă ele : 6 — vînatul
mare european; 4 — vînatul 
mare african ; 2 — vînatul
mare din alte continente; 5 — 
vînatul mic din toată lumea; 
6 — diferite păsări.

Dintre cele 23 de imagini o- 
norate de către juriu, ROMA
NIA a obținut PATRU PRE
MII : trei locuri I șl un loc II.

Este vorba de premiul I pen
tru execuție tehnică la vînatul 
mare european: urs la nadă, 
autor fiind inginerul silvio 
Aurel Neacșu, din Suceava. A- 
celași autor a mai repurtat 
încă două succese — premiul I 
pentru frumusețe la păsări (co
coși de munte) și premiul al 
II-lea — de frumusețe la vîna
tul mare european (ciută). In 
sfîrșit, un alt laureat român 
este inginerul silvic Paul Decel, 
din București. El a obținut 
premiul I, pentru raritate la vî
natul mic european (jder).

De frumoase aprecieri se 
bucură aici și expoziția de tro
fee cerb, căprior, capră neagră, 
m1'struț, urs, lup, rîs. Și pentru 
o mai bună edificare, să notăm 
trei păreri. Baroneasa ROS-

WITA BENZINGER (Elveția): 
„Toată admirația față de cali
tatea acestei magnifice expo
ziții de trofee de vînătoare din 
România". ALFONSO DE UR- 
QUITTO (Spania): ,,Vă invidiez 
pentru calitatea și cantitatea 
excelentelor trofee. Aduo feli
citări asociației române de vî
nătoare, care a obținut aceste 
rezultate extraordinare". Dr A. 
CHABAUD (Franța); „Nici o 
expoziție de trofee din vreo 
țară nu ne-a produs o impresie 
atît de puternică !”.

Plenara adunării generale 
trienale a C.I-C. a aprobat, vi
neri, comitetului juridic, ca 
membrii corespondenți ai Con
siliului Internațional de Vînă
toare să aibă drept de vot con
sultativ.

C. COMARNISCHI

Finiș în „Cupa
Mamaia44

CONSTANȚA, 25 (prin telefon). 
— înaintea regatei de duminică, 
a 5-a și ultima, concursul in
ternațional de lahting „Cupa Ma
maia" prezintă situații diferite la 
cele două clase. La „F.D." („O- 
landezul zburător") echipajul ro
mân Ion Alexandru-Dan Nicoles- 
cu (pe locul i în 3 regate) este 
virtual cîștigător, depășind net (3 
puncte) pe I. Anghel-N. Zama 
(16,7 p). La clasa finn, în schimb, 
învingătorul este încă incert. Con
duce românul Gh. Nicolciolu 
(9 p), dar el este strîns talonat de 
bulgarul P. Encev (14,4 p), sosit 
pe primul loc în regata a 4-a, de 
sîmbătă, care a fost și cea mal 
rapidă — datorită vîntului de 
forța 4.
CORNEL POPA — coresp. princ.

Azi, Iii jurul Pavilionului Expoziției Naționale

Finala pe țară la Crosul tineretului
în dimineața aceasta, sute de tineri și tinere se vop 

încolona în dreptul Institutului Agronomic din Capitală 
pentru a merge la locul de desfășurare a uneia dintre cele 
mai mari și frumoase competiții de mase : CROSUL TINE
RETULUI — FINALA PE ȚÂRA.

Cu emoțiile firești dinaintea oricărui start, cei 500 de 
tineri din Gorj și Vrancea, din Sălaj și Teleorman — DIN 
TOATE JUDEȚELE PATRIEI — vor porni către Pavi
lionul. Expoziției Naționale. Aici pe aleile din împrejuri
mile impunătorului Pavilion, se vor întrece — pe diferite 
distanțe — cei mai buni juniori si seniori crosisti înce
pători din țară. 500 DE BĂIEȚI ȘI FETE DIN CEI 
APROAPE 1 200 000 DE PARTICIPANȚI CARE AU LUAT 
STARTUL IN PRIMA ETAPA A ACESTEI POPULARE 
COMPETIȚII ORGANIZATA DE UNIUNEA TINERETU
LUI COMUNIST.

După festivitatea de deschidere (ora 9), arbitrii vor da 
plecarea conform programului stabilit, astfel j

Ora 9,30 — 1 000 m JUNIOARE.
Ora 9,50 —■ 2 000 m JUNIORI.
Ora 10,10 — 1 200 m SENIOARE.
Ora 10,30 — 3 000 m SENIORI.
învingătorii — primii 10 clasați în fiecare probă — 

(Continuare în pag. a 3-a)

Așa din. senin Eol s-a bur
zuluit și-a umflat obrajii și a 
început să-și facă simțită pre
zența. Răsuflarea lui rece 
poate că i-a bucurat pe ve- 
liști umflîndu-le velatura am- 
barcațiilor dar sigur i-a de
ranjat pe atleți în eforturile 
lor. Așa se face că, atunci 
cînd ne așteptam cel mai pu
țin, vremea n-a vrut să țină 
cu atleții, stricînd destule so
coteli. Dar asta se poate_în- 
tîmpla oriunde și oricînd, 
chiar și la Olimpiadă, așa că 
nu va trebui, în discuțiile 
care se fac, să se pună chiar 
totul pe seama bătrînului zeu 
al vîntului.

Ce e drept, acesta a suflat 
destul de puternic, a ridicat 
uneori pînă la orizontală stea
gurile de pe coronamentul 
Stadionului „23 August",~ i-a 
ajutat pe sprinteri, i-a stânje
nit evident pe cei mai mulți' 
dintre ceilalți atleți partici
panți la concursul republi
can de primăvară, dar cei 
mai buni, cei mai bine pre
gătiți au fost în măsură să ob
țină rezultatele dorite. Din 
păcate, numărul acestora a 
fost destul de mic, impresia 
generală asupra calității a- 
cestei competiții nefiind cea 
așteptată.

Să dăm, totuși, întâietate 
celor mai buni. Trofeele ofe
rite de Comitetul Olimpic Ro
mân pentru cei mai buni 
performeri ai competiției deo
camdată și-au aflat doar cîți- 
va pretendenți. Este vorba 
de Olimpia Cataramă — 
53.74 m la aruncarea discu
lui, Zoltan Vamoș și Gheor
ghe Cefan, 8:42.8 și, respec
tiv, 8:48,6 la 3000 m obstaco
le. Aceștia sînt atleții care 
prin rezultatele lor de ieri se 
înscriu între primii 
lume. în afara lor, 
manțe remarcabile 
obținut Dinu Piștalu
iii la prăjină, Dan Hidioșanu 
— 14,1 s pe 110 m garduri — 
nou record republican (vîntul 
a bătut lateral din spate cu 
2,2 m/s, dar specialiștii opi
nează pentru valabilitatea re

CONCURSUL REPUBLICAN DE PRIMĂVARĂ AL ATLETILOR SENIORI

Cu tot vintul,
așteptam rezultate mai bune

Crosul tineretului, competiție foarte agreată în întreaga tară, a atras la startul întrecerilor 
sute de mii de participanți. Fotoreporterul nostru T. RO1BV a surprins o imagine de 

concurs organizat la nivel de sector, in București

10 din 
perfor

au mal
— 5,09

cordului), Argentina Menis 
51,64 m la disc, ș.a.

Pentru maniera în care 
obținut victoriile se cuvin 
vidențiați Bucur Iliescu 
Mariana Goth, Radu Rusu, 
Ilie Cioca și Doina Bădescu. 
Apariție-redivivus lui Gheor
ghe Popescu la suliță și Con
stantin Crețu la greutate. Ce 
părere au tinerii învinși de 
ei ieri ?

Vînt, frig, cer mohorît... Să 
fie oare de vină acestea pen
tru numeroasele rezultate sla
be, pentru participarea foarte 
redusă la unele probe (la 400 
m fete au fost prezente doar 
DOUA concurente) ? ?

Apropo 
Cataramă 
aruncări 
53,74 m. 
gata de un reporter al tele
viziunii să mai facă o arun
care pentru a o filma. Rezul- 
tutul : 55,66 m ! !

Rezultate tehnice: BAR- 
BAȚI: 100 m: B. Iliescu (Me
talul) 10,5, Gh. Zamfirescu 
(Steaua) 10,6, Al. Munteanu 
(C.A.U.) 10,7, M. Vosminschi 
(C.A.U.) 10,8; 400 m: A. Deac 
(Steaua) 48,7, D. Grama (U 
Cluj) 48,9, Em. Tobias (U 
Timiș.) 49,2, T. Puiu (Dina
mo) 49,7; 1500 m: R. Rusu 
(C.S.M. Cluj) 3:49,4, O. Schei
ble (St. roșu Brașov) 3:50,2, 
I. Nicolae (Rapid) 3:50,6, 
Bloțiu 
Neamțu 
m: I.
14:22,2, 
14:51,4, I. Iordache (Dinamo) 
14:51,8; 110 mg: D. Hidioșanu 
(C.A.U.) 14,1 — record repu
blican, N. Perta (Steaua) 14.5, 
V. Suciu (C.S.O. Iași) 14,7, 
H. Ilieșu (C.A.U.) 14,9; 3000 
m obst.: Z. Vamoș (Dinamo) 
8:42,8, Gh. Cefan (St. roșu

au
e-
Și

de vînt : Olimpia 
și-a încheiat cele 6 
regulamentare cu 

Apoi ea a fost ru-

C. 
(Rapid) 3:53,0, M. 
(C.A.U.) 3:53,5; 5000 
Cioca (Met. Cugir) 
I. Rusnac (Steaua)

Selecționata divizionară a cîștigat
Cispa „Brăila 600“ la volei

BRAILA (prin telefon). In ulti
ma zl a turneului de volei dotat 
cu Cupa „Brăila 600", s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Viitorul Bacău — Celuloza Brăi
la 3—2 (15—8, 10—15, 15—10. 14—16, 
15—7). Selecționata divizionară. — 
Selecționata olimpică a Mexl-

cuiul 3—1 (15—7, 15—S, 10—15, 
15—14). în urma acestor rezultate, 
pe primul loc în competiție s-a 
clasat selecționata divizionară a 
României, urmată tn ordine de 
selecționata olimpică a Mexicului, 
Viitorul Bacău șl Celuloza Brăila.

N. CO STIN—coresp. principal

Brașov) 8:48,6, I. Căpraru 
(C.S.M. Cluj) 8:50,6; înălțime: 
S. loan (C.A.U.) 2,06, 
ridon (Dinamo) 2,03;
D. Piștalu (Dinamo) 
Astafei (Steaua) 4,90, 
(Dinamo) 4,70, N.
(C.A.U.) 4,40; triplu: 
hu (C.A.U.) 15,09, Oct. Visco- 
poleanu (Steaua) 15.08, P. 
Ciupercă (Inst. ped Bacău) 
14,99; greutate: C. Crețu (Me
talul) 16,26, Ad. Gagea (Di
namo) 16,17, D. Menis 
(Steaua) 15,85; suliță: Gh. Po
pescu (Met. Cugir) 72.60, V.

500 DE CANOTORI
Al. Spi- 
prăjină: 
5,00, P. 
C. Ivan 

Ligor 
Al. Mi-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 3-a)

Astâzi, pe stadionul Republicii, ora 15,45

Meciul de rugby România — Cehoslovacia
Astăzi, Ia ora 15,45, pe sta

dionul Republicii, arbitrul 
francez Dr. Hilaire Cuny va 
fluiera începutul celei de a 
13-a confruntare dintre repre
zentativele de rugby ale 
României și Cehoslovaciei.

Iată formațiile probabile : 
ROMANIA — Marinescu; 
Țibuleac, Wussek, Dragomi-

rescu, Irimescu; R. Ionescu, 
Florescu ; Rășcanu, Țuțuianu, 
Ciobănel; Veluda, V. Rusu ; 
Stoica, Onutu, Baciu.

CEHOSLOVACIA — Vrba ; 
Vrzal, Mager, Fiala, Miracky ; 
Kourek, 
Kruetzner, 
Frydrych; 
Kunst.

întreceri sportive

LA STARTUL UNDI CONCURS
ȘCOLAR

in suita de concursuri de cano
taj academie, ce se desfășoară pe 
Iacul Herăstrău, se înscrie — la 
loc de cinste — „Cupa școlii spor
tive nr. 1”, deschisă pentru ju
niori șl seniori, elevi din Capi
tală. Listele de participare la cele 
28 de probe, cu primul start as
tăzi la ora 7,30, anunță un număr 
record : 500 de schifiștl în 160 de 
ambarcațiuni l

Sendler; 
Kvorc ; 

Horacek,

Kopec, 
Brejla, 
Kreici,

intre elevii î
romani I

FIHAK.ELE » LUPTE GRECO-ROMANE

Jtetimimea surprizelor
în penultimul act al fina

lelor de greco-romane din 
sala Dinamo am asistat la un 
noian de surprize, unele plă
cute (1), altele... neplăcute (2).

1. La categoria 52 kg un 
tînăr gălățean, Marin Dumi
tru, a ajuns 
zero puncte 
deja cei doi 
și Berceanu,

în turul VI cu 
penalizare, cînd 
favoriți, Stoiciu 

erau la un pas

Internaționalele

de gimnastică

ELENA CEAMPELEÂ

Șl KLAUS KOSTE

ÎNVINGĂTORI

LA INDIVIDUAL COMPUS

— Amănunte in pag. a 4-a I

Trimisul nostru special In „Cursa Păcii“, HRISTACHE NAUM, 
transmite de la Varșovia:

„La revedere în 1969, la 
Praga !“ Invitația făcută vi
neri seara cicliștilor partici
panți la cursa Berlin — Pra
ga — Varșovia, ca și celor 
care n-au putut fi în acest 
an prezenți la startul com
petiției, însemna de fapt ul
timul act, finalul celei de a 
21-a ediții a Cursei Păcii. Nu
mele învingătorului a fost 
trecut de-acum pe tabloul de 
onoare, iar peripețiile, micile 
drame, lupta titanică cu vre
mea neprielnică, incluse în 
romanul-foileton scris în nu
meroase limbi de cei 73 de 
ziariști prezenți în caravană.

Să dăm drum liber gîndu- 
rilor de după festivitatea de 
premiere. Gloria aparține în-

totdeauna învingătorului. A- 
xel Peschel — reprezentantul 
R. D. Germane, care în acest 
an a primit cununa de lauri 
a cîștigătorilor Cursei Păcii —- 
se bucură și el de aureola 
gloriei. Tînărui rutier a for
țat succesul în ultima sec
vență a cursei. I-a reușit ten
tativa în cea mai dificilă pro
bă, aceea a contratimpului, 
care atestă valoarea intrin
secă a rutierilor.

Desigur, în această cursă 
au fost ți alte valori care 
puteau aspira la primul loc 
și care aveau, poate, ată-uri 
mai puternice. Danezul Ole 
Oejlund, belgianul Jan Schoe- 
ters, francezul S. Pacary — 
ți nu numai ei — au vizat

victoria finală și, la un mo
ment dat, se părea chiar că 
sînt la un pas de ea. Avînd 
însă în față un lider ușor 
de întrecut, pe sovieticul Cer- 
kasov, s-au încurcat în calcu
le, s-au marcat prea strict, 
lăsînd realizarea șanselor pe 
seama sprintului final, adu
cător de fabuloase bonificații 
de timp. Iar cînd disputa se 
încîlcise atît de tare îneît 
cursa se părea că a intrat în 
impas, impetuosul Vavra a 
declanșat un atac pe cît de 
^surprinzător, pe atît de bine 
calculat. Fantastica aventură 
a reușit, dar Vavra. omul

(&oiitinua.re in pag. a 4-a)

și bulgari I
!

de eliminare ; o serie de me
ciuri air fost de un foarte bun 
nivel tehnic.

2. Dubla înfrîngere a cam
pionului mondial I. Baciu (!) 
la tuș în min. 1, de către co
legul său de club, M. Cristea, 
și detașat Ia puncte, de către 
I. Alionescu ; atitudinea lip
sită de sportivitate a unor 
antrenori ca V. Popovici 
(Steaua), I. Marinescu (Elec- 
troputere Craiova), care au 
protestat și au ironizat deci
ziile arbitrilor ; arbitraje ne
corespunzătoare și părtinitoa
re la unele meciuri decisive 
neprezentări; înfrîngerea, prin 
descalificare, a campionului, 
categoriei 70 kg, M. Bolocan 
(Pitești) etc.

înaintea ultimei reuniuni se 
cunoaște deja campionul ca
tegoriei 78 kg : ION ȚARANU

(Dinamo București). Iată cîte- 
va rezultate de sîmbătă : cat. 
52 kg — G. Berceanu (Cra
iova) egal cu Gh. Stoiciu 
(Steaua), 57 kg — I. Aliones
cu (Dinamo) b, tuș C. Vîrtosu 
(Timișoara), 63 kg — Gh. 
Gheorghe (Dinamo) b. tuș I. 
Stamate (Metalul Buc.), 70 kg 
— I. Enache (Dinamo) b.p. G. 
Ciomîrtan (Steaua), 78 kg — 
I. Țăranu b. prin abandon 
FI. Ciorcilă (Dinamo), 87 kg— 
N. Neguț (Steaua) b.p. V. Fo- 
dorpataki (Dinamo), 97 kg — 
FI. Chițu (Metalul Buc.) b. 
tuș- N. Mandea (Dinamo), 
+ 97 kg — N. Martinescu (Di
namo) b.p. N. Pavel (Steaua).

Azi dimineață, incepînd de 
la ora 9, ultima reuniune.

De azi șl pînă 
marți inclusiv, pe I 
stadionul Tineretu
lui și în sala de 
sport din str. Haga, 
vor avea loc între
ceri de atletism, vo
lei, baschet și ci
clism între repre
zentanții Școlii spor
tive nr. 1 și cei al 
Școlii sportive din 
Busse (Bulgaria).

In același timp, 
elevii bulgari vor 
mal susține un meci 
de lupte în compa
nia reprezentanților 
Școlii sportive „E- 
nergia". Loc de des
fășurare — sala de 
sport a clubului 
Rapid (Giulești).

Campionul mon
dial și național 
Ion Baciu nu și-a 
onorat titlurile. 
Iată-l pus in di
ficultate, ieri, de 
tînărui M. Sandu 
(Buc.).

Foto i
FR. BRANDRUP.T. RABȘAN

I
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LA OSLO:

ROMÂNIA—NORVEGIA 3-0, ÎN „CUPA DAVIS"
ÎN PAGINA A 4-A, CRONICA TRIMISULUI NOSTRU SPECIAL

I

I

I

esprins din sacre obiceiuri 
marinărești, din curajoasa și 
atît de romantica viață a 
oamenilor care înfruntă mă
rile și oceanele, momentul 
înălțării marelui pavoaz și-a 
de dată foarte recentă — un 
și emoționant transplant în

aflat - 
fierfect T, -----_ ..
urnea caiaciștilor și canoiștilor ro

mâni. Mîine, în zori, momentul va fi 
reeditat. Zeci de stegulețe, prinse de 
catargul ridicat pe malul Snagovului, 
aproape de balizele de la sosire, vor 
flutura în adierea vîntului de primă
vară, în semn de sărbătoare. Pentru că, 
aureolate de prezența unui impresio
nant număr de performeri europeni și 
mondiali — mai mulți decît se pot 
îptîlni la startul oricărei alte compe
tiții interne — campionatele naționale 
de caiac-cance sînt, într-adevâr, o mare 
sărbătoare a sportului românesc.

Totul — splendidul decor al Snaao- 
vului, frumusețea pură a întrecerilor, 
biografia romanțată a unor veritabili 
colecționari de medalii —- invită la 
poezie, la aplauze anticipate. Dar, e 
anul olimpic I Se cere pondere, tuci- j 
ditate și, poate mai mult ca oricînd, 
exigență. Se cuvine, deci, să fim mîndri I 
de forța „flotilei" noastre, dar să j 
alungăm la timp euforiile. Ar fi atît de 
greșit — și de grav — să se uite că 
in lume există încă mulți alți ași ai , 
podelei și pagaiei I

Timp de trei zile, apele Snagovului 1 
vor fi învolburate, caiacele și canoele . 
vor parcurge zeci de kilometri, crono- 
metrele vor însoți, în bărcile cu motor 1 
sau la turnul arbitrilor (ah, ce prieteni . 
devotați pot să aibă sporturile nauticei 
cursa zecilor de pretendenți la cele ' 
18 titluri de campioni oi țării. Și, în , 
sfîrjit, miercuri îi vom cunoaște pe cei 
mai buni, fără nici o îndoială reprezen- ' 
fonti ai cluburilor Dinamo și Steaua, i 
cărora de fiecare dată ar trebui să li 
se aducă felicitări și mulțumiri pentru ' 
tot ce au făcut în acești ani pentru > 
gloria caiacului și canoei românești. 
Dar, campionatele naționale ale acestui ' 
an par să promită — și am dori să . 
fie așa — mai mult decît un pasionant 
duel Dinarno—Steaua sau — în cel ' 
mai rău caz — o distribuire mai mult , 
sau mai puțin echitabilă a titlurilor. 
Există suficiente motive (sîrguinja și ' 
seriozitatea pregătirilor, performan’ele - 
bune realizate în < 
surate pînă acum) pentru a aștepta •

P'Iu

I

I
nor, perrortnan'eie a 
concursurile destă- I 
penfru a aștepta ® 

ca în aceste trei zile caiaciștii ' și ■ 
canoiștii noștri fruntași să facă nu I 
numai dovada unei dorințe de a intra •

I
în posesia titlurilor ci — poate în 
primul rînd — șl dovada unei valori 
care să maioreze prin noi atribute 
reale, speranța că pe apele lacului 
mexican Xochimilco caiaciștii vor putea 
să cucerească pentru sportul româ
nesc prima medalie olimpică de aur 
și că, la rîndul lor, canoiștii nu vor 
mai lăsa să treacă nici un an, peste 
cei 12, pentru a reedita remarcabilul 
succes de la Melbourne.

Vom ridica atunci, în toamnă, la 
Snagov, ffiui ■ ‘~
apele lacului nu vor fi ........__ ......
morișca podelelor și paqaielor.

Dan GARLEȘTEANU | 
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marele pavoaz, chiar dacă . 
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i înaintea primei lovituri de gong
Două meciuri cu „cheie"
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Stadionul Republicii șl sta
dionul Dinamo găzduiesc azi 
două meciuri hotărâtoare pen
tru extremele clasamentului. 
Primul va fi teatrul de des
fășurare al partidei Steaua — 
Universitatea Cluj, pe care 
echipa militară o abordează 
cu un Singur gînd — cîștiga- 
tea celor două puncte — con
știentă fiind de faptul că, la 
Pitești, F. C. Argeș o să facă 
imposibilul pentru a-și apro
pia întreaga miză a meciului 
pe care îl dispută în compa
nia Petrolului.

La rîndul lor, fotbaliștii 
clujeni, care au o situație pe
riferică în clasament, vor în- 
cerca azi, în fața deținătoacei 
Tocului I, ceea ce nu au reu
șit, acum o săptămînă, la 
Gluj, în fața deținătoarei lo- 
lului II.

Pe stadionul din șos. Ște
fan cel Mare, A.S.A- Tg. Mu
reș joacă o carte mare, de a 
importanță sinonimă cu cea 
pe care o joacă Progresul la 
Constanța. Un punct smuls 
de echipa antrenată de Tibe- 
riu Bone ar putea însemne, 
teoretic, evitarea barajului.

între cele două meciuri de 
azi din Capitală există — 
prin prisma emoțiilor — un 
echilibru. Nu ne îndoim că 
atît partida de pe stadionul 
Republicii cît și cea de pe sta
dionul Dinamo se vor bucura 
de o asistență numeroasă, in
teresată să vadă soluționarea 
acestor partide atît de atrac-

tive prin Importanta lo» 
miză.

Cu referire Ia TOATE me
ciurile etapei de azi, simțim 
nevoia să amintim jucători
lor, spectatorilor șl arbitrilor 
discuțiile largi și aprinse pur
tate In ultima vreme pe sea
ma unei noțiuni gata de * fi 
uitată ‘.fair-play, ceea ce în 

«traducere ar Însemna sporti
vitate, cinste, cavalerism și 
încă multe alte virtuți din 
cea mai aleasă zestre a sufle
tului omenesc.

Chiar și în condițiile aces
tui finiș încins, plin de in
certitudini, mirajul medaliilor 
și spectrul barajului nu tre
buie să pălească nobila stră
lucire a faîr-play-ului. Dar 
asta depinde de jucători, de 
spectatori, de arbitri!

100 de pugiliști
Așadar, îneepînd de mîirie, 

toți simpatizanțil „nobilei 
arte* vor putea fi întâlniți în 
„potcoava" de beton de la 
„Republicii*. încep finalefe 
campionatelor individuale de 
box ale României, competi
ție așteptată în fiecare an cti 
un viu interes.

I
I
I
I
■ Ediția 1968 programează, în 

decurs de 5 reuniuni, peste 
100 de meciuri, Ja sfîrșittil că-

Irora vom cunoaște pe cei 11 
deținători ai centurilor, de 
la „jocheii" boxului — semi-

I muștele — pînă Ia uriașii rin
gului, pugiliștii de categoria 
grea. Boxul este un sport 
deosebit de dificil, care cere

Barajul pentru diviziile I 
. A șl B
In ședința de vineri 

a Biroului federal s-a 
rît ca jocurile de bargj . ... 
teu diviziile A și B să în
ceapă în ziua de 23 iunie.

Meciurile de baraj pentru 
campionatul diviziei A se 
vor desfășura la București 
sau Timișoara (în cazul în 
care participă și Progresul), 
iar ceie pentru divizia B vor 
fi găzduite de orașele Brașov 
și Arad.

seara 
hotă- 
pen-

CUPA DE VAILA15
în scopul prelungirii acti

vității fotbalistice în perioa
da estivală și pentru a oferi 
unor echipe din diviziile B 
și C posibilitatea unei con
țin uități în pregătire, în ve
derea noului campionat, Fe
derația Română de Fotbal 
și comisiile județene de fot
bal organizează între 30 iu
nie și 4 august competiția 
..Cupa de vară", ediția 1968 
întrecerea se va desfășura pa 
14 grupe, alcătuite din 4 sau 
6 echipe fiecare, după cum 
urmează t GRUPA I: Chimia 
Suceava, Foresta Fălticeni, 
C.F.R. Pașcani, Medicina Iași; 
GRUPA A H-a : Victoria Ro
man, Ceahlăul P. Neamț, Tex
tila Ruhusi, Petrolul Moinesti: 
GRUPA A III-a : Ș.U.T. Ga
lați, Unirea Focșani, Gloria 
C.F.R. Galați, Ancora Galați. 
Oțelul Galați, Progresul Brăi
la ; GRUPA A IV-a: Portul 
Constanța, Electrica Constan
ța, I.M.U, Medgidia, Stuful 
Tulcea ; GRUPA A V-a : Me
talul București, Flacăra roșie 
București, Dunărea Giurgiu 
S.N. Oltenița; GRUPA A 
Vj-a: Poiana Cîmpina, Fla
căra Moreni, Șoimii Buzău. 
Rapid Plopeni; GRUPA A 
Vil-a: Metrom Brașov, Oltul 
SI. Gheorghe, Tractorul Bra
șov, Chimia Făgăraș ; GRUPA 
A Vili-a; C,S,M. Sibiu, A,Ș,A, 
Siț>ÎH, Metalul Copșa Mică. 
Gaz mețan Mediaș; GRUPA 
A IX-a : Victoria Călău, Me
talul Hunedoara, Minerul Lu- 
pepi, Mureșul Reva ; GRUPA 
A X-a: C.F.R. Timișoara, 
U.M. Timișoara, C.F.R. Arad, 
C.S.M- Reșița; GRUPA A 
Xl-a : Minorul B. Mare, Vic
toria Cărei, Unio Satu Marc, 
Metalul Satu Mare; GRUPA 
A XH-a: C.F.R, Cluj, Unirea

Dej, Ind. sirmei C. Turzil, 
Soda Ocna Mureș, Metalul 
Aiud, Medicina Cluj ; GRUPA 
A XIII-a : Metalul Tîrgoviște, 
Rapid C.F. București, T.U.G. 
București, Electronica Obor; 
GRUPA A XlV-a: Metalul T. 
Severin, Progresul Strehaia, 
Victoria Tg. Jiu, Electroputere 
Craiova.

Jocurile din această compe
tiție se vor desfășura la da
tele de 30 iunie, 7, 14, 21, 28 
iulie și 4 august 1968, sistem 
turneu simplu, fiecare echipă 
jucînd cu fiecare adversar o 
singură dată. Echipele angre
nate în întrecere pot utiliza 
în cadrul „Cupei de vară" un 
număr de 26 de jucători a 
căror listă va fi vizată de co
misia județeană de fotbal și 
trimisă Ia F.R.F. pînă la data 
de 20 iunie 
listă pot fi 
de jucătorii legitimați, și ju
cători d® la 
și-au dat însă adeziunea scri
să pentru a fi legitimați la 
echipa respectivă.

1968. în această 
incluși, în afară

alte echipe, care

Campionatul republican
de juniori

atacă titlurile anului 1968

AZI, FINALĂ CAMPIONATULUI 
SURDO-MUIILOR

km. c:..„ .....
cui boxerilor nu-și poate da 
seama de eforturile pe care 
le fac aceștia pentru a atin-

Cine n-a trăit în ipijlo-

cu centura de campion 
național. Ar fi regreta* 
bil ca judecătorii noștri sănii 
cântărească, aidoma unui far
macist, în fiecare meci, fie
care repriză și să frustreze de 
o victorie sau poate chiar de 
centură un boxer care a 
transpirat un an de sile în 
fața sacilor de nîslp, a pu- 
chihgbalurilor sau a efectuat 
șute de reprize Cu „umbra" 
Ește chiar momentul să le 
aducem aminte oficialilor că 
anul trecut două titluri na
ționale trebuiau în mod nor
mal să ia drumul provinciei, 
la Cîmpulung Muscel și Con
stanța, prin „mijlociul" Ma-

Finala categoriei mijlocie ușoară, ediția 19671 Ion Covaci
din partea celor ce-1 practică 
o muncă titanică și renunța
rea la multe plăceri ale tine
reții. Spectatorii noștri iubesc 
boxul, tocmai pentru că ei 
știu cîte sacrificii fac „acto
rii" careului magic spre a 
oferi întîlniri de bună cali
tate.

IAm făcut aceste sublinieri 
pentru a atrage atenția ofi
cialilor noștri în ceea ce pri

vește orientarea lor în pro
nunțarea deciziilor.

Un boxer, se pregătește zil- 
nic 2—4 ore și transpiră 
poate mai mult ca un ma- 
ratonist, în lupta cu cei 42,195

I

Selecționata
I județului Bacău
| Școala de tineret

Erevan 8-6

ge o formă de „vîrf*, In a- 
fara dificilului antrenament 
care necesită o serioasă chel
tuială de energie, boxerii au 
de înfruntat mai întîi un ad
versar deosebit de temut i 
greutatea, care de multe ori 
le cere să-și reducă alimen
tația la minimum. Aproape 
100 de boxeri din diferite 
colțuri ale țării vor fi pre- 
zenți pe ringul de la „Repu
blicii", fiecare visînd că, 
poate, Ia 1 iunie se va în
toarce acasă „încorsetat"

(dreapta) și Ion Pițu
nole și respectiv „ușorul" Ion 
Dinu. Oficialii, însă, au „vă
zut" altfel, rămînînd corigenți 
la capitolul loialitate, „lo
vind" direct în munca boxe
rilor respectivi și a antreno
rilor C. Panaitescu și N. Bu
ză. Poate că la actuala edi
ție nu vom mai consemna a- 
semenea erori regretabile și 
îp seara zilei de 1 iunie vom 
putea consemna, cu aldine, că 
„deciziile șu contribuit la 
succesul finalelor".

Paul OCHIALBI
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OMUL Șl MAȘINA
Cu acest titlu a publicat Oswald Spengler, după prima 

conflagrație mondială; un eseu. Deși l-am citit cam de mul
tișor, mi-a rămas întipărită în mipte teama filozofului ger
man, de altfel un pesimist fără leac, de mecanizarea ex
cesivă a vieții datorită invențiilor tehnice din ce în ce 
mal desăvîrșite și mal uluitoare, care vor lua locul bra
țelor omului în procesul de muncă șl vor sfîrși chiar prin 
a gîndl în locul tui. Mi se părea, în timpul lecturii, că 
trăiesc un coșmar teribil, astfel că terminînd eartea, sub
țirică de altfel, am răsuflat fericit, de parcă m-aș fi trezit 
dinitr-un vis cu tot felul de aiureli.

Dar iată că Iteama spengleriană îș! ițește iar spectrul la 
jrizontul vieții noastre. Nu fiindcă tehnica ne-ar înspăi- 
raînta cumva, 6 dată ce ne folosim de ea pe toate tărâ
murile vieții contemporane, ci fiindcă unii încearcă să dea 
credit mai mare mașinii decît inteligenței vii a omului.

Am aflat nu demult din ziare că, în Statele Unite, niște 
aparate electronice hiperperfecte au „refăcut", în circuitul 
lor de sîrme și bobine, meciurile de odinioară dintre cu
tare și cutare campion pugilist, conchizînd pe fișa perfo
rată că învingătorul n-a fost cel care a învins, ci a fost 
cel care a pierdut. Diavolească născocire, care mîine are 
să demonstreze, poate, pe aceleași cartonașe ciuruite de 
colții-i metalici, că Napoleon a fost înfrînt în bătălia de 
Ia Austerlitz, că biserica Notre-Dame n-a fost niciodată 
zidită la Paris, fiind o iluzie colectivă a bietei noastre minți 
imperfecte, că Dante a scris comedia sa divină în, proză 
și nu în versuri, cum se crede îndeobște!

Și, iac-așa, mașina amenință să înlocuiască ochiul, jude
cata și simțurile noastre dacă, firește, lumea s-ar lăsa co
pleșită de mitul ei, pe care îl propagă și acreditează cu 
atîta zel niște mistici ai tehnicismului. Imaginați-vă că un 
simplu scurt circuit sau dereglajul unei infime rotițe din- 
tr-un astfel de aparat va putea dezlănțuî catastrofe de pro
porții cosmice, va putea paraliza oborul a mii de avioane 
aflate în clipa aceea pe cerurile lumii și alte și mai gro
zave întîmplări, la care e mai bine să nici nu ne gîndim.

In ce mă privește, nu cred în supremația mașinii. Ea 
rămîne o anexă a omului, creația minții sale iscoditoare și, 
ca atare, într-o relație subordonată de la creație Ia crea
tor. Aparatul care a re-calculat înfruntările istorice din
tre pugiliștii din trecut nu este în stare să jongleze cu nici 
una dintre necunoscutele sufletului omenesc, cu neprevă
zutul vieții, cu factorul psihologic reflectat în acea coardă 
personală care vibrează altfel în fiecare dintre noi. Ni 
se spune, totuși, că mecanisme din ce în ce mai perfec
ționate vor fi în stare, nu peste mult, să producă poeme, 
muzică, tablouri, statui, că, într-o bună zi, ele vor scrie 
tragedii mai frumoase și mai zguduitoare decît cele ale 
lui Shakespeare.

Să nu le dăm nici o clipă crezare profeților acestui pa
radis artificial al poemelor electronice I Mintea omenească 
valorează ceea ce valorează doar prin simțirea eu care se 
îngemănează și care a dat naștere omeniei. Omul și ome
nia dintr-însul sînt acel je-ne-sais-quoi al gînditorului francez, 
acea nuanță în plus peste logică și previzibil, care e de
parte de perfecțiune, însă e lansată veșnic în căutarea ei. 
Fluviul vieții nu va putea fi nici produs, nici obturat vreo
dată de mașină, după cum apariția unui nou Michelangelo, 
a unui nou Newton, a unui nou Mozart sau Wagner nu 
depinde de contactele ei oricît de impecabile.

Iată de ce resping, cu maliție dacă vreți, rezultatele false 
obținute din orificiile căptușite cu’ material plastic ale apa
ratelor de calcul electronic, după care nu N ci Y a fost, 
chipurile, învingătorul meciului Z ! E un joc infantii de-a 
„uite popa, nu e popa", făcut la scara gigantică a tehnicii 
spectaculoase de azi și menit să uimească doar mințile 
acelora care n-au înțeles nici pînă azi câ marea și unica 
minune a planetei noastre e viața cu imprevizibilul ei, 
omul, pe cît de debij și fragil, tot pe atît de frumos și de 
puternic.

George SBARCEA

• Tudor Niculespu, „adjunct» 
al antrenoi'ului C, Dumitrescu : 
„Tinerii boxeri înfrînți la Bolzano 
pot furniza mari surprize. Am 
mare încredere îți Nedelcea, Cu- 
tov. Silperman și mai ales în Ene, 
un știlișt în adevărata accepțiune 
a cuvîntuiui".
• Antrenorul Lucian Popescu, 

ne-S prezentat lista „viitorilor"
. campioni : M. Lumezeanu, C. 

Gruiescu, N. Gîju, C. Buzuliuc, 
C. Cuțov, V. Antoniu, C. Ghiță, 
I. pițu, I. Oltearțu, I. Monea și 
I. Alexe.
• Ieri, Ia antrenamentul echipei 

Steaua, campionul european N. 
Gîju, ne-a spus : „Am învățat 
multe în turneul din Olanda. Tre
buie să încep să mă acomodez pț 
adversari posesori de... alonjă- 
Cred că voi începe să atac mai 
mult. Dintre cei mal puternici ad
versari la actuala ediție consider 
că la Ioc de frunte se situează 
Lungu și apoi Nedelcea, care știe 
să atace foarte bine. Vreau să bo- 
xez la adevărata valoare pentru 
a mă reabilita în parte în fața 
sușținătorilpr mei".
• I. Alexe : „Vasile Mariuțan 

ș-a pregătit serios pentru aceste 
campionate. Niciodată nu l-am 
văzut Iucrînd cu atita ambiție. 
Meciul meu cu nea Vasile se a-

nunță extrem de greu pentru... 
mițig, Cred totuși că voi ciștiga".

0 C. Chiriac, arbitru A.I.B.A. : 
„Nouă, oficialilor, ne revine una 
dințrp cele ma,i dificile sarcini. 
Consider că s-a'procedat foarte 
bine, liotărîndu-se ca deciziile să 
fie analizate la 5 meșe. în felul 
acesta se vor evita greșelile”.

O. A.La Bacău ș-a desfășurat în- 
tîlnirea de box dintre selec
ționata județului Bacău și 
Școala de tineret din Erevan 
(U.R.S.S.). Localnicii au cîș- 
tigat cu scorul de 8—6. RE
ZULTATE TEHNICE : Gh. 
Țănase (B) b.p. Atanasîan 
(E); Badahian (E) b.p. O. 
Sasu (B); Kazarian (E) b.p. 
I. Ilie (B) ; F. Cerbu (B) egal 
cu Enghibarian (E); D. Ro
man (B) b.p. Begoian (E) ; C. 
Voinescu (B) egal cu Nerse- 
sian (E); C. Cojocaru (B). b.p. 
Kiticov (E).

ILIE IANCU
coreșp. principal

DINAMO BUCUREȘTI-CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ

I
Iîn urma desfășurării jocurilor 

preliminare etapa următoare a 
campionatului republican de ju
niori, care se va desfășura la 
25 mai 1968, va programa urmă
toarele jocuri : Pașcani : CHIMIA 
SUCEAVA — POLITEHNICA 
IAȘI ; Tecuci : DINAMO BACAU 
—' fiȚELUL GALAȚI : Buzău : 
GALAȚI II — DINAMO BUCU
REȘTI ; Cîmpina : PETROLUL
PLOIEȘTI — CENTRUL „23 AU
GUST” ; Tîrgoviște : F. C. ARGEȘ
— Progresul bucurești ; 
Slobozia : DUNĂREA GIUF.GIU
— FARUL CONSTANȚA ; ștefă- 
nești : CHIMIA RM. VILCEA — 
STEAUA ; Tg. Jiu ; ELECTRO
PUTERE CRAIOVA — METALUL 
HUNEDOARA ; Cugir: METALUL 
AIUD —" C.S.M. SIBIU; Lugoj: 
MUREȘUL DEVA — U.Ț.A. ; Ca
ransebeș : C.S.M. REȘIȚA — PO
LITEHNICA timișoara ; cărei: 
META1LUL SATU MARE — CRI- 
ȘUL ORADEA ; Dej : MINERUL 
BAIA MARE — C.F.R. CLUJ ; 
Cluj : INDUSTRIA SIRMEI C. 
TURZIi — ZALAU : Reghin : 
BISTRIȚA (sau NĂSĂUD) — 
A.S.A. TG. MUREȘ ; Brașov : OL
TUL SF. GHEORGHE — POIANA 
CÎMPINA.

Ora oficială de începere a jocu
rilor este 17,30.

I

I
I
I

Cu tot vintul, așteptam rezultate mai bune
(Urmare din pag, I) Cataramă (Muscelul C.-Lung)

46.14. aer liber dar, din cauza ploii, 
a continuat (din min. 8) în sala 
Floreașca. Au înscris : Albu 18, 
Cernea 10, Viciu 23, Giurgiu 2, 
Novac 5, Visșner 12, Dragomi- 
rescu 6 pentru Dinamo, respec
tiv Cîmpeanu 17, Nosievici 12, 
Barău 4, Gheorghe 16, Popa 3, 
Tudosi 7, Blțlaț 4.

Clasamentul final al diviziei 
A: 1. DINAMO BUCUREȘTI, 
campioană națională pe anul 
1968, 2. STEAUA, 3, POLITEH
NICA BUCUREȘTI, 4. I.C.F.

Clasamentul special al tur
neului final: DINAMO BUCU
REȘTI, POLITEHNICA BUCU
REȘTI, STEAUA, I.C.F.

★
In pauzele meciului, maeștrii 

«meriți ai sportului Viorie» 
Niculeseu și Mihai Nedef, 
antrenoarea Silvia Popescu, pre
cum și arbitrii Mihai Berouș 
și Comeiiu Riegler au fost 
distinși de către F. R. Baschet.

Iancu (Petrolul Ploiești) 65.82, 
W. Soeol (Steaua) 64,78; FE
MEI: 100 m: Mariana Qptb. 
(Metalul) 11,9, Sanda Anghe- 
lescu (Steaua) 12,2, Ioana Pe
trescu (Rapid) 12,:?; 400 țn: 
Doina Bădescu (Rapid) 56,9, 
Ecat. Vitalios (Steaua) 58,3; 
lungime: Viorica Viscppolea- 
nu (Steaua) 6,19, Alina Popes
cu (Steaua) 5,59, Maria Dobre 
(C.A.U.) 5,48; disc: Olimpia 
Cataramă (Muscelul C.-Lung) 
53,74, Argentina Menis (Di
namo) 51,64, Ștefania Lesen- 
ciuc (Dinamo) 46,88, Elvira

★
Ziua a doua a întrecerilor 

programează astăzi prima 
probă la ora 8,00. Pe un cir
cuit în jurul Stadionului „23 
August" și pe str. Maior Co- 
ravu șe va desfășura proba

SURPRIZE, BUCURI! IN

Finala pe țară la
(Urmare din pag. 1)

Terenul C.P.B. găzduiește 
azi, fncepînd de la ora 9, fi
nala campionatului republican 
de fotbal al surdo-muților.

Cele două finaliste sînt e- 
ehipele orașelor Cluj și Ti
mișoara.

Un atac al jucătorilor de la Politehnica, încheiat cu un nou coș 
în întîlnirea cu formafia I.C.F. Foto : R. Teodor

întîlnirea dintre Politehnica 
Bueurești și I.C.F., care avea 
să decidă ocupanta locului 3 în 
divizia A la baschet masculin, 
a fost caracterizată de o ner
vozitate excesivă, în special în 
cazul jucătorilor de la I-C.F. 
De acest fapt a profitat Poli
tehnica care, în min. 13, con
ducea cu 24—16, iar în min. 19 
cu 32—12.

In continuare jocul s-a echi
librat o perioadă de timp, pen
tru ca în ultimele 10 minute 
Politehnica să se distanțeze 
din nou și să realizeze o vic
torie meritată, chiar și la acest 
scor: 61—41 (32—19). Realiza

tori : Jekeli 24, Haneș 9, Bu- 
descu 2( Niculeseu 3, Popa 6, 
Purcăreanu 12, Zanca 4 și 
Georgescu 1, respectiv Nedef 8, 
Spiridon 9, Antonescu 4, Stru- 
garu 2, Vasilescu 11, Fodvarcu 
5 și Irimie 2.

în meciul de încheiere a e- 
diției 1967—1968 a diviziei A, 
Dinamo București a dispus, 
după o întrecere multă vreme 
echilibrată, de fosta campioană. 
Steaua, cu 76—65 (31—28). De
parte de a satisface exigențele 
publicului, jocul a fost presă
rat cu greșeli de tehnică și du
rități. întîlnirea a început în

de maraton redus — 30 km. 
La ora 9 continuă disputa 
decațloniștilor. După amiază 
concursul va începe la ora 15. 
La ora 18, pe circuit, va a- 
vea loc cursa de 20 km marș 
la care vor lua parte o se
rie de conciirenți redutabili 
din R. D. Germană, Polonia, 
România și Uniunea Sovie
tică.I

&

IIL..........în alegerea darurilor pentru copii nu uitați să îmbinați utilul cu frumosul.
Magazinele de 

fecții pentru sezonul
Pentru fetițe :

șorțulețe, fustițe.
Pentru băieți:
Sandale decupate, cu barete în culori diferite în modele variate, pentru fetițe 

și băieți.

specialitate sînt aprovizionate cu un sortiment variat de cori
de vară.
rochițe de bumbac din fire fine, bluze simple și imprimate,

costumase pentru joc, pantaloni, cămăși, sacouri din bumbac.

vor primi frumoase cupe, me
dalii de aur, argint 
diplome, numeroase 
mii. Vor primi 
aplauze la scenă 
pentru dîrzenia cu 
luptat; vor primi 
dații exprese din partea an
trenorilor, a miilor de spec
tatori, pentru viitoarele com- 
petiții de anvergură, pentru 
secțiile de performanță ale 
diferitelor cluburi sportive. 
Așa cum, cu ani îjț urmă, 
tot într-o asemenea împreju
rare, au primit certificate de 
atleți cu perspectivă VICTOR 
FIREA, CONSTANTIN GRE- 
CESCU, CONSTANTIN 
AIOANEI și mulți alții.

îneepînd de la ora 17,30, 
spectaculoase demonstrații de 
AEROMODELE, BOX, LUP
TE, HALTERE, GIMNASTI
CA ARTISTICA ȘI ACRO
BATICA, JUDO, SCRIMĂ, 
vor completa programul spor
tiv al zilei. Seara, de ia ora 
19, pe scenele improvizate în 
aer liber, vor urca — rînd pe 
rîrid — renumite orchestre și 
cunoscuți soliști de muzică 
ușoară și populară: Marga
reta Fîslaru, Anca Agemolu,

și bronz, 
alte pre- 
felicitări, 
deschisă 
care au 

reeoman-

Crosul tineretului
George Bunea, Luigi Ionescu, 
Gabriela Teodorescu. Momen
tele umoristice s-au angajat 
să le susțină actorii Nicu 
Constantin și Alexandru Lu- 
lescu. Dansul, veselia, cele
lalte puncte atractive din 
program, vor întregi această 
amplă manifestare a tine
reții.

Urăm succes tuturor parti- 
cipanților la această nouă 
ediție a Crosului tineretului1

A apărut revista 
„EDUCAȚIE FIZICĂ

Șl SPORT» nr. 51
în acest număr veți pu

tea citi:
„Cum începem practica

rea culturismului" ; „Din 
experiența predării educa
ției fizice într-o școală cu 
condiții modeste" ; „Vera 
Ceaslavska".

Acest interesant număr 
poate fi găsit la toate cen
trele de difuzare a presei. 
Costul unui număr : 4 lei.

M O T O R E T A
CJd&PATI
NU ESTE OBLIGATORIE 
PURTARE» CĂȘTII
DE PROTECȚIE

PREȚUL:3400 tEÎ

UN EXCELENT MIJLOC PENTRU 
DEPLASĂRI RAPIDE, EXCURSII 
SAU PIIM8ÂRI DE AGREMENT

SE POATE CUMPĂRĂ SI CU PLATA ÎN RATE DE LA 
| MAGAZINELE UNIVERSALE ȘI SPECIALIZATE 
I ALE COOPERATIVELOR DE' CONSUM
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22 MAI, Rzeszow (Polonia) : 
Belgianul Joseph Schoeters, 
protagonist și permanent ani
mator al „Cursei Păcii", intră 
primul pe stadionul din Rzes- 

lar va fi întrecut 
11 final de Hoejlund.

Monte cano 
Graham HUI 
un „Lotus 40", 

___ „___ „Marelui Pre
miu de la Madrid" (circui
tul Jarama), se antrenează 
pentru „Marele Premiu de 
la Monaco^

24 MAI, 
(Monaco) : 
(Anglia), pe 
cîștigător al 
miu c' ’

Rotterdam (Olanda). După victoria din campionatul lta-
llan, un nou triumf pentru A. C. Milan. ,-,Cupa cupelor» la fotbal, 
pe care Sormani o poartă în cadrul acestui tur de onoare, va lua 
pentru prima dată loc în vitrina cu trofee a clubului italian, 
în finală, A.C. Milan a învins cu 2—0 formația vest-germană Ham-

21 MAI, Cervla (Italia) : 
Wolfgang Neumann (32 de 
din Miinchen (R. F. a Germaniei), 
cîștigă premiul de 5 000 de dolari 
pentru cea mai rapidă traversare 
a Adriatic!! (de la Pola la Cer
vla), între 15 mai șl 15 septembrie, 
pe schiuri nautice.

Kudy 
ani),

TRANSMISE DE TELEFOTO AGERPRES

.1, Karl Marx-stadt 
Germană) : Nicolae 

Mustață (nr. 30) ne aduce sa
tisfacția unui excepțional timp 
și a unui loc II în cel mai dîrz 
disputat maraton din istoria 
atletismului european.

25 MAI, Roma (I- 
talia) : Nicola Pie- 
trangeli, în conti
nuare om de bază 
în echipa Italiei 
pentru „Cupa Da
vis", a contribuit și 
acum Ia calificarea 
„squadrel azzurra", 
care a învins 
Monaco.

POLONEZUL
.Mai lipseau doar trăgătorii 

sovietici și francezi ca să se 
poată spune că Bucureștii găz
duiesc acum un campionat mon
dial neoficial de floretă”, spu
nea confratele polonez J. Je
leu de la Sport-Katoviee în 
timpul primelor asalturi ale 
turneului masculin de floretă 
care a reunit, ieri, în sala Pro
gresul aproape 40 de partici
pant! polonezi, japonezi și ro
mâni.

Cu un asemenea număr de 
participant!, turneul individual 
e luat proporțiile unui maraton 
în care concurențil au trebuit 
să facă dovada unei rezistențe 
fizice și psihice deosebite.

In primul tur din seri! s-au 
detașat japonezii Wakasugi șl 
Fukuda^ polonezii Lisewski; 
Parulski și Franke, iar dintre 
reprezentanții noștri,, Mureșan, 
Țiu, Cbișu, Falb șt Haukler. 
Mai greu au „demarat” Drîmbă 
japonezul Okawa și polonezul 
Skrudiik. în următoarele tururi 
C 5mbă a luptat mai decis, ob- 
ținînd, printre altele, două vic
torii ia Tsuruta și una asupra 
lui Wakasugi.. Și mai decis s-a 
dovedit Skrudiik, pentru care 
acest concurs constituie ultima 
posibilitate de a obține pașa
portul olimpic. Okawa și-a asi
gurat calificarea trecînd de două 
ori victorios peste Parulski, 
peste campionul olimpic Fran
ke — încă nerestabilit complet 
după o hepatită — și asupra 
tînărului nostru reprezentant, 
Gabriel Urso viei, care a avut

Efnul dintre asalturile cele mai spectaculoase ale „individua
lelor", Drîmbă—Skrudiik

Foto i Paul Romoșan

GÎNDURI DUPĂ
(Urmare din pag. I) 

despre care se va mal auzi 
în ciclism, a plătit tribut eva
dării de 193 km în care a 
muncit enorm, făcîndu-le 
viață ușoară și celor ce a- 
veau să-l bată nu numai la 
sprinturile cu premii, ci și la 
cel final. A doua zi, Axei 
Peschel, „vulpoiul** a sesizat 
extenuarea fizică a noului li
der și lipsa de vigoare a 
„bătrînului" Saidhujin. Con
știent de forță pe care o are, 
și-a dat ultima picătură de 
energie în alergarea solitară 
și a cîștigat în tranșee o bă
tălie ce avea să-l introducă 
în istorie.

Acesta este rezumatul u- 
nei curse care a început fur
tunos, cu patru lideri în pa
tru zile de concurs, care a 
continuat gîtuită de combina
țiile tactice ale unor oameni 
lipsiți de rutină, și s-a în
cheiat cu lovituri senzaționa
le. Poate că lucrurile ar fi 
stat altfel, poate că întrece
rea ar fi avut în permanență 
un ritm alert dacă vremea 
n-ar fi fost atît de neîngă-

Tiparul i L & Wșseîww 13—iM>

PARULSKI ÎNVINGĂTOR
o comportare meritorie, în pri
mele două tururi.

Pină la finală, Mureșan Șl 
Țiu și-au croit cele mai lesni
cioase drumuri. Primul nu a 
suferit decît o înfrîngere din 
partea lui Țiu, în schimb și-a 
îmbogățit palmaresul eu vic
torii de prestigiu la Skrudîik 
(de douâ ori). Fukada, Okawa, 
Parulski și Franke. La rîndul 
său, Țiu a terminat victorios 
asalturile susținute cu Okawa 
și Skrudiik pentru a nu-i a- 
minți decît pe cei tnal buni 
dintre trăgătorii ce au evoluat 
ieri pe planșele de la sala 
Progresul. Dintre oaspeți, Li- 
sewki a pășit în finală, după o 
serie de victorii prețioase la 
Tsuruta, Haukler, Falb, Skrud
iik șl Wakasugi.

COMO, 25 (prin telefon). — 
In localitate a început sîmbătă 
tradiționalul concurs feminin de 
scrimă dotat cu „Floreta de ar
gint". Printre cele 98 de parti
cipante se află și reprezentan
tele țării noastre. Ele au de
butat cu succes, reușind o se
rie de victorii prestigioase.

ffSTMTATEA DE PfSfflE
duitoare. Mulți dintre cei 
care au terminat această 
cursă se vor resimți de pe 
urma eforturilor făcute pen
tru a rezista în lupta cu 
ploaia, vîntul și frigul.

Și ar mai fi fost ceva care 
ar fi putut contribui la ridi
carea nivelului cursei t un 
kilometraj mai moderat. Par
curgerea a 16 etape în 14 
zile de cursă, cu un total de 
aproape 2 400 de km și un 
procent însemnat de etape cu 
trasee de munte, a amplificat 
la maximum eforturile cerute 
rutierilor. Pledînd pentru 
scurtarea etapelor, ne gîndim 
îndeosebi la faptul că orga
nizatorii unei curse trebuie 
să sprijine momentul de co
titură survenit în activitatea 
ciclistă. E momentul în care 
majoritatea echipelor au pro
movat rutieri tineri, a în
ceput să încredințeze tricoul 
reprezentativei unor oameni 
care sînt sau au fost pînă 
anul trecut juniori. Cursele cu 
etape-maraton, dure, organi
zate la început de sezon, pot 
stopa dezvoltarea lor, pot 
să-i înlăture din drumul spre

Turneul final 1 ne-a oferit, în 
primele asalturi, trei candidați 
la primul loc — Mureșan, Pa
rulski și Wakasugi. Japonezul, 
însă, a cedat iul Drîmbă, ieșind 
din cursă. Apoi, în asalt di
rect cu Parulski, Mureșan a 
manifestat o prudență exagera, 
tă și a pierdut. A fost momen
tul chele pentru reprezentan
tul tării noastre, care, ulterior, 
avea să piardă și la Lisewskl.

Iată cum arată clasamentul 
final: 1. Parulski (Polonia) 6 
v, 2. Mureșan (România) 5 v, 3. 
Okawa (Japonia) 4 v, 4, Waka
sugi (Japonia) 1 v, 5. Lisewski 
(Polonia) 3 v, 6. Țiu (România) 
3 v, î. Drîmbă (România) 2 v, 
8. Skrudiik (Polonia) 1 v. 

Astăzi are loc turneul pe e- 
chipe.

Ion F. BACIU
——-- ------ -

Stanca, de pildă, a întrecut-o 
pe Prudskova cu 4—3, Ardelea- 
nu a cîștigat la Ragno cu 4—2, 
Iencic a dispus de Colombetti 
cu 4—1, iar Vieol a fost mai 
bună decît Rousselet: 4—2.

In turul al doilea, reprezen
tantele noastre au mers la fel 
de bine. In primul rind, Szabo, 
care a totalizat 5 victorii ; apoi, 
Drîmbă cu 4 victorii (4—3 cu 
Gorohova și 4—2 cu Lorenzo- 
ne), Stanca tot cu 4 victorii 
(4—1 cu Colombetti și 4—0 cu 
Davies). Ene a realizat 3 vic
torii, Ia fel ca și Ardeleanu. 
Singura trăgătoare care a mers 
mai slab în acest tur a fost 
Vieol. Ea n-a putut obține ca
lificarea în tururile următoare.

La ora închiderii ediției se 
desfășurau întrecerile pentru 
turul al 3-lea. Tot sîmbătă ur
mează să aibă loc și primul tur 
de eliminare directă. Duminică, 
concursul va continua cu turu
rile 2 șl 3 de eliminare di
rectă, cu recalificările, iar 
după-amîază, de la ora 17, cu 
finala probei, în care sperăm 
să întîlnim și cîteva dintre 
sportivele noastre.

^te/ex-radio telefon^
DUPĂ ce recent sprinterul aus

tralian Phil King a realizat ex
celenta performanță de 10,1 pe 
distanța de 100 m, într-un con
curs desfășurat la Melbourne el

marile performanțe. Ciclis
mul amator încearcă să se 
regenereze. El are nevoie de 
sprijinul activ al tuturor și 
îndeosebi al organizatorilor 
de mari întreceri rutiere.

Momentul pe care-1 stră
bate ciclismul amator tre
buie să se facă simțit și în 
sportul cu pedale românesc. 
Noile condiții de alergare și, 
mai ales, cele care se vor 
crea în viitor, impun lansa
rea în activitatea competițio- 
nală internațională a unor noi 
generații de alergători, cu 
alte concepții și alte posibi
lități. Poate că la noi ar 
trebui început prin crearea 
unei comisii speciale pentru 
juniori în cadrul federației 
de resort, cu înființarea unui 
post de antrenor federal pen
tru coordonarea activității de 
pregătire și competiționale a 
tinerilor alergători.

Desigur, cea de a 21-a edi
ție a Cursei Păcii a mai scos 
în evidență și alte probleme 
de importanță deosebită. Le 
vom discuta într-un număr 
viitor.

INTERNAȚIONALELE DE GIMNASTICĂ

LIDERII ȘI-AU MENȚINUT POZIȚIILE
© ELENA CEAMPELEA Șl KLAUS KOSTE - CÎȘTIGĂTORI LA INDIVIDUAL COMPUS

în a doua zi a campionatelor 
Internaționale de gimnastică au 
fost desemnați primii dintre 
sportivii ce-șj vor trece numele 
pe lista laureaților celei de a 
Xl-a ediții a tradiționalei noas
tre competiții i Învingătorii la 
individual compus.

La ora prînzulul, tînărul șl 
foarte talentatul gimnast Klaus 
Koste, component al reprezenta
tivei R. D. Germane, încheia vic
torios disputa sa cu ceilalți 14 
sportivi. Sîmbătă, exercițiile li
ber alese au subliniat și mai preg
nant excelenta sa pregătire, ori
ginalitatea mul tor combinații, 
perfecta lor stăpînlre, tehnica 
aproape desăvîrșită cu care a 
executat elemente dificile (în
deosebi la bară fixă) aslgurîn- 
du-1 lui Koste o detașare netă 
de ceilalți eoneurenți. Gimnastul 
din R. D. Germană a ocupat lo
cul l la cinci din cele șase apa
rate, doar la cal cu minere fiind 
întrecut de compatriotul său, 
Peter Weber. Nu e de loc greu 
de anticipat că șl azi în con
cursul pe aparate, Klaus Koste

Trimisul nostru special, RADU VOIA, transmite din Oslo:

ECHIPARE TENIS A ROMÂNIEI S-A CALIFICAT 
ÎN SEMIFINALELE „CUPEI DAVIS“

OSLO, 25 (prin îeleîon). De
parte de țară, pe micul stadion 
de tenis Beptum Idretlsfore- 
minci, din apropierea capitalei 
norvegiene, Ion Țiriac și Ilie 
Năstase și-au putut strînge 
mîinile sîmbătă după amiază 
sărbătorind a doua victorie a 
României în „Cupa Davis" — 
1968. Scorul este de 3—0 în 
favoarea reprezentativei noas
tre. după două zile de joc, ast
fel că tenismanii români se ca
lifică pentru al III-lea tur, se
mifinalele zonei europene 
(grupa B).

Jocul de dublu în care a 
fost obținută decizia în fața e- 
chipierilor Norvegiei s-a ca
racterizat printr-o netă superi
oritate a românilor, cu toate 
prelungirile setului II. In a- 
cesta, Țiriac și Năstase ratau 
mai puțin de șase setbaluri la 
5—3 (după 40—15), intrînd a- 
poi în prelungiri. Respinsă și 
această împotrivire a cuplului

a fost cronometrat în proba de
200 m cu timpul de 20.8.

CU PRILEJUL unui concura de 
atletism, care a avut loc la Boul
der (S.U.A.), cunoscutul semiton- 
dlst american Jim Hyun a termi
nat învingător în probele de 880 
yarzi (1:50,9) și o milă (4:10,3).

CAMPIONUL MONDIAL de mo- 
tocros Paul Friedrichs (R. D. Ger
mană) a cîștigat ambele manșe 
ale concursului internațional des
fășurat la Enkoeplng (Suedia), pe 
o motocicletă de 500 cmc. El a 
fost urmat în clasament de Vllis 
Brunls (U.R.S.S.) și Vladimir Pro- 
grabnjak (U.R.S.S.).

„CUPA AUSTRIEI" la fotbal 
a revenit în acest an formației Ra
pid Vlena care, în finala dispu
tată pe stadionul „Prater" din 
Viena, a învins cu scorul de 2—1 
(1—0) echipa A. K. Graz.

■
MARE SURPRIZA în boxul 

mondial. La New York, tlnărul 
semigreu american Bob Foster l-a 
învins prin k.o. în rundul 4 pe 
campionul lumii, nigerianul Dick 
Tiger, deposedîndu-1 de centura 
mondială. Este pentru prima 
oară în cariera sa cînd Tiger pier
de înainte de limită.

9
S-A STABILIT ca meciul de box 

pentru campionatul european al 
categoriei grea dintre vest-ger
manul Karl Mildenberger, deți
nătorul centurii, și englezul 
Henri Cooper să aibă loc la 24 
septembrie, la Londra.

H
VIENA 25 (Agerpres). — Turul 

ciclist al Austriei a continuat cu 
desfășurarea etapei ■ 4-a pe cir
cuit, care a revenit italianului 
Martinello, cronometrat pe 188 km 
în 4h 55’45”. în clasamentul ge
neral individual conduce Rolf 
Eberl (Austria).

va fi „vioara întti" a întrecerii, 
că el va colecționa un mare nu
măr de locuri I. Ne bucură că 
pe următoarele locuri ale clasa
mentului s-au situat trei gim
nast! români : Anton Cadar,
Gheorghe Tohăneanu și Petre Ml- 
haiuc, pozițiile lor fruntașe răs
plătind o comportare de ansam
blu meritorie (în special la exe
cuțiile liber alese) șl confirmînd 
rezultatele obținute de el în fi
nala campionatului republican de 
acum două săptămîni.

Dar, dincolo de locurile pe care 
s-au situat (căci nu trebuie să 
uităm că participarea strînsă la 
internaționalele noastre nu este, 
totuși, dintre cele mai alese) în 
ceea ce privește evoluția gim- 
naștllor români, trebuie să sub
liniem revenirea Iul Petre Mi- 
haiuc. ieri în vervă de concurs 
(de patru ori în primele trei 
locuri la aparate), ca șl maturi
zarea evidentă de la un concurs 
la altul a Iul Gheorghe Pănnes- 
cu. în care vedem deja un bun 
om de echipă, cu condiția să lu
creze șl mai mult la capitolul

norvegian, J. Ross — Erik Me- 
lander victoria nu mai putea fi 
pusă în cumpănă. Țiriac si
gur în atac și apărare, iar Năs
tase cu cîteva intervenții a- 
plaudate s-au distanțat în setul 
III, punînd capăt luptei după 
o oră și jumătate de joc. Scor: 
Țiriac, Năstase — Ross, Melan- 
der 6—2, 8—6, 6—3.

Ultimele două meciuri de 
simplu (Năstase-EIvik, Țiriac- 
Prydz) nu mai pot influența re
zultatul final decît în determi
narea proporțiilor scorului. 
Dar, în mod normal, duminică 
(n.r. azi) pe tabloul „Cupei Da
vis" va fi trecută e victorie 
categorică a echipei României.

★
La Teheran a început meciul 

de tenis pentru „Cupa Davis" 
dintre selecționatele Iranului 
și Republicii Sud-Africane. în- 
vingătoarea acestei partide va 
întîlni echipa României.

După disputarea primelor 
două partide de simplu, scorul 
este favorabil cu 2—0 ©aspeți- 
lor. Robert Hewitt l-a învins 
cu 6—4, 10—8, 6—3 pe Taghi 
Akhbari, iar Robert Maud a 
dispus cu 6—4, 6—8, 6—3 de 
Issa Khondai.

Alte rezultate din „Cupa Da
vis" s S.U.A. — Mexia 2—0 
(Graebner — May® 6—8, 8—6, 
4-—6, 6—4, Ăshe — ©suna 
6—0, 6—8, 6—0), Ecuador — 
Chile 0—1 (Plute Brav© — ©1- 
vera 3—6, 7—9, 6—4, 6—4, 
6—1), în zona amerieană.

La Bruxelles i Belgia — Ce
hoslovacia 1—2 ; la Blella i Ita
lia — Monaco 5—0 , la Mos
cova i U.R.S.S. — Iugoslavia 
8—0, la Londra i Anglia — Fin
landa 5—0, la Barcelona i Spa
nia — Suedia 2—1, In zona eu
ropeană.

A ÎNCEPUT turneul pre
liminar OLIMPIC
LA BASCHET

La Sofia, în prima zi a 
meciurilor de calificare pen
tru turneul final al J.O. de 
la Ciudad de Mexico la ba
schet masculin, s-au înregis
trat următoarele rezultatei 
Cehoslovacia—Olanda 67—57 
(36—32), Iugoslavia—Austria 
107—53 (50—35), B.D.G.—Fin
landa 68—58 (31—30), Tur
neul continuă.
IN TURUL ITALIEI

Turul alalist al Italiei a 
continuat eu etapa a V-a,

....  

„forță". De asemenea, să amin
tim că Vasile Coșariu a evoluat 
remarcabil de-a lungul tuturor 
celor 12 probe, arătîndu-ne că se 
poate conta pe el pentru echipa 
națională. Dintre oaspeți, o bună 
Impresie a lăsat Ieri șl Ivan Kon- 
dev, printre primii clasați la 
inele și paralele.

Iată-1 pe primii șase clasați 
la individual compus : 1. Klaus 
Koste — 113,20 s 2. Anton Cadar 
— 111,20; 3. Gh. Tohăneanu — 
110.40 ; 4. Petre Mihaluc — 110,30; 
5. Peter Weber — 104,80 ; 6. Va
sile Coșariu — 109,30.

★
Pentru a treia oară, fosta noas- 

tră campioană Elena Ceampelea 
cîștigă primul loc la individual 
compus. Ieri, la exercițiile liber 
alese, ea a știut să-șl apere po
ziția de lideră, concurînd pru-

Marți începe la Verona

Triunghiularul la haltere
ITALIA - ROMÂNIA - IZRAEL

BOLOGNA (prin telex). în 
vederea triunghiularului de 
haltere Italia — România — 
Izrael, ce se va desfășura în 
zilele de 28 și 29 mai, la Ve
rona, cu prilejul celebrării a 
100 de ani de la înființarea 
asociației sportive „Marcanto- 
nio Bentegodi", 10 halterofili 
italieni au fost convocați de 
federația de specialitate pen
tru pregătire. După indica
țiile Instructorilor federali 
Adami și Pignatti și pe baza 
comunicărilor sosite de la 
federațiile din România și 
Izrael, în „Palazzetto dello 
sport" din Verona se vor în
trece marți, în prima zi i 
Tanti (Italia), Fiat (România) 
și Fridman (Izrael) — cate
goria cocoș; Mannironi (It.), 
Rusu (R.) și Somolsky (Iz.) — 
categoria pană; Silvino (It.), 
Bădescu (R.) și Naftalv (Iz.) 
— categoria ușoară ; Vezzani

Participanții au alergat pe 
circuitul „Romulus și Remus" 
de la San Remo. Primul a 
trecut linia de sosire italianul 
Zilioli. In clasamentul gene
ral individual continuă să 
conducă Dancelli (Italia).

S-A ÎNCHEIAT CAMPIO
NATUL DE FOTBAL AL R.F.G.

Ieri a luat sfîrșit cam
pionatul de fotbal al R.F.G. 
Titlul de campioană a revenit 
formației F. C. Ntirnberg cu 
47 p, urmată de Werder Bre
men 44 p, etc. Din prima ca
tegorie au retrogradat Borus-

dent (păcat că uneori, ca de pil
dă, Ia bîrnă, cu eliminarea unor 
elemente din ansamblul exer
cițiului) șl obținînd un succes 
care poate s-o mobilizeze consi
derabil pentru viitoarele exame
ne. Publicul spectator a aplau
dat-o cu căldură (dezaprobind 
depunctarea la care a fost uneori 
supusă de către arbitri) pe tlnă- 
ra (de 15 ani) gimnastă din R.D. 
Germană, Christine Schmidt, care 
putea cîștigă locul I la individual 
compus. Iată primele clasate după 
disputarea exercițiilor impuse 
șl liber alese : 1. Elena Ceam
pelea 74,45 : 2. Christine Schmidt 
73,85 ; 3. Rozalia Filipescu 73,15; 
4. Olga ștefan 72,70 ; 5. Ellen
Werhner 72,60 ; 6. Rodlca Apă-
teanu 72,55. Azi. de la ora 10 —* 
concursul primilor clasați pe a» 
parate.

C. MACOVEI

(It), Fiți Balaș (R.) și Brana 
(Iz.) — categoria semimijlo- 
cie.

în ziua a doua (miercuri) 
intră în concurs : Porto (It.), 
M. Cristea (R.) și Romano 
(Iz.) — categoria mijlocie; 
Corradini (It), Gh. Teleman 
(R.) și Roralev (Iz.) — cate
goria semigrea; Masu (It.), 
Mincu (R.) și Cohen (Iz.) —- 
categoria grea.

In echipa Italiei figurează 
numeroși recordmani ai țării i 
Cat cocoș: Tanti 105 kg la 
împins ; Cat. pană : Manniro
ni 370 kg (112,5, 112,5, 145). 
Cat. ușoară : Silvino 117,5 kg 
la smuls, Cat. semimijlocie: 
Proto 140 kg la împins și 
402,5 kg la total ; Cat mijlo
cie : Corradini 435 kg (155, 
122,5, 165) Cat. semigrea :
Corradini 432,5 kg la total.

Cesare TRENTINI

sia Neunkirchen și Karlsruher 
S. C. Cîteva rezultate din ul
tima etapă : Werder Bremen- 
Borussia Neunkirchen 2—1, 
F.C. Niirnberg-Borussia Dort
mund 2—1, 1860 Miinchen- 
Borussia Monchengladbach 
0—0.

• Echipele engleze au mai 
multe indisponibilități : por
tarul Peter Bonetti (F. C. 
Chelsea) este accidentat și nu 
va evolua în echipa Angliei 
în meciul de la 1 iunie cu 
R. F. a Germaniei de la Ha- 
novra și, probabil, nici in 
partida cu Iugoslavia de la 
5 iunie, de la Florența. Denis 
Law (Manchester United) se 
află Internat în spital și nu 
va juca în formația sa în fi
nala „C.C.E." de miercuri cu 
Benfica Lisabona.


