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DELEGAȚIA DE PARTID 
ȘI DE STAT A REPUBLICII

SOCIALISTE ROMÂNIA,
CONDUSA DE TOVARĂȘUL

NICOLAE (EAUȘESCU, 
A PLECAT ÎN IUGOSLAVIALuni la amiază a părăsit Capitala pentru a face o vizită în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, la invitația tovarășului Iosip Broz Tito. președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, delegația de partid și de stat 

a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, care este însoțit de soție.Din delegație fac parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialista România, întovărășit de soție. Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe Radulescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. George Macovescu, prim-ad- junct al ministrului afacerilor 
externe, și Aurel Mălnășan, ambasadorul României la Belgrad.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Apostol, Alexandru Birlădea- nu, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, de membri și membri supleant! ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului ele Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri ai. C.C. ai P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, generali, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Au fGst de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în Republica Socialistă România, membri ai Ambasadei Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.La plecare, membrii delegației au fost salutați călduros de numeroși cetățeni ai Capitalei. Pionieri le-au oferit flori.
In aceeași partid și de Socialiste la Belgrad.

kzi, delegația de stat a Republicii România, a sosit(Agerpres)
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Vasile Drăgan (Steaua) își trimite adversarul, 
Ion Mihăilescu (I.T.B.) la podea.Foto: Teodor Roibu
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Pe. parcurs loc antre- tabere de meciuri și verificare.

® Nica și Deicu—eliminați • „Speranțele 
au satisfăcut ® Astă-seară, meciuri

AUSPICII
Finalele campionatelor na

ționale de box pun, de fie
care dată, după cea mai sim
plă aritmetică, tot atîtea 
semne de întrebare cite titluri 
sînt in joc: 11. Dar, separat 
de întrecerile care presară 
(cu o singură excepție) fieca
re din serile acestei săptă- 
mîni cu cite o gală pugilisti- 
că, exțstă acum un corolar ce 
stă la findul său sub acolada 
aceluiași semn interogativ: 
popularitatea sportului 
mănuși în cel mai mare 
al țării.

Intr-adevăr, începind 
aseară si pînă sîmbătă, 
gul instalat din nou în 
coava de la „Republicii**, 
în față cu fosta sală 
gazda atîtor gale de 
va efectua un sondaj 
tură afectivă privind

se va
Un prim 

de la reu- 
în ciuda

rnentul publicului 
box.

Cu ce rezultate 
cheia examenul ? 
răspuns se aștepta 
niunea inaugurală,
faptillui că întîlnirile progra
mate aveau dezavantajul u- 
nor preliminarii. Acestuia i 
s-au adăugat și altele : vremea 
rece, cer amenințind cu ploaia 
și, poate, ora de începere oa
recum incomodă, la jumătatea 
după-amiezii (justificată însă 
de consistența programului).

Numărul locurilor ocupate 
de public n-a corespuns opti
mismului unor prevederi, dar 
a dublat sigur capacitatea ex
ploatată la maximum a celei,

(Continuare în pag. a 4-a)
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Crosul a trăit duminică 
mineață un moment plin 
semnificații. CINCI SUTE 
tineri și tinere desemnați 
principiile riguroase ale
tecției sportive naturale din- 
tr-o masă de UN MILION SI 
DOUĂ SUTE DE MII, și-au 
disputat finala unei competiții 
desfășurate sub semnul entu
ziasmului sincer și al redeș
teptării.

C.I.C., NE-A DECLARAT:

De-a lungul anilor, între
cerea de masă — platformă 
de lansare spre performanță, 
a fost la noi serios devalori
zată, inundată de birocrație și 
formalisme. Politica •nefastă a 
cifrelor umflate, a mistificări
lor, a creat o falsă impresie 
de prosperitate a acestei acti
vități și eterne nedumeriri de 
ce „marele sport“ nu primește 
ritmic acele contingente noi, aș
teptate și foarte ferm promise. 
Dar, de bună seamă, campionii 
și recordmanii nu se puteau 
ivi din noțiunea abstractă a 
PARTICIPĂRILOR, ci doar din 
aceea concretă a PARTICI- 
PANȚILOR. (Fiindcă, dacă ar fi fost să ne luăm după „participări", atuipci la unele competiții de masă se alinia la start întreaga populație a rii, inclusiv noii nășcuți !)

Iată, insă, că în acest
U.T.C., răspunzind ferm unui 
paragraf care legifera cola
borarea dintre marile organis
me de masă ale

. viat „CROSUL 
LUI“, socotind, 
toate, necesar ca
fășoare pe principiile realită-

ță-
an,

țării, a rein-
TINERETU- 
inainte de

el să se des-
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ESTE EXCELENTĂ!
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ții și ale adevărului. Nii au 
fost stabilite niște cifre dras
tice „de plan", nu s-au dictat 
sancțiuni acolo unde, de pil
dă, patru coneurertți, înscriși, 
pe foile de concurs, au pre
ferat alergării pe teren va
riat filmul de aventuri „Ră
pirea fecioarelor". La cros au 
participat numai acei care AU 
DORIT. Și au fost, cum spu
neam, 1 200 000 !

O dovadă grăitoare a 
tului că sportul de masă
buie făcut în aer liber și nu 
în dosare; pe stadion și nu 
în grafice ! Un exemplu eloc
vent — dătător de speranțe — 
că U.T.C., sindicatele și 
C.N.E.F.S. pot realiza lucruri 
mari atunci cind își dau mina 
cu adevărat, cind sînt alun
gate animozitățile și suspiciu
nile, cind nimeni nu încearcă 
să monopolizeze succesele și să 
predea repede, ca pe o ștafetă 
care frige, eșecurile.

In aceste Condiții sportul de 
masă poate fi o certitudine!

Valerio CHIOSE
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Biroul 
întrunit 
rit ca viitoarele campionate 
continentale să se dispute la 
București. întrecerile vor în
cepe ca de obicei Ia sfîrșitul 
lunii mai.

Ceva mai mult de o lună desparte reprezentativa noastră feminină de baschet de importantul eveniment care va avea loc la începutul lui iulie în Sicilia : campionatul european. O lună în care vor trebui puse la punct toate rotițele angrenajului tehnic, tactic și fizic al naționalei României.Firește, lotul nostru nu a stat nici pînă acum în expectativă. Constituit inițial din 18 jucătoare, el a fost triat, a- jungînd la un număr de 13 baschetbaliste, considerate cele mai apte să ne reprezinte Ia marea

întrecere, au avut namente, pregătire, turnee deAșa, de pildă, naționala noastră a înfruntat echipele Clermont Ferrand, Lokomotiv Sofia și a participat la tradiționalul turneu de la Novisad, unde a cucerit primul loc în compania unor formații redutabile. în plus, divizia A și turneul ei final au constituit ocazii foarte bune de verificare a posibilităților componentelor lotului nostru național. Toate acestea i-au ajutat pe cei doi antrenori, prof. Sigiș-

inund Ferencz și Grigore Costescu, cristalizeze lotul bază: OctaviaBogdana Diaconescu, Gabriela Ciocan, Irina Vasilescu (pivoți), Eca- terina Vogel, Dorina Su- liman, Hahelore Spiridon, Margareta Pr-uncu (extreme), Sanda Dumitrescu, Cornelia Taflan, Anca. Racoviță, Ileana Ghiță, Suzana Szabados (fundași). Aceasta pînă zilele trecute, deoarece la ultima ședință a Biroului federal s-a hotă-
D. STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatele republicane de caiac-canoe
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ÎNFIINȚAREA FEDERAȚIILOR 
DE HOCHEI Șl PATINAJ

Cu prilejul ședinței plenare 
a Federației Române de Ho
chei și Patinaj, printre alte 
măsuri adoptate, a fost și a- 
ceea a separării activității, 
prin înființarea Federației Ro
mâne de Hochei și a Federa
ției Române de Patinaj. Par
ticipau ții au ales noile co
mitete federale și birourile 
lor. Federația Română de Ho
chei are ca președinte pe tov. 
Nicolae Bozdog, iar ca secre
tar general pe tov. Vasile Mi
litarii, iar Federația Română 
de Patinaj pe tov. Teodor 
Bărbulescu ca președinte și 
pe tov. FI. Gămulea ca secre
tar general.

gg

Tinărul I. Patzaichin — junior 
la canoe simplu

învingător

A. Vernescu—A. Sciotnic, din nou campioni 
(K 2 — 1000 m) Foto; A. Neagu

Prima din cele trei reuniuni 
finale ale campionatelor repu
blicane de caiac-canoe a cores
puns integral, oferind — ieri 
după-amiază, după obișnuitele 
„serii" — șapte curse de toată 
frumusețea, extrem de echilibra
te și încheiate cu timpi foarte 
buni pentru acest început de se
zon competițional. Scontat, lupta 
pentru cucerirea titlurilor de 
campioni s-a dat între reprezen
tanții cluburilor Dinamo și 
Steaua. Deocamdată, scorul este 
5—2 în favoarea dinamoviștilor.

Excelentă inițiativa de a pro
grama, pentru prima oară la 
campionate, finale în trei serii. 
Aceasta a creat posibilitatea unei 
mai largi și foarte exacte depar
tajări valorice între toți partici- 
panții la finale și, în plus, a ma
jorat substanțial numărul de 
curse.

Prima zi, rezervată finalelor la 
probele olimpice n-a produs sur
prize. Foarte pe scurt, despre 
fiecare din aceste întreceri. La 
caiac simplu 1 000 m, victorie 
clară, scontată, a lui Conțolenco. 
Surprinzător, în schimb, locul se
cund ocupat de V. Roșea, îna
intea lui Cozlov, Vorobiov, lacob. 
Dar, concurenții au reclamat

faptul că startul nu s-a auzit... 
Juniorul Patzaichin, tuia din ma
rile speranțe ale antrenorului 
Radu Huțan, a confirmat exce
lenta evoluție din concursurile 
anterioare și a cîștigat — Bene
ficiind și de vîntul favorabil ae

FINALELE DE AZI.
In continuarea progra

mului, azi se vor desfă
șura la Snagov (de la 
16) finalele probelor 
viteză 500 m : K 1, 2, 
C 1, 2 ; K 1 — 4 x 500 
urmînd ca întrecerile 
fond să aibă loc mîine 
mineața, la ora 9.

avans de 2 secunde, Vernescu și 
Sciotnic au dominat autoritar 
proba de dublu, reeditând și el 
succesul de anul trecut. Cea mai 
spectaculoasă probă — canoe 
dublu 1 000 m — a revenit după 
un finiș pasionant echipajului 
Covaliov — Caiabiciov. Ultimii 
învingători ai primei zile : Va
lentina Serghei — Elena Lipalit, 
la caiac dublu 500 m și echipajul 
de caiac 4 al clubului Dinamo. 
Ultima probă, mai ales, a însem
nat o excelentă propagandă pen- 

. tru frumusețea acestui sport.
Campionatele continuă.
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Dan GARLESTEANU

REZULTATE TEHNICE I

altfel tuturor „stingacilor". pro
ba de canoe 1 000 m. Viorica Du
mitru, deși condusă pe prima 
parte a cursei, și-a dozat exce
lent eforturile și a depășit clar 
pe Hilde Tătaru, menținindu-și 
titlul cucerit anul trecut. Cu un

. ' x • '■ cWS®

VOLEIBALIȘTII MEXICANI 
VOR JUCA LA CLUJReprezentativa masculină de volei a Mexicului, condusă de antrenorul român Gabriel Cherebețiu, își continuă turneul în țara noastră jucînd azi și mîine la Cluj, în compania formației locale C.F.R. (recent promovată în divizia A).
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K 1 - 1 000 m : 1. A. CONȚO
LENCO (Steaua) 4:01,2 ; -
ca (Dinarr-o) 4:02,7 ; 3.
(Steaua)' 4:04,2.

C 1 — 1 ooe m : 1. I.
CHIN (Dinamo) 4:18,5 ; 
telchin (Dinamo) 4:20,0 ;
nescu (Dinamo) ,4:22.5.

K 1 - 500 m (F) : 1.
DUMITRU (Dinamo) 
Hilde Tătaru (Steaua)
Domnica Calenic (Dinamo) 2:15,0.

K 2 — 1 000 m : 1. A. VERNES
CU — A. SCIOTNIC (Dinamo) 
3:36,0 ; 2. V. Nicoară — Șt. Po- 
cora (Steaua) 3:38,0 ; 3. R. Ru- 
jan —• E. Botez (Dinamo) 3:40,0.

C 2 - 1 000 m : 1. S. COVA
LIOV — V. CALABICIOV (Dina
mo) 3:52,5'; 2. C. Manea — Gfe, 
Sidorov (Dinair-o) 3:53,0 ; 3. T.
Suhov — P. Serghei (Steaua) 
3:54,0.

K 2 — 500 m : 1. VALENTINA 
SERGHEI — ELENA 
(Steaua) 1:57,0 ; 2. H.
mov — D. Angelescu 
2:00,0 ; 3. Comișan — Lovin (Di
namo) 2:00,5.

K 4 — 1 000 m î 1. M. TURCAȘ, 
D. IVANOV, C. COVALIOV, A. 
CALENIC (Dinamo) 3:10,2 ; 2. Te- 
rente, Eremia, H. Ivanov, Cuciuc 
(Steaua) 3:11,4 ; 3. Șcurca, Timo- 
fan, Artimov, Simiocenco (Steaua) 
3:13,0.

2. V. Roș-
I. Cozlov

PATZĂI-
2. A. Bu-

3. M. 10-

VIORICA 
2:11,0 
2:12,5

2.
3.

LIPALIT
Evdochi-
(Steaua)
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arașutism, zbor cu motor, 
planorism... Temeritate, teh
nică, dăruire totală... Cei care 
practică aceste sporturi impun 
admirație, respect, dar și ne; 
cesitaiea continuării valoroasei 

tradiții aviatice româneșii, fundamenta
tă de marii pionieri ai înălțimilor : 
Vlaicu și Vuia.

Aviației îi este caracteristica îndrăz
neala de a înfăptui acte de bravură 
sportivă. Dar, bravura sportivă — re
flectată în recordul aviatic — depinde 
în mare măsură de felui cum este pre
gătită, De o organizare nu mai puțin 
îndrăzneață care, din păcate, în ultimii 
ani a rămas ancorată la sol de 
cablurile ce trebuiau să înalțe activi
tatea aeronautică. Turnul de parașu
tism, părăsit. în urmă cu șapte ani, în 
frumosul Parc sportiv „23 August" este 
un astfel d_ ‘ i ' ' “
lipsă de fonduri, dacă se 1 
din lipsă de preocupare, dacă 
ceta.

Sportul 
în acest , . „
celor care-l practică, 
a îndrumătorilor săi. 
asista ----- - - . .
aerodroame cu tradiție în planorism 
și zbor cu motor, automuliumirea în 
fata unei bune performanțe pe teren 
propriu și „îndrăzneala" de a ignora 
atîtea insuccese repetate ia diferite 
campionate mondiale aviatice nu sînt 
propice dezvoltării acestui sport. Același 
lot de parașutiști se... împrospătează 
mereu 'prin el însuși de 10—12 ani, 
de cînd tot apără, cu ambiție e drept, 
culorile sportului înălțimilor, fără, a-și 
întrevedea noua generație la orizont.

Sportul curajului și curajul în acest 
spori... „Curajul" de a renunța la unele 
competiții interne (fie chiar și cam
pionate republicane), de a cere, în 
schimb, „zile speciale de pregărire" 
în vederea „viitoarelor întîlniri. inter
naționale" (una pe an !). „Temeritatea" 
de' a bate pasul pe loc, de a închide 
școli de pilotaj cu tradiție, de a nu 
forma noi centre de pregătire în dife
rite orașe ale țării. în secolul celor 
mai îndrăznețe zboruri, cînd tinerii vi
sează din primii lor ani de viată să 
cucerească spațiile necuprinse ale văz
duhului, a fost dată uitării datoria 
de onoare a formării aviatorilor spor
tivi, care să fortifice „aripile" româ
nești I

Specialiști și instructori bine pregă
tiți există. Pasionați ai acestui sport., 
de asemenea. Se cere a fi recîștigați 
(mult: profesează în prezent cu totul 
altceva decît ceea ce știu cel mai 
bine), să li se c'ea tot sprijinul cuvenit 
în vederea formării schimbului de mîine 
al aviației autohtone sportive.

începutul trebuie făcut cu . activiza
rea centrelor de aeromodele, la a căror 
flacără a cunoașterii pot învăța pri
mele taine ale aviației, pionierii. Mai

de cablu al imobilizării. Din 
întreba ; 
i se cer-

curajului implică un 
sport, nu numai din 

ci și din 
„Curajul" 

candizi la desființarea

curaj 
partea 
aceea 
de a 
unor

I multe -întreceri sînt necesare și la pla
norism, parașutism și zbor cu motor.
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Lipsa echipamentului tehnic necesar 
este cunoscută, dar nu poate constitui 
o piedică permanentă, pentru că de 
aici și pînă la a se organiza numai 
cîteva anonime faze de campionat, e 
o mare depărtare I Chiar în condițiile 
existente se pot programa mai multe 
întreceri.

Așadar, mai mult curaj autentic în 
susținerea sportului curajului I Mai 
multă îndrăzneala reală în luarea de 
hotarîri menite să contribuie la re
dresarea aviației românești, ia promo
varea noului, la primenirea loturilor re
prezentative. Mai multă inițiativă, per
severență și încredere pentru formarea 
noilor generații de aviatori, pentru or
ganizarea întrecerilor aviotice.

I
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Vasile 1OFAN
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CERCURILOR
™ OLIMPICE
După spectaculosul start în activitatea competițională in

ternă, după intense pregătiri pentru campionatele națio
nale, în curs de desfășurare, caiaciștii și canoiștii frun
tași — în primul rînd cei 
care vizează pașaportul olimpic — așteaptă acum apro
piata inaugurare a sezonului internațional. Cum a fost al
cătuit în acest an calendarul 
concursurilor ? In ce măsură 
acesta răspunde nevoilor de 
pregătire și verificare pentru 
Jocurile Olimpice ?în actualul sezon, sportivii 
români vor concura la un 
mare număr de competiții. A- 
ceasta reprezintă, de altfel, 
una din ideile de bază ale calendarului internațional din anul preolimpic. începînd din luna iunie, membrii lotului olimpic vor 
în tradiționalele regate de 
la Griinau, Praga, ' ' ' ' .
Viena, Bydgoszcz, Tampere, 
Snagov, Belgrad, Copenhaga, Moscova și Kolarov.

Nevoia de a cunoaște cit 
mai exact valoarea adversa
rilor, mulți dintre ei cu si
guranță participant și can
didați la medaliile din Me
xic, a determinat — pe de
plin justificat — această a- 
coperire aproape totală a calendarului extern. Este necesară verificarea lotului olim
pic în compania celor mai icdutabili caiaciști și canoiști europeni, de fapt și cei mai buni din lume. Nu ar fi ni
mănui de folos participarea 
la concursuri în care să se 
cîștîge zeci de victorii fără ca reprezentanții noștri să întîl- nească, însă, sportivi de va
loare. Mai ales în acest an 
al întrecerilor olimpice. Se 
punea doar problema ca a- 
cest program să nu prezinte pericolul unor suprasolicitări.Comitetul federal a dezbă
tut multilateral acest aspect,

lua startulStockholm,

adoptînd soluții care elimină total îngrijorarea unei eventuale stări de oboseală. Este vorba, în principal, de două măsuri care vor fi aplicate cu toată exigența. In primul rînd, la regatele internaționale amintite nu va participa întreaga echipă, ci doar cîteva echipaje, în funcție de necesitățile specifice de pregătire și verificare, avîndu-se, totodată, în vedere amploarea competiției, valoarea adversarilor ș.a. In al doilea rînd, colectivul de specialiști (condus de antrenorul emerit 
Radu Huțan), care răspunde de pregătirea lotului olimpic, a manifestat in acest an (și acest lucru se reflectă direct în participarea la diferite concursuri internaționale) o grijă sporită pentru sportivii fruntași, consacrați pe plan european și mondial, care nu mai sînt foarte tineri. De aceea, de exemplu, caiacîștii 
Aurel Vernescu, Haralambie 
Ivanov etc., voi- avea un număr mai redus de prezențe la starturile regatelor internaționale, deși aceasta va face, poate, să scadă numărul de locuri I din bilanțul general al sezonului.In concluzie, pentru „olimpici" — participări la regatele internaționale pe măsura cerințelor de pregătire,

compania celor mai puternici adversari, verificarea bine chibzuită, exigentă a tuturor sportivilor susceptibili de selecționare în echipa de caiac- canoe a României pentru J.O. de la Ciudad de Mexico.Ponderea, pe deplin justificată, acordată pregătirilor o- limpice lasă, însă, loc și unei preocupări corespunzătoare pentru „speranțe11. Mai bogat ca în oricare alt an, calendarul competițiilor internaționale rezervate tineretului și juniorilor stimulează o substanțială îmbunătățire a performanțelor. Au fost prevăzute participări la concursuri internaționale ale tinerilor sportivi de la Olimpia Reșița, Școala sportivă Timișoara, Clubul sportiv școlar București, Politehnica Timișoara, Școala Sportivă 2 București, competiții interorașe (București —- Budapesta ; A- rad — Szegedin; Sofia — București ; Galați — Chiși- nău) ș.a. Pentru că, nu trebuie'să uităm că în anul viitor vor avea loc, pe lacul Himki, campionatele europe’ ne de seniori și juniori și peste alți patru ani ediția jubiliară a Jocurilor Olimpice.Sînt, relatate succint, principalele obiective ale caiaciș- tilor și canoiștilor noștri — obiective pe care le vom urmări cu tot interesul și pe care Je dorim în întregime îndeplinite !
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ATLETISM: lo TUL OLIMPIC A
VI II in IV

Z. Vameș — 1936 (Dinamo) 8:43,6 8:40,0 1:42,8 8:42,8 8:34,0
N, Mustață — 1941 (Dinamo) 2.24:16,8 2.13:26,2 2,13:26,2 2.22:00,0
L Caraiosifoglu — 1944 (Dinamo) 1.33:23,4 1.31:00,0 1.31:40,0 1.32:01,4 1.30:00,0
V. Sărucan — 1945 (C.S.M. Cluj) * 7,46 7,60 7,72 7,72 7,90
V. Mureșan — 1943 (Steaua) * 7,50 7,55

7,60
7,65 7,65 8,00

M. Zaharia — 1943 (Rapid) 7,60 7,64 7,64 7,90
S. Ciochină — 1939 (Metalul) 16,59 16,45 16,42s — 16,70
V. Dumitrescu — 1946 (Dinamo) 16,14 16,10 15,97S — 16,50
V. Răuț — 1943 (Rapid) 15,99 16,30 16.01S — 16,50
Ș. Joan — 1948 (CAU) 2,11 2,12 2,12 2,06 2,15
P. Astafei — 1942 (Steaua) 5,03 5,00 5,01 4,90 5,15
D. Piștaiu — 1945 (Dinamo) 4,85 4,90 5,00 5,00 5,00
I. Naghi — 1946 (Steaua) 59,49 58,50 59,96 55,36 62,00
K. Socol — 1941 (U Cluj) 7 428 7 300 — — 7 700
D. Hidioșanu — 1947 (CAU)* 14,5 14,4 14,1 

2:07,1
14,1 14,1

11. Silai — 1941 (CSM Cluj) 2:05,6 2:06,0 2:07,2 2:02,0
V. Bufanu — 1946 (Metalul) 10,8 11,1 10,9 11,3 10,5
V. Viscopoleanu — 1939 (Steaua) 6,56 6,40

1.71
6,34
1,77

6,19 6,70
V. Bonei — 1049 (Rapid) 1,73 1,63 1,75
A. Sălăgean — 1937 (Tractorul Brașov) 16,03 16,10 16,17 16,17 16,80
L. Manolîu — 1932 (Metalul) 51,66 55,00 56,16 56,16 57,50
Ol. Cataramă — 1940 (Muscelul C-lung) 54,06 53,50 53,74 53,74 56,00
M. Peneș — 1947 (Dinamo) 60,68 57,00 54,96 53,84 61,00
M. Ciurea — 1947 (Dinamo) 54,92 53.00 44,60 — 57,00

LOTUL OLIMPIC B
Gh. Cefan — 1947 (Steagul roșu Brașov) 8:48,4 8:52,0 8:48,6 8:48,6 8:47,0
N. Perța — 1945 (Steaua) 14,3 14,3 14,3 14,5 14,1

5 S. Hodoș — 1947 (CAU) 7 171 7 100 7 184 7 184 7 500
D. Bădescu — 1949 (Rapid) 56,1 56,5 55,3 56,9 54,8
D. Munteanu — 1949 (Bacău) 1,65 1.65 1,66s — 1,70
Ar. Menis — 1948 (Dinamo) 49,74 50,00 51,64 51,64 53,00
C. Ionescu — 1951 (Șc. sp. 2) 46,24 45,00 43,23 — 50.00
I. Stancu — 1948 (Dinamo) 
El. Vintilă — 1946 (Dinamo)

50,30
4 571

50,00
4 450

51,40 . 50,76 54,00
4 750

K. Țarălungă — 1951 (Roman) 4 163 — 4 197 4 197 4 500
Notă : coloana I — rezultatul cel mai bun din 1967, col. a II-a obiectivul propus pentru concursul

republican de primăvară, col. a Il'I-a cea mai bună 
la concursul de primăvară, col a V-a obiectiv pentru 
S — rezultat înregistrat în sală.

* = au obținut dreptul de a fi selecționați în

performanță din 1968, col. 
întreg anul_,1968.

lotul A.

a IV-a rezultat obținut

CONCURSUL DE PRIMAVARA AL ATLEȚILOR SENIORI
w

EXISTA POSIBILITĂȚI PENTRU
ZOLTAN VAMOȘSALTURI

MAI MARI ALE PERFORMANTELOR■re-
- - - al

fruntașilor atletismului nostru, pentru ca în func- 
se poată face o apreciere generală asupra perspee- 
fiecare selecționat sau selecționabll le are ca să-și 
simțitor rezultatele, pentru a putea primi învesti

tura olimpică șl pentru a putea 
concura, in final, la marea în
trecere din capitala mexicană.

Pentru acest examen foarte 
important, mai ales prin aceea 
că marca încheierea unei lungi 
perioade de pregătire, atleților 
noștri, componenți ai lotului 
olimpic A și 13, li s-au fixat de 
către antrenori o seric de obiec
tive precise, care se încadrează 
organic in planurile de antrena
ment din acest atît de însemnat 
on al celei de a XlX-a Olimpiade 
de vară.

Concursul desfășurat pe Sta
dionul „23 August", in ciuda tim
pului neprielnic, a fost totuși pe 
deplin edificator In ceea ce pri
vește testarea atleților, potrivit

In ansamblul pregătirilor pentru Jocurile Olimpice, concufTOl 
publican de primăvară ăl seniorilor a fost considerat ca iest 
valorii actuale a ' '
ție de acesta să 
tivelor pe care 
îmbunătățească

înotătorii și poloiștii
trebuie să confirme

Zilele trecute, biroul 
C.N.E.F.S. a analizat stadiul pregătirilor înotătorilor, sări
torilor și jucătorilor de polo 
în vederea J.O. din Mexic.Vorbind despre posibilitățile înotătorilor în vederea 
marii întreceri de la Ciudad 
de Mexico, prof. Kemus Dră- 
gușanu a explicat unele rezultate mai slabe ale. Criști- nei Balaban și ale lui Angel Șoptereanu, considerați la începutul acestui an printre speranțele noastre olimpice, printr-o serie de situații (personale) care nu au permis 
celor doi sportivi să-și îndeplinească, întocmai, planurile 
de antrenament în sezonul 
de iarnă. Cît privește pe Anca Andrei și Vasile Costa, aflați la ora actuală printre 
cei mai buni performeri ai lumii la 100 m spate și, respectiv, 100 m bras, prof. 
R. Drăgușanu și-a exprimat convingerea în evidentele lor eosibilități de a-și mai îm-Unătăți performanțele pen
tru a-și putea asigura prezen
ța pe blocstarturile olimpice.Referindu-se la echipa de polo, antrenorul federal Al. 
Popescu s-a declarat destul de optimist, în ciuda unor rezultate nefavorabile. „Atmosfera din lot este incomparabil mai bună decît în anii trecuți, astfel că există premisele unei munci de mai bună calitate. Sper că turneele de la Budapesta și Magdeburg, unde vom înfrunta din nou cele mai puternice formații din lume, vor oferi prilejul unei mai bune aprecieri".

Gh. Ghișoiu, secretar

C.N.E.F.S., a fost de părere că s-a greșit în alegerea unor parteneri de pentru echipa națională de polo, formații cu mai modeste, încearcă să obțină calificarea pentru turneul olimpic.Prof. Ioan Kunst-Ghermâ- 
nescu, secretar al a exprimat ideea mari prudențe în unor performanțe înotătorilor.„Nu trebuie să miști, dar nici să manifestăm un optimism exagerat — a spus prof. Emil Ghibu, vicepreședinte al C.N.E.F.S. Fiecare clipă pierdută ne poate costa foarte mult. în această perioadă se impune aprofundarea caracterului specific al efortului sportiv. Orice modificare în planurile de pregătire ar putea avea rezultate nefericite. Federația de specialitate trebuie să urmărească cu mai mare atenție și pregătirea săritorilor".

Ion Balaș, vicepreședinte al C.O.R., a considerat că nu este încă vremea unei aprecieri juste asupra posibilităților de participare la J.O. Pentru poloiști, principalele teste vor fi turneele de la Budapesta și Magdeburg, unde ei vor trebui să dovedească nu numai o formă sportivă bună, dar și faptul că au eliminat total aspectele de indisciplină, care au deseori mari probleme tei echipe.Tov. Anghel Alexe, ședințe al C.N.E.F.S.C.O.R.. a atras atenția asupra climatului de muncă care trebuie intronat la aceste loturi. Performanțele înotătorilor și săritorilor vor trebui confirmate în întreceri cu cei mai valoroși adversari, și abia atunci se va. putea discuta despre posibilitățile lor de a ne reprezenta țara la Olimpiadă. Lucrul este valabil și pentru echipa de polo. Președintele C.N.E.F.S. a recomandat tuturor tehnicienilor să folosească cu mai mare încredere criteriile științifice în aprecierea permanentă a gradului pregătiresportivilor.

antrenamentpretențiicare de abia
C.N.E.F.S., unei mai aprecierea izolate alefim pesi-

cerințelor obiectivelor stabilite și 
In lumina bilanțului internațional 
al acestui sezon competițional.

Ținind, seama deci de planifi
cările făcute șl mai ales de re
zultatele înregistrate acum, sim- 
bdtă și duminică, se pot des
prinde o serie de concluzii.

ZOLTAN VAMOȘ (3 000 m ob
stacole) a evoluat mulțumitor, 
în ciuda faptului că n-a reușit 
totuși să-Și îndeplinească obiec
tivul pentru această etapă. Cu 
rezultatul de 8 : 42.8 ocupă locul 
6 în ierarhia mondială, dar tre
buie să ținem seama că, deocam
dată, la această probă nu și-au 
făcut intrarea în arenă mulți 
dintre marți specialiști ai probei.

Despre NICOLAE MUSTAȚA 
(maraton) am scris după con
cursul de la Karl Marx-Stadt in 
cadrul căruia a înregistrat un 
timp excepțional și un loc re
marcabil față de valoarea ad-

creat aces-pre- și al

marcabil față 
vărsărilor.

LEONIDA 
(20 km marș) 
o cursă grea, 
el și rezultatul de 1.32:01,4 r.i-l 
arată capabil de o îmbunătățire 
mai evidentă a performanțelor.

VASILE SARUCAN (lungime) a 
fost ta 2 cm (pentru a treia 
oară in cariera sa) de recordul 
național. Este îmbucurător fap
tul că atletul clujean s-a remon
tat psihic după desele întreru
peri provocate de diferite acci
dente.

VASILE MUREȘAN (lungime) 
și-a ciștigat dreptul de a fi in
clus in lot. Fostul decatlonist va 
trebui insă să persevereze și si 
se rodeze serios în această probă 
pentru a putea obține rezultatele 
propuse.

MIHAI Z.AHARIA (lungime) a 
înregistrat un record personal. 
Fiind un atlet foarte strguinclos, 
cu multă putere de muncă, 
credem că va putea pro
gresa la nivelul dorit. Deo
camdată, afirmația este vala
bilă pentru toți cei trei specia
liști ai lungimii, rezultatele sini 
tnci departe de o valoare inter- 
națlonală-olimpică.

ȘERBAN IOAN (înălțime) a ve
nit la stadion convins fiind că 
va putea corecta recordul de 
2,12 m, de la Atena. Se pare insă 
că l-au lăsat nervii tocmai în 
momentele cele mai importante. 
Va trebui, credem, să lucreze 
foarte serios pentru educarea 
voinței.

PETRE ASTAFEI (prăjină) ne 
face nerăbdători să-l urmărim la 
viitoarele concursuri. După 
5,01 m, de acum două săptiminl 

a 
la

CARAIOSIFOGLU
a avut duminică 

Locul 3 ocupat de

tru aceasta și-a propus să treacă 
la 400 m In 53,0 s și iată ci se 
ține de cuvint. Numai că folo
sind invariabil același grafic de 
cursă, Silai șl antrenorul Biro 
par să nu țină seama de posibi
litățile de moment ale atletei, 
de stadiul de pregătire, de condi
țiile atmosferice etc.

VALERIA BUF ANU (80 mg), 
deseori accidentată sau bolnavă, 
a avut multe întreruperi in pre
gătire și rezultatul se vede.

VIORICA VISCOPOLEANU (lun
gime) ni se pare oarecum obo

sită.
VIRGINIA BONCI (înălțime). 

Și la ea se remarcă o oboseală 
de ordin psihic. Trebuie să-și 
reincarce ..acumulatorul" cu ener
gie nervoasă, descărcat in atî- 
tea concursuri oficiale sau la... 
'antrenamente !

ANA SALAGEAN (greutate) a 
arătat, încă dirt iarnă, semna 
pentru un sezon bun, șl posibi
lități pentru îmbunătățirea re
cordului, Dar fără 17 metri lit 
Olimpiadă va fi foarte greu.

LIA MANOLIU (disc) marchează 
o constanță remarcabilă la per
formanțe cu răsunet internațto-

La această oră, in clasa
mentele mondiale ale diferi
telor probe, atleții noștri 
ocupă următoarele locuri : 
Mîhaela Peneș—3, Lia Ma- 
noliu, Viorica Viscopoleanu și 
Nicolae Mustață—i, 
Bonei—d, " '
Olimpia 
Naghi și Ileana Silai—8, Va
leria Bufanu—f).

Virginia
Zoltăn Vamoș—6, 

Cataramă—7, Iosif

un concurs la altul 
să-și corecteze acel 
la Tokio.
CATARAMA (disc) 

adevărata valoare in

OLIMPICII DUPĂ TESTUL NAȚIONALELOR
• CU TREI SAPTĂMÎN! ÎNAINTEA „EUROPENELOR" ® BACIU 
SI AL1ONESCU NU CONFIRMĂ AȘTEPTĂRILE 9 INTERESELE 

DE CLUB — FRINA A SELECȚIEI

La sfîrșitul săptămînii trecute'; 
cei 15 luptători, componenți ai 
lotului olimpic, din care va fi 
selecționat „optul** românesc pen
tru campionatele europene de 
greco-romane (14—16 iunie la Văs- 
teras — Suedia), au participat 
la un serios examen — fina
lele campionatelor naționale, edi
ția 1968. Rezultatele înregistrate 
de majoritatea olimpicilor sînt 
meritorii. Ei au dominat între
cerile la 7 din cele 3 categorii, 
clasîndu-se primele locuri.

N. Martinescu a fost aplaudat Ia „scenă deschisă" chiar și in meciul cel mai dificil cu C. Bușoiu.

Totuși, evoluțiile lor n-au fost 
destul de elocvente și in nici 
un caz n-au oglindit posibilită
țile selecționaților. Să nu uităm, 
pe de altă parte, că ei n-au 
fost solicitați la eforturi ma
xime, așa cum se intîmplă la 
competiții de mare anvergură 
și că iși cunoșteau mult prea 
bine adversarii, cu plusurile și 
minusurile lor.

Ne declarăm mulțumiți de e- 
voluțiile luptătorilor Gh. Ber- 
ceanu (cat. 52 kg), S. Popescu 
(63 kg) și N. Martinescu (+97 kg). 
Dar chiar și acești sportivi rrai 
au unele deficiențe. în special 
în finisarea execuțiilor tehnice, 
în inițierea procedeelor cu ma
ximum de eficacitate, dar... 
riscante. Avem o astfel de pă
rere justificată de faptul că Ber- 
ceanu a avut printre adversari 
pe Gh. Stoiciu, D. pîrvulescu și 
Șt. Ștefan, iar Popescu pe Gh. 
Gheorghe Și I* Vaideș, sportivi 
bine pregătiți, care i-au solicitat 
din plin. De asemenea, Marti
nescu, concurînd la o categorie 
superioară (+97 kg), a trebuit 
să-1 depășească, în primul rînd, 
pe C. Bușoiu, clasat pe locui IV 
la „mondialele** de anul trecut 
la „grea**.

Ce trebuie să spunem însă des
pre ceilalți componenți al lotu
lui olimpic î Mai întîl că sîntem 
total dezamăgiți de com-portarea 
campionului mondial. Ion Baciu, 
o mare speranță la viitoarele 
confruntări internaționale. în

frângerea lui — la tuș în min. 1 
de către M. Cristea (sportiv 
care nu este o stea de primă 
mărime) și eșecul net la puncte, 
în fața lui I. Alionescu — au 
produs senzație. Rezultatul me
ciului cu Cristea, coleg de club 
cu Baclu, lasă insă loc la sus
piciuni. Cristea învinsese în tu
rul anterior pe Alionescu la 
puncte și/ deci, avea nevoie 
de o victorie pentru a se clasa 
pe primul loc. Baciu, în mod 
normal, nu putea fl învins de 
Cristea prin tuș și, rr-ai' ales, 
în primul minut. Dar, erau în 
joc interesele clubului Steaua 
șl... minunea s-a produs. Este 
de datoria federației să anali
zeze cele intimplate atit la a- 
eest meci cit șl la altele și să 
aplice sancțiunile ce se impun.

Cel de al doilea om 
tegoriei 57 kg, 
(Dinamo), deși a 
ție în întilnirile 
din acest sezon, 
la „naționale**, 
de către M.

acest meci, cît șl în altele, A- 
lionescu a manifestat, pe lingă 
unele defecțiuni în execuția 
procedeelor și o doză mare de 
nervozitate. Indiscutabil, la a- 
ceastă categorie Alionescu și 

Baciu sînt cel mai buni. Ținind 
seama de victoria asupra lui 
Alionescu poate intra în discu
ție și Cristea. De aceea propu
nere*
câuri

Baciu-Cristea 
vea avantaj 
„europene**.

I. Enache, 
timp titular 
n-a strălucit ... --------- — ...-
mal grele meciuri, cu I. Gabor 
și cu Gh. Ciomlrtan, n-a reușit 
eă se impună, obținînd un chi
nuit „egal1* (fără puncte teh
nice) cu primul și, respectiv, 
o discutabilă victorie la puncte.
Antrenorii trebuie să lucreze 

serios cu acest tînăr și talentat 
sportiv.

La cat. 73 kg, în 
internaționale din 
sînt folosiți — în 
ferma sportivă pe 
țin — I. Țăranu și

să se organizez® trei me
de verificare AJionescu- 

și cel care va a» 
să fie trimis la

devenit în ultimul 
la categoria 70 kg, 
la finale. în cele

competițiile 
ultimii ani, 
funcție de 

care o de* 
FI. Ciorctiă, 

ambii de la Dinamo, La „exa
menul1* de săptămîna trecută 
Țăranu n-a avut, datorită sor
ților, adversari puternici. Sin
gurul care îi putea pune pro- 

dar în 
VI

al ca- 
Alionescu 

dat satlsfac- 
internaționale 
i deziluzionat 

fiind învins clar 
Cristea ! Atît în

I.

bleme a fost Ciorcilă, 
confruntarea lor din turul 
Ciorcilă a abandonat subit, acu- 
zînd o accidentare (I), facilitînd 
astfel lui Țăranu cucerirea ti
tlului. Deci, o altă alegere di
ficilă pentru cei care alcătuiesc 
reprezentativa pentru C.E.

N. Neguț și Gh. Popovici can
didează pentru obținerea selec
ționării la categoria 87 kg. Nu
mai că Ia naționale doar Ne
guț a concurat la categoria sa, 
în timp ce Popovici a fost ur
cat la 97 kg. In atari condiții 
și unul și altul n-au susținut 
verificarea principală. .Aceasta 
nu înseamnă că au intrat cu 
ușurință in posesia titlurilor. 
De pildă, Popovici, în ultimul 
meci cu metalurgistul Fl. Chlțu, 
n-a putut să se distanțeze de 
acesta cucerind titlul doar în ur
ma unor clauze ale regulamentu
lui.

Sperăm că Federația română 
de lupte va trage concluziile 
ce se impun, seiecționînd. îm
preună cu antrenorii lotului — 
Ion Corneanu și Ion Cernea — 
pe' cei rrai buni sportivi, capa
bili să confirme, la campiona
tele europene, 
național 
sportul 
din țara

prestigiul inler- 
de care se bucură 

luptelor greco-romane 
noastră.

Toma COSTIN

a sărit simbătă 4,90 m dar 
avut încercări spectaculoase și 
5,00 m.

DINU PIȘTALU (prăjină) 
intrat și el in n'.area jamilie 
săritorilor de peste 5 metri. Ne-a 
plăcut ambiția cu care a con
curat, dovedind că se poate 'mo
biliza pentru rezultate și mai 
înalte.

IOSIF NAGHI (disc) n-a con
firmat previziunile. Se parte că, 
în ceea ce-l privește, nu a ajuns 
încă să se aibă pe sine ca prin
cipal adversar, să fie mereu ani
mat de dorința auto-depășirii.

KURT SOCOL (decatlon) a 
abandonat întrecerea după 8 
probe din cauza unei dureri la 
cotul drept.

ILEANA SILAI (800 m) a evo
luat bine, deși sub timpul plani
ficat. Ea adoptă însă la fiecare 
concurs o tactică curajoasă cu 
care dorește să alerge 2:02,0. Pen-

a 
a

MARELE DEFICITHalterofilii noștri fruntași au participat în acest an, la două mari concursuri : „Cupa Dunării" și campionatele naționale. Bilanțul este nesatisfăcător, în ciuda faptului că la cele două competiții, au fost realizate, șase recorduri republicane. Dar, din păcate, noile recorduri reprezintă niște salturi minime, ca de pildă, la „cocos" : de la 327,5 la 330 kg (Z. Fiat), la mijlocie : de la 417,5 422,5 kg (M. Cristea) și grea : de la 467,5 la 470 (Gh. Mincu). Ce valoare însă aceste rezultate pe plan mondial (fără a mai vorbi de celelalte recorduri naționale)? Pînă la ora actuală, destul de scăzută; între vîrfurile halterofililor din țara noastră și platforma mondială, continu- înd să existe diferențe apreciabile, de zeci și zeci de kilograme.Cauzele acestei situații sînt multiple și, în cea mai mare măsură, cunoscute. Mai există însă și un alt aspect: incorectitudinea unor arbitri, fapt care contrastează flagrant cu etica sportivă. Precizăm că aceste încălcări se fac în mod absolut deliberat, de oameni buni cunoscători ai regulamentului. Aceste abateri provin numai dintr-o „simpatie" față de unii sportivi, antre-

la la kg au

‘nai. De la 
e capabilă
56,97 m de

OLIMPIA , 
ne-a arătat 
a 7-a aruncare, după ce, scăpase 
de emoțiile concursului. Are un 
capital biologic bine pus la punct 
și așteptăm concretizarea lui 
prin rezultatele de care este In
tr-adevăr capabilă.

MIHAELA PENEȘ (suliță), in
dicii arată că este bine pusă la 
■punct sub aspect fizic, dar mai 
puțin tehnic și psihic. Fiind 
marea noastră speranță pentru 
J.O. este înconjurată, cum este 
și firesc, cu multă atenție. Toată 
lumea așteaptă de la ea rezul
tate de mare valoare șt aceasta 
se Intîmplă tocmai intr-o peri
oadă în care lucrurile nu-i merg 
așa cum ar dori. Fără pretenția 
unor sfaturi, va trebui credem, 
ca , Mîhaela să aibă mai multă 
încredere în ea, să fie mai atentă 
și mult mat dirză, poate chiar 
încăpățînată, pentru corijarea 
anumitor greșeli de ordin teh
nic. De asemenea, toți cei din 
jur să-i acorde creditul tn posi
bilitățile probate în atîtea ocazii 
și in primul rînd la Tokio.

De la startul concursurilor au 
lipsit Ciochină, Dumitrescu, Răuț 
și Marilena Ciurea — acciden
tați. Trebuie făcut ceva pentru 
a se grăbi recuperarea acestora 
pentru pregătire și concursuri !

Atleții din lotul B au obținut, 
in general, rezultate superioare 
obiectivelor avute.

La sfîrșitul săptămînii cei mat 
mulți dintre atleții fruntași vor 
lua un nou start, de data 
aceasta internațional, la tradițio
nalul concurs al ziarului Narodna 
mladej, la Sofia.

Romeo VILARA

nori sau cluburi. Dintr-o dorință rău înțeleasă de a a- juta la „ridicarea" anemicelor recorduri naționale, sportivilor li se acordă ca valabile mișcări incorecte.Cui servesc asemenea procedee ? Nici sportivilor și nici sportului halterelor de la noi. Ele constituie o mare primejdie. Sportivii obișnuiți eu mișcări incorecte, comit multe greșeli în concursuri conduse de jurii internaționale. Da „Cupa Dunării", de pildă, halterofilii români AU RATAT 39 DE MIȘCĂRI, ma-
DE KILOGRAMEjoritatea lor fiind datorate execuțiilor INCORECTE. La campionatele naționale arbitrii noștri au fost extrem de exigenți cu începătorii, dar foarte îngăduitori cu sportivii fruntași. Considerăm de pildă, că „împinsul" lui Fiat la 110 kg NU A FOST REGULAMENTAR. La fel și prima încercare a ' ‘ " (la împins) Gh. Milieu (172,5 kg).

Ion OCHSENFELDP. S. Pentru amatorii de statistici (și nu numai pentru ei) furnizăm următoarele cifre :© Totalul recordurilor mondiale, în 28 de probe oficiale, întrece cu 835 de kg (!) pe cel al recordurilor naționale.® Aceasta înseamnă o medie de aproape 30 de kg pentru fiecare probă !
în aceste condiții numai 

doi dintre actualii membri ai 
lotului, Zoro Fiat și Fiți Ba
laș, pot aspira la un loc în 
echipa olimpică. Cu două con
diții însă :

— să-și îmbunătățească 
performantele (Fiat 335—340 
kg, Balaș 420—425 kg);

— aceste rezultate să fie 
unor

și în

lui Herghelegiu sau recordul lui tot la împins

obținute 
concursuriCONDIȚII TAKE. in cadrul 

oficiale
REGULAMEN-
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PENULTIMUL ACT A MĂRIT TENSIUNEA...
• STEAUA — „U“ Cluj, jocul cel mai pasionant
• ATACANȚII NU IES DIN UMBRĂ...

• O certitudine: VAGONUL ARAD și „POLI" lași in „A"Presupunerile noastre s-au adeverit. Penultima etapă, deși nu a oferit partide de o înaltă ținută tehnică, a menținut sub tensiune sutei» de mii de martori ai jocurilor, spectatori, telespectatori sau radioascultători. Deși se credea că jocurile de dumi nică vor aduce clarificări 'in zona de vîrf ca și în cea a barajului, ele au tulburat și mai mult apele acestor zone și abia acum putem spun» că înaintea ultimei etape nu se știe nimic cu precizie. Nici numele viitoarei campioane (deși Steaua are în. continuare un atu în plus față de F. C. Argeș), nici numele acelei echipe din „triumviratul suspinelor" (locul 12, 13. 14) care va scăpa de baraj.Știm, însă, cu siguranță că în viitoarea ediție a campionatului diviziei A vom în tîlni, printre protagoniste, un nume cu totul inedit — Vagonul Arad — și o veche cunoștință, echipa studenților din „dulce Tîrgul leșilor" ©ouă prezențe care ne bucură, și cărora le urăm o— -prezență cît mai îndelungată in prima competiție fotbalistică a țării.I Revenind Ia partidele disputat© duminică, trebuie să remarcăm că jocul cel mai pasionant s-a disputat pe stadionul din Dealul Spiyii. Venită după unii, doar șă înregistreze scorul înfrîngerîi șale, echipa universitarilor clujeni 
a produs a plăcută impresie publicului bucureștean prin evoluția sa îndrăzneață, reușind pe tot parcursul meciului să desfășoare în fața puternicului „11“ bucureștean ub

fotbal avîntat, aerisit, tinerețea clujenilor punînd la grea încercare recunoscuta maturitate a steliștilor. După părerea noastră, clujenii au arătat că sînt capabili de reale progrese, evoluția lor din penultima etapă prezen- tînd destule mostre de joc combinativ, modern.Steaua ne-a arătat în această partidă, ca de altfel și în jocul cu Progresul, că trăiește intens „complexul disputei pentru titlu", jucătorii părîndu-ni-se împovărați de răspunderile fiecărui șut ale fiecărei pase, ale fiecărei acțiuni. De aici, o oarecare rigiditate de ansamblu, o prudență exagerată (de om care-și numără pașii), o reținere a elanului, a fanteziei, a inițiativei, mai ales în fazele de atac.în ultimul joc al campio • natului, în partida decisivă de la Ploiești, echipa Steaua va trebui să-și arate cu mai mult curaj reala personalitate, jocul la „mica economie" practicat în ultimul timp dezavantajînd-o.Argeșenii, așa cum ne-a declarat săptămîna trecuta Unul din conducătorii echipei, nu renunță la lupta pentru titlu pînă în ultima clipă După dificila victorie în fața Petrolului, echipa lui Dobrin va veni la București cu gîn- dul victoriei, deși succesul piteștenilor ar însemna, practic, aruncarea Progresului în „ghearele barajului". Credem că nu greșim afir- mînd că tensiunea acestui 
jo© O resimt de pe acum numeroșii șimpatizanți ai celor două echipe șî nu numai ei...

Așadar, acest final de campionat se prezintă ca un ade vărat labirint, totul, sau aproape totul, fiind dominat de incertitudini și speranțe...Referindu-ne la calitatea intrinsecă a fotbalului din partidele ultimei duminici, trebuie să consemnăm, cu regret, faptul că valoarea sa nu a depășit, pe ansamblu, ștacheta mediocrității. înaintea meciului amical cu Olanda, jocul slab, în atac, al echipelor noastre nu recomandă selecționerilor lotului reprezentativ soluții noi, jucători în formă bună, incisivi (o excepție: Dumitrache) care să revitalizeze atacul naționalei noastre, de atîta vreme în impas.în vreme ce atacul rămîne o problemă deschisă, numărul apărătorilor care se impun crește — vezi forma bună a portarilor Adamache, Haidu, Gornea, Ghiță, a fundașilor Dumitru Nicolae. Anca, Pexa etc.Dacă echipele și jucătorii noștri au explicații (nu și circumstanțe) pentru jocul lor mediocru, nu știm ce să mai spunem de perseverența „cavalerilor în negru", arbitrii noștri de fotbal, care, etapă de etapă, ne fac cel puțin două-trei surprize neplăcute, stricînd jocul și așa destul de slab al formațiilor noastr©.Și cînd te gîndești că în toate ședințele colegiului central de arbitri se declamă -patetic că arbitrajul trebuie să contribuie activ la ridicarea fotbalului...
Cristian MANTU 

Marius POPESCU

Crețu respinge un atac al tinerilor fotbaliști suedezi. Foto : PER NOREN-VASTERAS
ECHIPA DE TINERETS-A COMPORTAT NESATISFĂCĂTORCercurile fotbalistice din Suedia au așteptat cu vădit interes evoluția reprezentativei de tineret a României pe care, așa cum ne-a fost dat să auzim, o considerau printre cele mai valoroase de pe continent. Cu toate că ne măgulea, această apreciere a 'gazdelor n-a urmărit doar simpla noastră flatare. Ea se baza pe rezultatele merituoase obținute în ultimii ani de către tinerii fotbaliști români. în al căror palmares figurează și o victorie asupra echipei suedeze, realizată chiar pe terenul acesteia.

Așadar, recentele noastre gazde aveau de luat și o revanșă, în vederea căreia s-au pregătit cu atenție și seriozitate. Totuși, optimismul pe care-I manifestau era destul ele prudent, apreciind meciul ca foarte dificil și echipa României greu de învins.Din păcate, însă, selecționata noastră nu s-a prezentat în jocul de la Vâsteras la înălțimea adversarilor săi și nu a onorat prestigiul de care se bucura în această țară. Dîscutînd după terminarea meciului cu antrenorul
ÎN DIVIZIA C

ETAPA DE DUMINICĂ 
VA DESEMNA 
CAMPIONII SERIILOR

SERIA EST
Oțelul Galați — Gloria Bîrlad 

(2—0). Derbiul seriei a adus de
tronarea liderilor de către prin
cipalii adversari. Au înscris : O- 
eescu (min. 17. din 11 m) și Se- 
cășeanu (min. 37). A arbitrat bine 
Gh. timona — Buc. (S. Constan- 
tinescu — coresp. principal).

Ancora Galați — Șoimii Buzău 
(S—3). Au marcat ! Udriș (min. 
3 șl 52 — din 11 tn), Negoescu 
(min. 40) pentru Ancora, respec
tiv Zdrenghea (min. 45, din 11 m), 
Crețu (min. 63) și Bucșe (min. 
67). A condus slab V. Roșu — 
Buc. (V. ștefănescu — coresp.).

Minobrad V. Dornel — Petrolul 
Molnest? (2—1). Au marcat s Vis- 
chi (min. 21) șl Bela (min. 26) pen
tru Minobrad, respectiv Dumitri- 
că (min. 25). A arbitrat bine I. 
Ciolan — lași. (P. Spac — coresp.).

Metalul Buzău - S.U.T. Galați 
(4—0). Au concretizat: Rusei 
(min. 9), Buzea (min. 25), Stoica 
(min. 40) și Ionescu (min. 80). A 
condus bine C. Corbu — P. 
Neamț- (I- Stănescu—coresp.).

Medicina lași — Textila Buhuși 
(1—1). AU marcat : Sănăuceanu 
(min. 11) pentru Textila șl lor- 
dache (min. 27). A condus, cu 
scăpări, Tr. Trofin — Galați. (D. 
Diaeonescu — coreșp. principal).

Foresta Fălticeni — Gloria C.F.R. 
Galați (0—0).

Metalul Rădăuți — Unirea Foc
șani (0—3). Metalul — retrasă din 
campionat.

Un nou gol al 
giurgiuvenilor.

Fază din meciul 
Flacăra roșie — 
Dunărea Giurgiu 
Foto;

N. TOKACEK.

cea — Timișoara. (A. Ghiinter — 
coresp.).

Steaua roșie Salonta — Minerul 
Baia Sprie (1—0). A înscris Bagy 
(min. 52). A arbitrat bine I. Zsol- 
tos — Cluj. (Gh. Cotrău—coresp.).

Minerul Bihor — Metalul Aiud 
(3—1). Au marcat : Bule (min. 
24), Kedves (min. 35), Damian 
(min. 70) pentru Minerul — și 
Ratoni (min. 18). A condus exce
lent Al. Nuti — S. Mare (Gh. 
Teaha — coresp.).

Soda Ocna Mureș — Unio Satu 
Mare (1—0). A înscris Suciu (mm. 
26) A arbitrat, corect, N. Gaman 
— siiherla. (Gh. Tăutan—coresp.).

CLASAMENT
1. Chimica

Tîrnăveni
2. Med.
S. Vict.
4. Met.
5. Soda
6. Med.

CLASAMENT
1. Oțelul Gl. 25 15 4 6 39-16 34
2. Gloria Bîrlad 25 13 7 5 39-23 33
3. Ancora Gl. 25 13 4 8 41-29 3#
4. Med. Iași 25 11 6 8 38-25 28
5. Foresta Fălt. 25 10 8 7 31-26 28
6. Șoimii Buzău 25 10 7 8 36-33 27
7. Gloria C.F.R. 

Galați 25 ii 4 10 31-26 26
8. Pet. Moinești 25 9 8 8 31-Z7 26
9. Minobrad 

Vatra Dornei 25 11 4 10 28-33 26
30 Met. Buzău 25 9 7 9 29-24 25
11, Textila 

Buhuși 25 9 6 10 33-29 24
12. Unirea 

Focșani 25 10 4 n 32-30 24
13. S.U.T. Gl. 25 6 4 15 26-54 16
14. Met. Rădăuți 25 0 3 22 6-65 3

ULTIMA ETAPA, 2 IUNIE : U-

25 :13 4 8 36-25 30
25 11 7 7 49-22 29
25 13 3 9 43-41 29
25 13 1 11 42-42 27
25 12 3 10 35-37 27
25 11 4 10 50-37 26

25 10 4 11 36-37 24

25 10 4 11 31-32 24
25 11 1 13 36-36 23

25 9 5 11 29-34 23
l'
25 8 7 10 33-43 23

25 9 4 12 27-25 22
25 9 4 12 35-37 22
25 9 3 13 26-60 21

Cluj 
Cărei : 
Aiud 
O. M.

. Tg. M. :
7-8. Faianța 

Sighișoara 
7-8. Metalul

Satu Mare 1
9. Unirea Dej

10. Steaua roșie
Salonta

11. Metalul Copșa 
Mică

12. Unio satu
Mare

13. Min. Bihor
14. Min. B. Sprîe

ULTIMA ETAPA, 2 IUNIE: Unio 
Satu Mare — Faianța Sighișoara, 
Unirea Dej — Chimica Tîrnăveni, 
Metalul Copșa Mică — Medicina 
Tg. Mureș. Medicina Cluj — Mi
nerul Bihor, Minerul Baia Sprie 
— Soda Ocna Mureș, Metalul 
Aiud — Metalul Satu Mare, vic
toria Cărei — Steaua roșie Sa
lonta.

SERIA SUD

CLASAMENT
1. Prog. Brăila 25 15 4 6 46-18 34
2. Dun. Giurgiu 25 14 5 6 38-23 33
3. Met. Tîrg. 25 13 5 7 44-23 31
4. Rapid Plopeni 25 13 4 8 40-30 30
5. S.N. Oltenița 25 12 6 7 33-30 30
6. FI. r. Buc. 25 10 5 10 28-20 25
7. I.M.U.

Medgidia 25 9 7 9 26-25 25
8. Chimia Tr.

Măgurele 25 9 7 9 22-30 25
9. Electrica 

Constanța 25 9 5 11 32-36 23
10. Stuful Tulcea 25 10 2 13 23-32 22
11. T.U.G. Buc. 25 6 9 10 26-34 21
12. Rapid C.F. 

Buc. 25 S 5 12 26-40 21
13,
14.

Oltul Sf.
Gheorghe 25 5 7 13 26-37 17
Viit. Fieni 25 5 3 17 20-52 13

ULTIMA ETAPA, 2 IUNIE : Me
talul Tîrgoviște — Flacăra roșie 
București, Dunărea Giurgiu — 
Viitorul Fieni. T.U.G. București 
— Stuful Tulcea, Chimia Tr. Mă
gurele — Progresul Brăila, Rapid 
C.F. București — Oltul Sf. Gheor
ghe, I.M.U. Medgidia — Rapid 
Plopeni, S. N. Oltenița — Elec
trica Constanța.

SERIA VEST
Victoria Călan — Electroputere 

Craiova (2—1). Liderul a fost în
vins cu destulă ușurință. Au mar
cat Sos (min. 5 Si 52), respectiv, 
Popa (S3). A condus bine A. Zber-

A.S.A. Sibiu — Minerul Lupeni 
(0—0). Meci de slabă factură teh
nică, în care oaspeții au meritat 
punctul cîștlgat. I. Diga — Cra
iova a arbitrat corect. (I. Boțocan 
— coresp.).

Minerul Anina — Progresul 
Strehaia (4—1). Scorul a fost des
chis de către oaspeți, în min. 
7, prin Glămeanu. Peste 2 mi
nute a egalat Teică, apoi Mate 
(min. 23), Morărașu (25) șl Tismo- 
nariu (50) au stabilit rezultatul 
final. (Gh. Crăciunel — coresp.).

Chimia Făgăraș — Progresul Co
rabia (6—0). Oaspeții au jucat 
bine în repriza I, după care au 
cedat în fața atacurilor insisten
te ale gazdelor. Golurile le-au 
realizat Filip (min. 21 și 76), Nițu 
(46 și 62), Feher (52) șl Boanță II 
(82). C. Slara — Alba lulia, a con
dus bine. (B. Stoiciu — coresp.).

Mureșul Deva — Tractorul Bra
șov (2—1). Gazdele au cîștigat cu 
greu, dar meritat. Au marcat : 
Keresteș (min. 5) pentru oaspeți, 
iar pentru gazde Csergo (min. 
11) și Barbovschi (min. 79). (I.
Simion — coresp.).

Metalul Tr. Severin — C.F.R. 
Caransebeș (5—0). Joc la discre
ția severinenilor. Față de desfă
șurarea jocului scorul trebuia 
să fie și mai mare. Realizatori : 
Jimboreanu <min. 13), Pelea (27),

Chirițescu (31 și 37) și Căprioru 
(75). (Gh. Manafu — coresp.).

U.M. Timișoara — Victoria Tg. 
Jiu (1—(J). Unicul gol a fost în
scris în min. 48 dintr-o lovitură 
trasă de Popa de ia aproximativ 
25 m. balonul a atins capul unui 
apărător și a deviat în poartă. 
(C. Crețu -- coresp.).

1. Electroputere
CLASAMENT

Craiova 25 15 3 7 43-21 33
2. Metalul Tr. 

Severin 25 13 6 6 53-28 32
3. Chimia Fag. 25 13 5 7 49-31 31
4. Min. Anina 25 13 3 9 44-29 29
5. Min. Lupeni 25 11 5 9 43-39 27
6. Vict. Căîan 25 11 5 9 40-39 27
7. Tract. Bv. 25 10 6 9 41-35 26
8. U.M. Tim. 25 11 4 10 41-38 26
9. Mureșul Deva 25 10 5 10 52-36 25

10 A.S.A. Sibiu 25 8 8 9 40-37 24
11. Vict. Tg. Jiu 25 7 6 12 26-46 20
12. Prog. Strehaia 25 8 3 14 31-56 19
13. Prog. Corabia 25 7 2 16 33-65 16
14. C.F.R.

Caransebeș 25 5 5 15 32-68 15
ULTIMA ETAPA, 2 IUNIE : E- 

lectroputere Craiova — Chimia 
Făgăraș, C.F.R. Caransebeș — 
Mureșul Deva, Minerul Lupeni — 
Minerul Anina, Progresul Cora
bia — Victoria Călan, Victoria 
Tg. Jiu — A.S.A. Sibiu, Tracto
rul Brașov — Metalul Tr. Seve
rin, Progresul Strehaia — U.M. 
Timișoara.

echipei Suediei, Oile Săăw, și cu căpitanul acesteia, Tommy Svensson, amîndoi s-au arătat mulțumiți pentru succesul realizat, dar au fost, totodată, de acord că evoluția fotbaliștilor români i-a dezamăgit. „După cele ce 
s-au spus șî s-au scris despre 
echipa de tineret a Româ
niei, ne așteptam la o repli
că mult mai puternică, ne-au declarat ei. Pe teren, însă, 
lucrurile s-au petrecut cu to
tul altfel, oaspeții noștri ju- 
cînd la un nivel destui de 
modest". (în paranteză fie spus, radioul, televiziunea și presa suedeză au exprimat păreri și mai severe cu privire la jocul echipei noastre).Știind că, de obicei, învingătorii unei întreceri sportive laudă comportarea celor învinși pentru a umfla meritele succesului lor, am apreciat sinceritatea celor doi interlocutori suedezi. Eventualele lor amabilități nu ne-ar fi putut consola, deoarece, cu cîteva excepții (Sulceanu — excelent, Crețu, Boc șj oarecum Olțeanu), tinerii noștri fotbaliști s-au prezentat, în- țr-adevăr, nesatisfăcător. Deși înainte de meci credeam că echipa gazdă va resimți caracterul ei eterogen (11 jucători din 8 cluburi), am avut surpriza să constatăm că formația noastră se dovedește și mai puțin omogenă, cu toate că majoritatea com- ponenților ei au mai jucat împreună și se cunosc bine. Lipsa de colaborare, jocul individualist și uniform s-au făcut remarcate, îndeosebi în linia de atac, care a constituit compartimentul cel mai slab al echipei. în toată repriza întîi, de pildă, s-a acționat aproape exclusiv pe partea dreaptă, Panici neprimind decît cîteva mingi timp de 45 de minute. Radu și Dumitrache, dar îndeosebi ultimul, au luat deseori jocul pe cont propriu, preferind pătrunderile individuale prin dribling, duelurile directe cu masivii fundași suedezi, care n-au dat și nici nu puteau da vreun rezultat, în asemenea condiții, nici nu este de mirare că toate a- tacurile noastre se opreau, sistematic m fața careului suedezilor. Ceea ce a surprins, însă, și mai neplăcut a fost lipsa de decizie a înaintașilor români de a trage la poartă. Or, fără să încerci poarta nu poți emite nici o

pretenție de cîștig, așa cum remarca, pe bună dreptat©, același Tommy Swensson, care considera că aceasta a fost una din principalele lacune ale formației oaspe.Deși superior ca randament liniei de atac, compartimentul defensiv a avut propriile sale lipsuri, care au contribuit Ia înfrîngere. Este suficient să reamintim greșelile comise de Răducanu. Deleanu și N. Ionescu, fără de care partida s-ar fi putut încheia, eventual, cu un rezultat de egalitate. In timp, însă, ce Răducanu și-a răscumpărat greșelile, salvînd buturile noastre de la primirea altor goluri ce păreau inevitabile, Deleanu și N, Ionesco au acționat în continuare nesatisfăcător, ultimul dintre ei fiind, de altfel, înlocuit cu lanul.In general vorbind, tinerii jucători români au acționat eu timiditate (deși la unii dintre ei 'ar fi mai potrivit termenul de fricos), n-au fost suficient de combativi, nu s-au dăruit total în joc (ba chiar se poate vorbi de blazarea și indiferența onora), nu s-au sprijinit reciproc. Această succesiune de negații, care ar mai putea continua, explică slaba comportare de ansamblu a selecționatei noastre de tineret.De altfel, poate nu. înfrângerea la scorul de 2—0 supără cel mai mult (în definitiv, trebuie să recunoaștem că ne-a învins o echipă foarte bună, solid construită, reprezentantă a unui fotbal care, după o scurtă, perioadă de declin, se află din nou în progres, așa cum a dovedit-o și evoluția pe stadionul londonez Wembley a primei reprezentative suedeze), ci maniera de joc a selecționatei noastre, comportarea unora dintre componenții săi, care nu privesc cu toată răspunderea onoarea ce li se face de a reprezenta eu, demnitate fotbalul românesc peste hotare.Fără a fi dramatizat, eșecul de la Vâsteras trebuie serios analizat și luate măsurile corespunzătoare. Cea mai importantă și urgentă, ni se pare aceea (pe care o sublinia după meci și antrenorul Dincă Schileru) a verificării unor noi jucători, îndeosebi înaintași, pentru împrospătarea actualului lot de tineret.
C. FIRANESCU

N. A. în urma discuțiilor purtate de conducerea delegației române și reprezentanții federației de fotbal suedeze, s-a hotărît ea revanșa meciului de la Vâsteras șă aibă loc la 6 noiembrie 1968, în București sau în alt oraș .din țara noastră.

\ SURPRIZE, BUCURII ÎN

nirea Focșani — Metalul Buzău, 
șoimii Buzău — Oțelul Galați, 
Petrolul Moineștl — Medicina 
lași. Textila Buhușj — Ancora 
Galați, Gloria C.F.R. Galați — 
Minobrad V. Dornel, S.U.T. Ga
lați — Foresta Fălticeni, Gloria 
Bîrlad — Metalul Rădăuți.

SERIA NORD
Chimica Tîrnăveni — victoria 

Cărei (4—2). Joc de bună calita
te, în cadrul căruia chimiștii au 
fost mai incisivi șt l-au învins 
pe lideri. Au înscris : Vegh (min. 
2, 44, 87) Și Dondoș (min. 80) pen
tru localnici, respectiv Podlev- 
schi (min. 40, 69). A condus bine 
V. Pădureanu — Buc. (I. bucan— 
coresp).

Faianța Sighișoara — Medicina 
Ciu.t (1—2). Medicina a obținut o 
prețioasă victorie în deplasare. 
Au marcat : Tarcer (min. 62) și 
Nlchltin (min. 68) pentru Medi
cina respectiv Poștoiu (min. 22). 
A arbitrat bine M. Sadoveanu — 
Buc. (I. Turjan — coresp.).

Medicina Tg. Mureș — Unirea 
Dej (3—1). Au înscris : Lupu (min. 
43) Balint (min. 77), Csanadi (min. 
83) pentru învingători — și Că- 
tană (min. 89). Tn min. 56, Mar- 
dan (Unirea) a ratat un 11 m. In 
min. 66 Balaș (Medicina) și Duca 
(Unirea) au fost eliminați pen
tru lovire reciprocă. A arbitrat 
C. Varga — B. Mare. (A. Harlco— 
coresp.).

Metalul Satu Mare — Metalul 
Copșa Mică (2—3). Au marcat i 
Gnablau (min. 27), Gero (min, 40) 
pentru gazde, respectiv Tinea 
(min 41. 86), Blajan (min. 52). A 
condus, cu scăpări, G. Vereș — 
Cluj (Z. Covaci — coresp,),

Progresul Brăila — I.M.U. Med
gidia (2—0). A marcat, pentru 
fruntașa clasamentului, Țancu 
în min. 20 și 63. (I. Baltag — co
respondent).

Flacăra roșie Buc. — Dunărea 
Giurgiu (0—4). Oaspeții au talonat 
strîns, și de această dată, pe Pro
gresul Brăila, reușind scorul e- 
tapei — prin punctele realizate de 
Mustață (min. 4, 50, 85) șl Bor
tea (min. 8) Adăugăm că, în min. 
89. giurgiuveanul Lungu a ratat 
un 11 m. a arbitrat foarte bine 
P. Manta — Ploiești. (C. Pufu — 
coresp.).

Rapid Plopeni — Rapid C. F. 
Buc. (3—1). Au înscris : Dridea 
(min. 2) Huza (min. 6) și Cris- 
tea (min. 47) pentru gazde, res
pectiv Coconea (min. 51). A con
dus bine I. Hrtstea — Alexandria. 
(I. Tănăsescu — coresp.).

Oltul Sf. Gheorghe — Metalul 
Tîrgovlște (I—1). Realizatori : 
CIosz (min. 16) pentru Oltul, res
pectiv Peteu (min. 44). (Gh. Brio- 
tă — coresp.).

Stuful Tulcea — S. N. Oltenița 
(i—2). Au marcat : Țone (min. 1) 
și Eftimescu (min. 68) pentru 
Stuful, respectiv Cicodaru (min. 
44). A condus corect C. Prelicl 
— Buc. (I. Turșie — coresp.).

Electrica constanța — T.U.G. 
Buc. (5—1). Au marcat : Constan- 
■tinescu (min. 32, din 11 m), Zăbun 
(min. 45, 68) și Seitan (min. 71, 
82) pentru Electrica, respectiv 
Novac (min. 19). Corect, arbitra
jul lui M. Soceanu — Brăila. (N. 
Enache — coresp.).

Viitorul Fieni — Chimia Tr. Mă
gurele (3—9). Au concretizat : Su
plu (min. 4, 71) și Podină (min. 
39). A condus foarte bine C. Bi- 
zlmschl — Buc. " 
coresp.).

(C. Popescu

FINALA PE ȚARĂ A CAMPIONATULUI SURZILOR 
A REVENIT REPREZENTATIVEI ORAȘULUI TIMIȘOARADuminică s-a disputat în Capitală finala pe tară a campionatului surzilor. între reprezentativele orașelor Ti

mișoara și Cluj. Au învins timișorenii cu 1—0. Autorul
golului t Ambruș (min. 35). S-au remarcat t Dancoș, Că- 
lățeanu și Mînzărescu de la timișoreni, Micloș și Bănu- 
lescu de la clujeni.

în alegerea darurilor pentru copii nu uitați să îmbinați utilul cu frumosul.Magazinele de lecții pentru sezonulPentru fetițe :șorțulețe, fustițe.Pentru băieți șSandale decupate, cu barete în culori diferite, în modele variate, pentru fetițe și băieți.
specialitate sînt aprovizionate cu un sortiment variat de con- de vară.rochițe de bumbac din fire fine, bluze simple și imprimate,costumașe pentru joc, pantaloni, cămăși, sacourî din bumbac.

| LICEUL 35 CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
ANUNȚĂ

CONCURSUL DE ADMITERE IN CLASA A IX-A 
SESIUNEA IUNIE 1968

înscrierile se fac la secretariatul școlii, calea Dorobanților 
163, între 1—12 iunie 1968.

Examenul constă din :
— ROMANA — scris și oral
— MATEMATICA — scris și oral
— EXAMEN PRACTIC : atletism, baschet, gimnastică.
Se organizează ore ele pregătire pentru examenul practic. 
Cursurile au loc dimineața.
De asemenea, pînă la 15 septembrie I96s se primesc Înscrieri 

pentru clasele V—VIII.
Informații la telefon 33.42 51.

IMPORTANT?

Agențiile și filialele O.N.T. au piis în vînzare locuri 
penlru odihnă în pitoresfile staliursi climaterice 

SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL, PĂLTINIȘ 
pentru lunile mai si iunie

TARIFE REDUSE LA CAZARE Șl MASA pînă la 15 iunie 
TARIFE REDUSE pe C.F.R. și I.T.A. pentru posesorii 

de bilete O.N.T.

*



REZULTATE TEHNICE. Semi 
muscă : P. Ganea (Dinamo 

. Buc.) b.p. I. NiCa (Crișul Ora- 
"I dea) ; M. Lumezeanu (Steaua) 

I tfcp. S. Lazar (Dinamo Cluj) ;
v. Dragau (Steaua) b.ab, 3 I. 
Mihăilescu (I.T.BJ ; cocoș : I. 
Lungu (Prog. Buc.) b.p. V. 
îvanoviei (Dinamo Bacău) ; 
Gh. Pușcaș (C.S.M. Reșița) b.p. 
șt. Ispas (Rapid) ; N. Gîju 
(Steaua) b.p. C. Dumitrașcu 
(Craiova) ; P. Nedelcea (C.S.M. 
Reșița) b.p. V. Kiss (Steaua) ; 
semîușoară : Gh. Bădoi (Di
namo Buc,) b.p. I, Costin 
(U.M. Timișoara) ; Gh. Roșea 
..(I. S. Cîmpia. Turzii) b.p. N. 
Deicu (Dinamo Buc.) ; M-.
Goanță (Electroputere Craiova 
b.p. P. Păcurarii (Constr. Ga
lați) ; C. Cuțov (Dinamo Buc.) 
b;desc. 3 C. Rotaru (Petrolul 
Ploiești) ; semimijlocie : V. 
Silberman (Steaua) b.ab. 2 Gh. 
Vlad (Dinamo Buc.) ; A. Popa 
(Steaua) b.p. I. Hodoșan (Me
talul Buc.) ; C. Ghiță (Dinamo 
Buc.) b.p. D. Roman (Prog. 
Brăila) ; A. Majai (C.S.M. 
Cluj) b.p. N. Streașină (Trac- 
iorul Brașov) ; mijlocie : I. 
Olteanu (Dinamo Buc.) b.p. v. 
Tecuceanu (Rapid) ; H. StumpI 
(Metalul Buc.) b. dese. 3 I. 
Petrea (Dinamo Brașov) : Gh 
Chivăr (Steaua )b.ab. 2 T. Ivan 
(Steaua) ; grea : A. lancu

■ (Muscelul C-lung) b.p. I. sănă- 
. .tescu (Eiectropuiere Craiova) 

pugilistul craiovean a tos 
•K.D. în repriza secundă ; !
Alexe (Dinamo Buc.) b.ab.
N. Dineu (A.S.A, Tg. Mureș) 
— după ce a tost trimis la po
rte®, în ultima repriză, Dineu 
a fost abandonat de arbitrul 
Dimulescu.Fără să se ridice la un nivel . prea înalt, meciurile disputate aseară în reuniunea inaugurală a campionatelor republicane de box au ținut trează atenția spectatorilor, mai cu seamă că unele dintre 

ele s-au încheiat cu rezultate pestontăte. La categoria semi muscă, tânărul dinamovist bucureștean Petre Ganea. a reușit șă-1 elimine pe orădea- niil Ion Nica, depășit în lupta 
de aproape datorită faptului că n-a știut să-și valorifice âlorija.„O altă surpriză, la categoria semiușoară, unde Gh. Rbșca l-a scos din cursă pe N, Deicu, după ce în prima repriză reușise chiar să-l trimită pe acesta la podea. O foarte bună impresie au lăsat- craioveanul Goanță, datorită loviturilor sale explozive. a seriilor rapide; tânărul Cuțov, ale cărui upercuturi la. plex au fost „gustate" 
de spectatori; stelistul Silberman, care după un început confuz și-a pus în aplicare directe necruțătoare la stomac, obligîndu-și adversarul (Vlad) să abandoneze.

DE MEXICOSCRISOARE DIN CIUDAD

Alberto SANCHEZ

FABRICA SPERANȚELOR

ngsTHTHiiniîTnRiOLIMPICE**

Nour, antrenorul boxeri- 
dinamoviști din Capitală, 

la primele emoții!

AZI, DE LA ORA ÎS

Din programul galei de azi 
spicuim următoarele partide : 
C. Giucă (Steaua) — C. Pop 
(U.M. Timișoara) : P. luga (Di
namo Buc.) — D. Davidescu 
(Dinamo Buc.) ; pană : O. Go- 
rea (Steaua) — A. Simion 
(Muscelul C-lung) ; C. Buzu- 
liuc (Steaua) — L. Gorea (Vo
ința Reghin) ; C. Crudu (Di
namo Buc.) — N. Moldovan 
(Voința Reghin) ; ușoară : Gh. 
Ene (Dinamo Buc.) — V. Pro
dan (Metalul Buc.) ; V. Manea 
(Chimia Craiova) — ” ' '
niu (Dinamo Buc.) ; 
ușoară : I. Covaci
Buc.) — E. Constantinescu (E- 
lectroputere Craiova) ; V. Ba
dea (Metalul Buc.) — I. Plțu 
(Farul C-ța) ; semigrea : P. 
Cojocaru (Steaua) — I. Monea 
(Dinamo Buc.) ; Gh. preda 
(Farul C-ța) — V. Trandafir 
(Steaua). Gata va începe la 
ora 18, pe ringul instalat la 
stadionul Republicii.

V. Anto- 
mijlocie 
(Dinamo

SUB BUNE AUSPICII
(Urmare din pag. 1)

la

al 
ar

mai mari săli de sport de 
noi din fără.

Poate fi acesta un succes 
debutului ? Pentru cei care 
fi rămas dincolo de zidurile
sălii Floreasca (imaginați-vă că 
numărul lor ar fi necesitat o 
sală identică alături de cea 
existentă) nu poate fi dat de- 
cît. un singur răspuns: cel a- 
firmătiv. Credem că merită să 
fig extins însă semnul succesu
lui pentru întreaga gală. La a- 
ceasta ne dă dreptul un fapt 
eu o mare semnificație : știrea 
privind încredințarea organi
zării campionatelor europene 
de box (ediția. 1969) federației 
noastre naționale a fost primi
tă de public cu o ovație cel

puțin egală cu cea a unei de
cizii favorabile unui reprezen
tant al boxului autohton într-o 
competiție de nivel continen
tal !

Așteptăm ca serile pugilisti
ce bncureștene să confirme a- 
ceastă observație. Organizato
rii ar fi putut s-o influențeze 
net, în această direcție, oferind 
amatorilor sportului cu mănuși 
posibilitatea cumpărării unui 
abonament, cu preț redus, 
pentru toate reuniunile finale 
ale campionatelor naționale, 
ceea ce ar fi însemnat un suc
ces sporit de casă și — pentru 
pasionați — o piesă de colec
ție mult dorită.

Poale data viitoare, ori, cine 
știe ?, la europene.

PRESTIGIUL BASCHETULUI
(Urmare din pag. 1)rit excluderea din lot ă jucătoarelor ■ Bogdana Diaconescu și Suaana Szabadcs, care au declarat că nu pot _ participa la , următoarea perioadă de pregătire, solicitând un program special.

Cît privește restul jucătoarelor, să-l lăsăm mai bine 
pe antrenorul Ferencz să le ■facă o caracterizare : „Actual
mente, jucătoarele noastre de 
bază sînt Cornelia Taflan, 
Sanda Dumitrescu (căreia i se 
cere, însă, mai multă respon
sabilitate în îndeplinirea sar
cinilor defensive) și Ecaterina 
Vogel; în evidentă revenire 
de formă se află Hanelore 
Spiridon, Dorina Suliman și 
Anca Racoviță (ultimei îi so
licităm mai multă inițiativă) : 
Margareta Pruncii este utilă, 
joacă spectaculos, dar nu are 
suficientă eficacitate; Ileana 
Ghîță s-a dovedit nu numai 
un real talent, ei șt un exem
plu de disciplină, calitate 
care, păstrată și de acum 
înainte, îi asigură un frumos 
viitor în baschet. Un capitol 
special se cuvine jucătoarelor 
înalte, cu care s-a muncit 
foarte mult, dar, din păcate, 
randamentul lor este încă 
scăzut. Octavia Biții este un 
element de bază în lupta sub 
panou, unde recuperează mult, 
dar... atît. în atac ratează 
exasperant, iar unele scăderi 
în disciplină ne-au făcut să 
ni gîndim în cîteva rînduri 
chiar la înlocuirea ei; Ga
briela Ciocan execută corect 
exercițiile impuse la antrena
ment, dar nu se dăruiește 
muncii de pregătite, manifes
tând comoditate, lipsă de pa
siune: Irina Vasilescu este 
utilă în apărare, dar în atac 
nu are eficacitate. După cum 
se vede, baza echipei (mă re
fer la ofensivă) au rămas tot 
jucătoarele cu talie mijlocie, 
ceea ce ne-a determinat să ne 
axăm pe contraatacuri, atacuri 
poziționale cu multă circula
ție, finalizate prin pătrun
deri, precum și pe acțiuni in
dividuale".Sînt acestea motive de descurajare ? Desigur că nu, mai ales dacă ținem seama că și performanțele anterioare 
au fost obținute tot în condițiile handicapului de talie față de celelalte selecționate. Dar nici nu se poate arbora zîinbetâil siguranței depline, al certitudinii reeditării locu-
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lui 4 realizat la Mulhouse, Budapesta și Cluj. Pentru că, deși a rămas doar o lună, mai sînt multe de făcut.Cît privește faptul că „sorții" au decis ca echipa României să aibă adversare trei dintre cele mai valoroase formații ale competiției (Cehoslovacia, Bulgaria și Polonia), el nu trebuie să constituie motiv de descurajare, așa cum încearcă să creeze atmosfera unii defetiști. Ește drept, nu putem presupune că România va trece de Cehoslovacia, în schimb, să nu uităm că Bulgaria se află departe de valoarea care i-a adus cu ani în urmă celebritatea, iar Polonia este o echipă cu care baschetbalistele noastre s-au întrecut mai întotdeauna de la egal și pe care au întiecut-o deseori. Deci, opiniem că putem ocupa locul secund în serie (ceea ce ne-ar califica în turneul. pentru locurile 1—7), cu condiția, însă, ca jucătoarele noastre să înțeleagă că, pentru obținerea unei performanțe onorabile, este necesară nu numai cantitate în muncă ci, poate chiar în primul rînd, totală dăruire și chiar sacrificii. Doar astfel vor menține prestigiul baschetului nostru feminin.

LEGEA DV. VÎNĂTOREÂSCĂ 
ESTE EXCELENTĂ!

declară dl. dr. van Maasdijk, noul președinte a! C.I.C.

Pe măsură ce se apropie luna octombrie, și o clată cu ea cele mai mari întreceri sportive găzduite vreodată pe pămîntul Mexicului, Jocurile Olimpice de vară, oficialitățile sportive locale se preocupă tot mai intens de pregătirile sportivilor autohtoni. In momentul de față, pretutindeni se poate auzi aceeași întrebare ; „Vor reuși sporti
vii noștri să țină piept atle- 
ților de clasă mondială ve- 
niți din întreaga lume ?“ Un răspuns este greu de dat, cu toate că, ținînd seama c'e valoarea și performanțele realizate pîr.ă acum de sportivii mexicani, nu se pun speranțe prea mari în suc- e de răsunet. Poate că vor înregistra, însă, cî- a surprize individuale, a ce, după părerea unor specialiști, va fi suficient pentru a-i face pe numeroșii iubitori de sport din Mexic să se declare mulțumiți.In ceea ce privește pregătirea loturilor naționale, Comitetul Olimpic mexican și diferitele federații sportive au alcătuit din vreme liste ale sportivilor selecționați. Ei locuiesc și se antrenează împreună, într-un mare centru sportiv care a devenit cunoscut sub numele de „Fa
brica speranțelor olimpice", Bineînțeles, în loturi se înregistrează o permanentă fluctuație, în funcție de forma sportivă arătată de dife- riții selecționați. Tocmai de aceea nu se pot da încă nume sigure ale participanților Ia întrecerile olimpice din octombrie. O altă măsură a ■

constituit-o angajarea unor antrenori de prestigiu din străinătate. Rezultatele muncii lor sînt așteptate cu mult interes. Dan au apărut și rinele motive de îngrijorare, despre care ne propunem să voi-bim în rîndurile de față.Nu trece săptămînă fără ca federația de fotbal să nu primească, din lumea întreagă, oferte pentru angajarea de meciuri. Multe țări doresc să tragă concluzii asupra condițiilor de joc pe teritoriul mexican și aceasta nu numai în vederea Jocurilor Olimpice ci, mai ales, a turneului final al campionatului mondial de fotbal ce se va desfășura, tot în Mexic, peste doi ani. Pînă la ora actuală, federația mexicană de fotbal a acceptat numai o ofertă braziliană pentru organizarea a două meciuri între echipele olimpice ale celor două țări, în zilele de 7 și 10 iulie. în cadrul federației se fac auzite glasuri care avertizează să nu șe ajungă la o suprasolicitare a fotbaliștilor. Și de aici griji...Alte griji, poate chiar mai mari, are antrenoarea echipei feminine de gimnastică a Mexicului, bulgara Svetlana Ranghelova. La începutul antrenamentelor ea a trebuit să recomande gimnastelor Să a- corde toată atenția... siluetei și le-a impus o dietă riguroasă.Pentru antrenorul echipei de ciclism, italianul Luigi Casasola, debutul activității sale în „Fabrica speranțelor olimpice" a fost marcat de scoaterea din lot a trei cicliști

care nu întruneau calitățile necesare selecționării. Casia- sola se ocupă în prezent de 13 piștairzi după cum face prea Principala lui cicliștilor o constituie, momentul disciplinei, că hu este o abatere.La Acapulco, frumoasa stațiune balneară situată pe țărmul Pacificului, care va găzdui o parte a înitireceriloir nautice, principala preocupare o constituie, în' momentul de față, pregătirile pentru primirea numeroșilor vizitatori, în cursul lunii octombrie. Sînt în construcție nu mai puțin de 34 de mici hoteluri, pentru care s-au investit 80 milioane dolari, astfel înșcit numărul camerelor disponibile să crească eu încă 2 000. Se scontează pe amortizarea rapidă a acestor sume, pentru că „săptămânile olimpice" din octombrie vo.r constitui, desigur, un adevărat, „boom" e- conomic pentru această localitate pitorească.

și 6 fondiști, dar, afirmă el, „nu își mari speranțe problemă a lotiu- în de fiaț-ă, întărirea Casasola a arătat dispus să ierte nici

Așa cum s-a anunțat. Consiliul Internațional de Vînă- toare are un nou președinte : dl. dr. Johann G. van Maas- dijk (Olanda). Noul ales pentru a conduce acest important for internațional este nu numai o personalitate binecunoscută în luniea vînâto- rilor, dar și un foarte apreciat ziarist, domnia sa și președintele ziarului 
Telegraaf, care apare la sterdam.Cu multă amabilitate promptitudine gazetărească, dl. dr. van Maasdijk a acceptat să ne fie interlocutor în discuția pe care o consemnăm.

— Ce-și propune în vii
lor acest însemnat organism 
de conducere a vînătoarei, 
în fruntea căriva ați fost 
ales, și cum îi întrevedeți 
activitatea ?— Scopul C.I.C. este conservarea vînatului, pentru că fără vînat nu se poate vîna. De asemenea, dorim să învățăm pe vînători să fie buni vînători. adică să urmărească și să aplice regulile vînă- torești, și să facă mai mult pentru ocrotirea vînatului.

— Cu ce impresii deose
bite ați rămas din vizita pe 
care ați făcut-o la 
ce părere 
tivitatea 
România ?
— După 

mondial, in

fiind
DeAm-

nei și 
aveți despre ac- 
vinătorilor din

ultimul război 
țara dv. s-a fă-

cut foarte mult față de perioada antebelică, datorită numărului lor, a vînatului și a" trofeelor. România Iară de vînători Legea dv. excelentă ' legile care domeniu în alte țări din Europa. S-au făcut multe și e- norme lucruri bune pentru protecția vînatului.
— Care este relația vî- 

nătoare—sport ?— în vînătoare se simt e- lemențe de ordin sportiv. Dar vînătoarea reprezintă o relație directă a omului cu natura. Aceasta este diferența dintre ceea ce înțeleg eu prin vînătoare și celelalte sporturi.
— Doriți să transmiteți 

ceva cititorilor ziarului 
nostru...— Sporturile sînt mai mult ca niciodată importante pentru dezvoltarea tineretului și apreciez că guvernul dv. a făcut mult pentru aceasta. în ceea ce privește vînătoarea, cred că guvernul dv. și asociațiile de vMătoare românești vor continua munca lor bună. Sînt Sigur că activitatea comt'nă și colaborarea din cadrul C.I.C. vor a- propia și mai mult pe vină,lorii de pe toate meridianele.

Aceasta, vînători- calității este o adevărați. vînătorească este în comparație cu ■ guvernează acest

îil etapa
„Cupei Davis"
nă), România va juca cu Re
publica Sud-Africană, iar 
R F. a Germaniei va primi 
replica echipei Cehoslovaciei, 
care a eliminat cu 3—2 for-

următoare a 
(zona europea-

mația Belgiei (Holecek l-a 
vins, în partida decisivă, 
6—3, 6—2, 3—6, 5—7, 6—2 
Drossart). Echipa Spaniei va 
întâlni pe cea a Angliei, iar 
U.R.S.S. va juca în compania 
echipei Italiei.

Turneul preolimpic de baschet
masculin de la Sofia

în ziua a doua a turneu
lui preolimpic de baschet 
masculin, care se desfășoară 
in prezent la Sofia, s-au în
registrat următoarele rezul
tate : Finlanda — R. F. a Ger
maniei 88—67 (53—28) ; Izrael 

Olanda 66—64 (32—33) ;

Franța — Anglia 78—50 
(34—25) ; Polonia — Suedia 
86—69 (47—27) ; Bulgaria —
Grecia 77—56 (34—20); Iugo
slavia — R.D. Germană 74—70 
(36—28). In grupa A conduce 
echipa Poloniei, iar in gru
pa B, cea a Bulgariei.

’.X

A „CUPH DAVIS

Constcnțin COMARNI5CHI

O»

i
Trimițîndu-l la podea in rundul 3 pe sud-coreeanul Kim 
Ki Soo (in fotografie) și puhctînd mult mai bine de-a lungul 
celor 15 runduri, italianul Sandro Mazzinghi a devenit noul 

campion mondial profesionist la categoria mijlocie mică Telefoto: U.P.J.—AGERPRES
țOIte

FINALELE CELOR 13 EDIȚII ALE C.C.E.

1968

Tor-

CUM S-AU CALIFICAT
MANCHESTER UNITED CU:

Madrid — Keims 4—3
Madrid — Fiorentina 2—0
Madrid — Milan 3—2
Madrid — Reims 2—0
Madrid — Eintr. Frankfurt 7—3

Real
Real
Real
Real
Real
Benfica — Barcelona 3—2
Benfica — Real Madrid 5—3
Milan — Benfica 3—1
Internazionale — Real Madrid 3—1
Internazionale — Benfica 1—-0
Rea! Madrid — Partizan Belgrad 2—1 

Celtic — Internazionale 1—0
Benfica — Manchester United ?

I
I
I
I
I

-"telex'

BGBBY CHARLTON, căpitanul echipei Manchester United, 
în acțiune

MANCHESTER UNITED - BENFICA li

cîștigat o largă faimă în fotbalul mondial.Benfica Lisabona, care-și menține cu autoritate prestigiul grație unui mănunchi de jucători de certă clasă internațională (Eusebio, res, Colima, Simoes, Augusto) este pentru a eincea oară în finala competiției. De două ori. valoroșii fotbaliști portughezi s-au întors la Lisabona cu prețiosul trofeu. Va reuși echipa „perlei din Mo- zambic“ clin nou această performanță ?Manchester United este la ora actuală o formație în plină maturizare, minuțios pusă la punct de reputatul antrenor Matt Busby. Cu ex-

Manchester United beneficiază de terenul propriu, dar și de un ascendent moral în fața portughezilor. în februarie 1966, în sferturile de finală, Manchester United a surclasat pe Benfica chiar la Lisabona (5—1), furnizînd una din cele mai mari surprize ale anului. Este greu cie presupus că pe Wembley, unde în 1963 Benfica a mai

4—0, 0—0 ;

MÎINE SEARĂ,
LA LONDRA

„Cupa Mamaia4* a revenit
veTiștiîor români

La numai o săptămînă după finala Cupei cupelor, o altă finală rezervată echipelor de club figurează în programul fotbalistic internațional: Cupa campionilor europeni, competiția „rege“, cum o denumesc francezii.Pe stadionul întâlnesc, mîine Chester United două formații
Wembley se seară, Măriși Benfica, care și-au

FINALA C.C.E.

Hibernians
Sarajevo 2—1, 0—0 ; Gor- 
nik Zabrze 0—1, 2—0 ;
Real Madrid 1—0, 3—3.

BENFICA CU :

rundaș Foulkes, babys“ (copiii Iui acum, cea mai
Glentoran Belfast 0—0, 

1—1 ; St, Etienne 2—0, 
0—1 ; Vasas Budapesta 
0—0, 3—0 ; Juventus 2—0, 
1—0.

celentul Bobby Charlton, cu neobositul Nobby Stiles, cu masivul,,BusbyBusby) au, mare șansă să mențină trofeul pe pămîntul britanic (anul trecut, C.C.E. a fost cîștigată de echipa scoțiană Celtic, dar, pînă acum, nici o echipă engleză nu a jucat în finală).
pierdut o fotbaliștii poată lua

Partida 
ora 20,45 
și în țara 
mediul televiziunii.

finală (cu Milan) portughezi să-și revanșa.
de mîine începe ia 
și va fi transmisă 
noastră prin inter-

DUPĂ 12 runde, în turneul 
internațional feminin de șah 
de la Tbilisi, conduce Alek- 
șandria cu 9 p., urmată de 
Zatulovskaia cu 8'/s p. și Po- 
lihroniade cu 7 (1) p. Singu
rele jucătoare neînvinse sînt 
Zatulovskaia și Polihroniade.

a
ECHIPA DE TENIS A S.U.A. 
s-a calificat în finala zonei a- 
mericane a Cupei Davis. Te- 
nismanii americani conduc cu
3— 0 în meciul de la Berkeley 
cu selecționata Mexicului. In 
proba de dublu, cuplul Stan 
Smith—Bob Lutz a învins cu
4— 6, 6—3, 9—7, 10—8 pere
chea Osuna—Zarazua.

PROBA DE 5000 in PLAT, 
din cadrul concursului atletic 
de la Barcelona, a fost cișți- 
gaiă de tunisianul Mohamed 
Ganioudi, care a parcurs dis
tanța în 13:52,0.

R

TRADIȚIONALA cursă auto
mobilistică de 1 000 km, des
fășurată pe circuitul de la 
Franeoi champs a revenit in 
acest an echipajului Jacky 
Ickx (Belgia)—Brian Redman 
(Anglia). învingătorii, care 
au concurat pe o mașină 
„Ford G.T. 40", au fost cro
nometrați
5 h 05:19,3 (medie orară da 
196.513 km).

B
LA SCZECZIN s-a desfășu
rat returul întâlnirii 
echipele Poloniei
Germane, contând 
„Cupa Europei" ia box (echi
pe de tineret). Victoria a re
venit gazdelor cu 12—8. în 
turneul final vor evolua for
mațiile Italiei, U.R.S.S. și Po
loniei.

LS
LA VIENA, sportivul sovie
tic Rein Ann a stabilit cea 
mai bună performanță mon
dială a sezonului în proba de 
decatlon cu 7 877 de puncte.

cu timpul de

dintre 
și R. D

pentru

CONSTANȚA, 26 (prin telefon). 
Ultima regată a concursului in
ternațional de iahting „Cupa Ma
maia", Ia clasa finn, a dus la o 
luptă pentru primul loc între re
prezentantul nostru Gh. Nicolcio- 
iu și. bulgarul P. Encev, sporti
vul oaspe a abandonat după ul
tima baliză, înainte de intrarea 
în poartă trecînd de pe locul II 
pe Iii în clasamentul final. De 
remarcat spiritul de echipă al lui 
E. Enopian, care —- pe tot tra
seul — l-a ajutat pe Nicolcioiu, 
lofîndu-1 pe Encev. Acesta din 
urmă, văzînd că nu mai are șan
se, ,a abandonat. Ultima regată a 
fost cîștigată. de P. Svoboda (Ro
mânia), cu o lungime de barcă. 
Clasamentul primilor trei la clasa 
finn : 1. GH. NICOLCIOIU (Ro
mânia) 9 p, 2, P. Svoboda (Româ
nia) 13,7 p, 3. P. Encev (Bulga
ria) 14,4 p.

La clasa
Alexandru + D.

cîștigat 
fel, cu 
el și-a 
mii trei

„F.D.“. echipajul 
Nicolescu a 

și ultima regată. Ast- 
o diferență apreciabilă, 
adjudecat trofeul. Pri- 
clasați Ia clasa „F.D.“ :

1,1. ALEXANDRU + D. NICO-

I. (România) 
N. Zama 
16,7 p. 3,

LESCU 
ghel + 
stanța)
V. Nemeș (România) 17,4 p.

De menționat slaba com
portare a unor component! ai 
lotului republican, ca de exem
plu, R. Mînăstireanu 
cial) 
căm, . ,
a concursului și competența ar
bitrilor.

I. An- 
(Electrica Con- 
I. Apostol +

(în spe- 
și N. Opreanu. Remar- 
totodată, buna organizare

IN „GIRO" CÎȘTIGĂTORUL etapei 
ABANDONEAZĂ...

un mare ghinion : după trecerea liniei 
de sosire a căzut, și-a fracturat o clavi
culă și va trebui să abandoneze...

ȚIRIAC-NUMĂRUL 9 PE TABLOUL
Etapa de ieri din Turul ciclist al Ita

liei, Alessandria—Piacenza (170 km), i-a 
revenit italianului Tosella in 4 h 26:03 
(medie orară 39,420 km), urmat de com- 
patrioții săi Duranti și Carminati. Plu
tonul a sosit la o diferență de 3 secunde, 
fapt în urma căruia nu s-au produs mo
dificări importante în clasamentul gene
ral. Astăzi se aleargă etapa Piacenza— Brescia (225 km).

Cîștigătorul etapei de ieri a avut însă

DE LA „ROLLAND GARROS"
La Paris, într-o atmosferă dezolantă, 

datorită ploii și incertitudinilor de parti
cipare (consecință a dificultăților de 
transport din întreaga Franță), a în
ceput turneul de tenis pe terenurile de 
la .,Rolland Garros". Competiția, consi
derată drept un adevărat campionat mon
dial neoficial pe teren de zgură, -va an
grena aproximativ 250 de jucători și ju

eătoare, atît amatori cit și profesioniști. 
Maestrul emerit al sportuiui Jon Tiriac 
este deosebit de bine plasat pe tabloul 
favoriților: el are numărul 9, fiind al 
doilea neprofesionist (primul este Hewitt), 
după seria de celebrități profesioniste de 
la Laver la Hoad — 7 la număr.

Timpul nefavorabil nu a permis dis
putarea tuturor partidelor programate, în- 
registrîndu-se doar două, din turneul feminin de simplu : Kraentzke—Burei 6—1, 
6—2 și Ceakîrova—Liebzwig 13—11. 
8—6.

FERENCVAROS S-A CALIFICAT IN. 
FINALA „CUPEI ORAȘELOR TTRGURI" 
la fotbal, în urma meciului egal (2—2) cu 
Bologna, realizat aseară în deplasare, 
în tur cîștigase Ferenevaros cu 3—2.


