
MECIURI DÎRZE, Șl ASEARĂ, ÎN CAMPIONATELE DE BOX
• Un „glonț râtăcit“ și Pițu a pierdut 
prin k. o. ® Juniorul Paul Dobrescu în 
continuă ascensiune • Frații Gorea — învinși
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CAMPIONATUL SPERANȚELOR
Primele zile ale campiona-' 

tului de box, ifir ciudă nori
lor de plumb, au înseninat ini
mile amatorilor sportului ,-u 
mănuși, prin marcanta afir
mare a tinereții: Petre Ganea, 
V Drăgan, Gh. Roșea, C. Cu- 
țov, V. Silberman, P. Dobres
cu, C. Bumb.

Acesta este semnul primor
dial oare a strălucit pe ringul 
din „potcoava* Republicii și 
pe care l-am deslușit în bucu
ria maeștrilor dip. apropierea 
mea: Lucian Popescu. Ion 
Popă, Gh. Fiat, (Nour, Chiriac, 
Dumitrescu, sau a antrenoru
lui fără bătrînețe Marcu Spa- 
knv. Careul magic supus ți
nui adevărat maraton pugilis
tic a însemnat cu fiecare gală 
o certitudine a speranței vii
torului boxului autohton, a 
rază din medaliile atitor olim
piade și europene de miine... 
$i tinerii să nu uite că suc
cesul debutului obligă și că 
sportul lor preferat este în 
același timp și o artă preten- ■ 
țioasă care îmbină fantezia cu 
tenacitatea, forța cu suplețea, 
agilitatea cu luciditatea, șahul 
cu scrima și curajul cu noble
țea. Antrenorii, la rîndul lor, 
să nu omită faptul esențial că 
au obligația să persevereze în 
munca rodnică și generoasă 
care a dus la afirmarea spec
taculoasă . a „ucenicilor * lor i 
Vrăjitori*.

Apreciez că un boxer cu ca
lități reale, cu. posibilități do
vedite, cu elan tineresc nu-și 
are drept scop numai prezen
ta sa în finală sau, chiar, a 
obținerii titlului rîvnit, ci a 
păstrării acestui titlu, a atin
gerii perfecțiunii, a desăvîrși- 
rii măiestriei sale, și, mai ales, 
a afirmării sale pe plan in
ternațional (să nu se uite. O- 
Iimpiada din Mexic și faptul 
de prestigiu că viitoarele cam
pionate europene 'se' vor dis
puta la București).

Și publicul, același entuziast 
și fidel susținător al sportului 
magic cu mănuși, atit de o- 
biectiv in majoritatea par
cursului unei gale, să nu uite 
că uneori poate greși în apre
ciere. Intervin factori subiec
tivi — simpatia față de un a-

numit pugilist, tentația 
a aplauda boxul in forță 
detrimentul celui tehnic, 
cunoașterea perfectă a regu
lamentului ele. — care influ
ențează direct în judecarea 
rezultatului unui meci. Și cit 
de greu coboară ringul un 
boxer merituos, care in mod 
nejust este huiduit de public 1 
Dacă fată de un învins pe 
nedrept greșesc trei, patru sau 
cinci judecători (dacă am a- 
vea mașini electronice) față 
de un învingător huiduit gre
șesc sute și mii de spectatori, 
bine sau rău intenționați 1 
Dar, personal, am încredere în 
publicul nostru cald, generos, 
sincer și obiectiv, precum și 
in această finală începută a- 
tît de promițător, urîndu-i de
plin succes pînă la ultima reu
niune de simbătă!
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Nicolae TAUTU

ÎNSEMNĂRI
Intre două reprize
a De pe lista „muștelor" lip

sește internaționalul I. Nicolau. 
Antrenorul său C. Dumitrescu 
ne-a explicat că Nicolau nu 
mai poate face greutatea. De 
asemenea, nu s-au prezentat ia 
finale, din motive mal mult sau 
mai puțin obiective, Lazăr Ște
fan (Buzău), I. Birtu (Craiova) 
ți A. cambur (Brăila).
• Antrenorul M. Spakov. des

pre elevul său Silberman : „Nu 
poate pierde titlul la semimij- 
lotrie. Este mai tare ca orlcind 
și, în plus, a devenit curajos".

SI In vizită pentru cîteva mi
nute Ia masa presei, antreno
rul C. Chtriae remarcă pe bună 
dreptate: ,,Cuțov este excelent 
tn atac. Păcat că nu știe să se 
descurce cînd este atacat și co
mite greșeli capitale, care-1 pot 
eosta mult".
• Petre Pop, unui dintre a- 

niraatorii boxului reșițean. ne 
declară despre elevul șău Puș
caș că ar fi evoluat și mai bine, 
dar în viața lui n-a văzut atî- 
țla spectatori ca lâ București. 
Bine că Pușcaș a cîștigat și că 
mai are posibilitatea să fie ur
mărit pe ringul de pe Stadio
nul Republicii.

(B M. Goanță, care a impre
sionat prin calmul șl precizia 
loviturilor, ne spune : „Cel 
dificil adversar se anunță 
♦»v, care are de partea sa 
Micul*.

SI Campionul C. Ghiță 
serva că Silberman este foarte 
rapid pentru categoria sa și 
că este singurul adversar ca
re-1 amenință serios centura. 
„Mă voi bate însă pînă la ul
tima picătură de energie" — a 
încheiat Ghiță declarația sa.
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NOI VERIFICĂRI PENTRU LOTURILE OLIMPICE 
DE SCRIMĂ ALE ROMÂNIEI

ECHIPELE DE VOLEI RA
PID ȘI DINAMO — PES

TE HOTARE

Intre 4 și 10 iunie, for
mația masculină de vo
lei RaDid București va 
participa la campionatul 
european feroviar ce se 
desfășoară la subotica 
(Iugoslavia). Echipa femi
nină a clubului bucureș
tean efectuează un turneu 
în Olanda, la invitația 
formației R.F.K.V. Activia, 
din St. Anthunis. în con
tinuare, campioanele tă

în zilele de 1 și 2 iunie, loturile olimpice de scrimă ale țării 
noastre vor susține noi și importante teste. Floretistele, de pildă, 
vor primi, la București, vizita trăgătoarelor din prima garnitură 
a Poloniei, în frunte cu Elszbiet Czimermann și surorile Hallina și 
Danuta Ballon.

In vederea acestei confruntări sportive, lotul floretistelor 
noastre, care s-a înapoiat de la Como, va fi format din Olga Orban- 
Szabo, Ileana Drîtnbă, Ecaterina lencic, Ana Ene, Suzana Arde- 
leanu și Maria Vicol.

în aceleași zile, floretiștii olimpici ai României vor fi prezenți 
la startul tradiționalei competiții dotate cu „Cupa Giovanini", orga
nizată de către federația de scrimă a Italiei, la Bologna.

Este vorba de un concurs de mari proporții la care și-au anun
țat participarea cei mai buni trăgători din Uniunea Sovietică, 
Ungaria, Franța, Austria, Anglia, Polonia și R. F. a Germaniei.

La „Cupa Giovanini" vor face deplasarea î Tănase Mureșan, 
Ionel Drîmbă, Mihai Țiu, Iuliu Falb, Ștefan Ardeleanu și Ștefan 
Haukler.

Delegația floretîștilor noștri va fi însoțită de Vasile Chelaru, 
antrenor federal și prof. Sorin Poenaru.

Pascale Iuga (stingă) plasează precis o directă, pe care Dumitru Davidescu 
n-o poate evita

Joc de tradiție, pe stadionul „23 August":

AZI, RAPID-DINAMO BUCUREȘTI 
mese un meci „pe muchie de 
cuțit", orice deznodȘmînt al 
jocului neavînd implicații de
cisive în lupta pentru cîști- 
garea titlului sau pentru evi
tarea barajului, nu ne îndoim 
că va fi o partidă interesantă.

Toate (sau aproape toate)

Stadlonul „23 August" din 
Capitală găzduiește azi un 
tradițional „cap de afiș" al 
primului campionat al țării. 
Numele celor două protago
niste nu mai au nevoie de 
prezentare. Dinamo este mul
tiplă campioană a țării iar

Rapid, campioana „en titre", 
pînă la 9 iunie, cînd va pasa 
coroana sa succesoarei ce va 
fi decisă de ultima etapă a 
actualei ediții.

Deși partida de azi (amî- 
nată de la 26 mai) nu repre
zintă ceea ce cronicarii nu-

i „HAI
i PROVINCIA! 
'Ai
Iteștabil. și o caracteristică principală a 

mișcării noastre de. educație fizică și 
sport. Provincia își are numeroasele

Isale competiții, de tradiție și largă 
popularitate, este reprezentată îi. i_

campionatele republicane, a da

noscute

61

devăr arhicunoscut, probat 
permanent și multilateral, dez
voltarea sportului în toate 
regiunile țării — chiar și 
acolo unde pînă nu de mult 
performanțele erau total necu- 

— reprezintă un succes incon-

Dumitrqche și Răducanu, doi „actori* pe eare-i vom revedea azi, din nou, față în față, în 
meciul restanță Rapid — Dinamo București

ieri după-amiază, pe un 
timp în general frumos — 
doar uneori cu vînt și deci 
cu valuri — s-a desfășurat, 
pe lacul Snagov, cea de a 
doua reuniune a finalelor 
ediției din acest an a cam-

republicane de ca
fțiac-canoe. în program au fi
ți gurat 6 probe de viteză pe

500 m, la fel de echilibrate
53 și spectaculoase ca și între
cerile de luni. Viteziștii și-au 

onorat cartea de vizită, res-

in curind,

Foto: N. AURE»

meciurile Dinamo București— 
Rapid au avut „sare și pi
per", au fost spectaculoase, 
palpitante, reținînd, de cele 
mai multe ori., încordată 
atenția spectatorilor pînă la 
fluierul final. Iar fotbalul 
propriu-zis (ținuta sa tehnică) 
a fost întotdeauna la loc de 
cinste.

Avem toate motivele să 
credem că partida de azi 
după-amiază va respecta tra
diția.

Ancheta internaționala
a ziarului nostru:

PARTICIPANT!, FORMULA,

FAVORIT!, ÎN TURNEUL

FINAL AL CAMPIONATULUI

EUROPEAN DE FOTBAL

(Azi, in pagina a 4-a)

CAMPIONATELE REPUBLICANE

pectiv specializarea în între
cerile pe această distanță 
scurtă, realizînd timpi foarte 
buni, mai ales ținînd seama, 
de condițiile amintite în 
care s-au disputat probele.

Nici ieri nu s-au înregis
trat surprize, ceea ce denotă 
o ierarhie valorică foarte 
bine stabilizată. în cîteva din 
curse performerii primei 
zile de concurs și-au reeditat 
succesele, cucerind și al doi
lea titlu de campion al țării. 
De riotat că fiecare finalist 
a avut dreptul să concureze 
la o probă olimpică (băieții 
pe clasicul 1000 m și. fetele, 
i__ ::: .........
altă probă din programul fi departajate printr-o sin- 
campionatelor mondiale. _Și gură secundă. Cu totul remar

cabile — evoluțiile lui Roeo 
Rujan, campionul european

La caiac simplu 500 m 
băieți, subliniem finișul deo
sebit de spectaculos, în ca
drul căruia primele trei echi
paje și-au încheiat cursa la

PROGRAMUL DE AZI

Pe lacul Snagov, azi sînt 
programate — de la ora 9 
— ultimele cinci finale ale 
campionatelor naționale de 
caiac-canoe : K 1, 2, 4 și 
C 1, 2 — 10 000 m.

pe clasicul iuuu m și - - , . . ,
pe 500 m), în plus la oricare diferențe foarte mici, puțind

acum, cîteva scurte secvențe 
din filmul finalelor de 
marți...

Exploziva plecare a caiacelor

UN NOU SERIAL ÎN sportul

CAIACUL AMIRAL
(Viața romanțată a lui Aurel Vernescu)

• Povestea pasionantă a unui drum de
• Aventuri pe marile lacuri ale lumii
• Este grea padela de aur 1
• Patru titluri de campion mondial și 

Europei într-un singur palmares
A Cursa contra-cronometru cu Hansen ;

muncă și de glorie

opt de campion al

, în urmărirea mira- 
euîosului record al <vi Fredrikkson; în luptă cu... 
Vernescu.

de. juniori de anul trecut, 
cîștigătorul probei, și a tînă- 
rului V. Roșea, sosit înaintea 
experimentatului Cozlov.

Făcînd echipaj cu un alt 
campion european de juni
ori, E. Botez, Aurel Vernescu 
a cucerit cel de-al doilea 
titlu, învingînd detașat, cu 
două secunde, în cursa de 
caiac dublu 500 m. Este pli
nă de promisiuni comporta
rea echipajului O. Rujau— 
M. Stoica, situat pe locul 3.

Revelația primei zile a fi
nalelor, tînărul canoist I. 
Patzaichin a cîștigat și el, 
destul de ușor, cel de-al doi-

Dan

(Continuare

GARLEȘTEANU

in pag. a 4-a)

de 4 în proba
Foto: AUREL NEAGU

de viteză...

rll vor susține un 
meci în Belgia, la 
Anvers, cu selecțio
nata orașului, și u- 
nul la Munchen, cu 
echipa institutului 
de Geodezie. Tur
neul va avea loc tot 
în perioada 
iunie.

★
Dinamo București 

(f) a plecat in Ita
lia, unde va partici
pa. în zilele de SO
SI mal și 1 iunie la 
un turneu, la Reg
gio Emilia, alături 
de două dintre cele 
mai bune formații 
italiene și, probabil, 
o echipă din Ceho
slovacia. în conti
nuare, dinamovlstele 
vor mal Juca în 
două localități d'ln 
nordul peninsulei.

4—10

DATELE TURNEE
LOR INTERNATIO
NALE DE HAND
BAL DIN IUGO

SLAVIA

După Cum s-a a- 
nunțat, la sfîrșitul 
lunii iunie vor a- 
vea loc în Iugosla- 
via două mari tur- 
nee internaționale 
de handbal. Recent, 
Organizatorii au co
municat datele a- 
cestor întreceri. 
Turneul feminin, la 
care iau parte selec
ționatele U.R.S.S., 
Danemarcei, Unga
riei, R. D. Germa
ne, Cehoslovaciei, 
României și Iugo
slaviei (două echi
pe), se dispută la 
Belgrad între 25 șl 
30 iunie, iar cel 
masculin are loc 
la Zagreb, între 29 
iunie șl 4 Iulie.

PROGRAMUL TUR
NEULUI MASCU
LIN DE BASCHET 

„MEXICO S8”...

...care se va des
fășura săptămîna 
viitoare la Madrid, 
a fost stabilit astfel: 
7 iunie : ROMANIA 
— Mexic, Franța — 
Spania; 9 ’ '
Mexic — 
Spania — 
NIA ; 10
Franța 
T"‘. Z. 
xic.

iunie : 
Franța, 
ROMA- 

iv iunie : 
______  — ROMA
NIA, spania — Me-

DOI ANTRENORI 
DE HANDBAL RO
MANI ÎN IUGOSLA
VIA.

Anual, Federația 
de handbal din Iu
goslavia organizează 
un curs de specia
lizare al antrenori
lor. Răspunzînd u- 
nel invitații, forul 
nostru de speciali
tate a hotă rit ca 
la acest curs, care 
începe la 15 iulie 
în localitatea Tro- 
gir, să participe 
antrenorii : D. Sîrbu 
(Politehnica Galați) 
și I. KudHmai 
(C.S.M. Reșița).

VOLEIBALIȘTII 
MEXICANI AC 

EVOLUAT LA CLUJ

Sala Sporturilor 
din Cluj a găzduit 
aseară partida in
ternațională de vo
lei dintre echipa lo
cală Politehnica șl 
Selecționata mascu
lină a Mexicului. 
După un Joc viu 
disputat, voleiba
liștii clujeni au În
vins cu 3—2 (8,-4, 
—7, ÎS, 13). Astă- 
seară, la ora 18, In 
aceeași sală, va a- 
vea loc meciul re
vanșă.

sale competiții, de tradiție și largă
. ____ în toate

—mpionatele republicane, a dat spor
tului românesc numeroși performeri de 
valoare internațională, care au repre
zentat și reprezintă cu cinste culorile 
țarii în marile confruntări europene, 
mondiale și la Jocurile Olimpice.

Dar, Bucureștiul continuă să domine 
— pînă la un punct, firesc — mult 
prea autoritar, uneori fără contracan
didat, sportul nostru de performanță. Ar 
fi, desigur, de prisos enumerarea fac
torilor care explică de ce Capitala a 
fost și va fi primul și cel mai puternic 
centru sportiv al țării. In schimb, se 
cuvin amintite lucruri care atestă că la 
ora actuală — mai mult ca oricînd ■— 
între sportul bucureștean și cel din pro
vincie nu trebuie, totuși, să existe un 
atît de mare decalaj.

In primul rînd este vorba de tradiție.

I
I
Im pnmui rina esie voma ae tradiție, 

întreaga istorie a sportului nostru evocă 
cu emoție, respect și mare putere de

I convingere rădăcinile odînci, puternice 
ale atletismului, luptelor, boxului, gim
nasticii, canotajului sau schiului din

Iprovinqi ..................
cîrid —

cu emoție, respect și mare putere de

I
I
I
I
I
I
I
I
I

- provincie. Tradiția singură, însă, chiar
• mai tîrziu — a fost proiectată 

" pe fondul unei preocupări generale de I dezvoltare sportivă a țării, nu putea să
•valorifice la maximum potențialul pro
vinciei, talentul sportivilor șî hărnicia 
oamenilor aleși să muncească pe acest 

L;-:;au — element hotărîtor — 
bazele și instalațiile sportive; lipseau 
cadrele de specialitate; lipseau forma 
organizatorică corespunzătoare și ex
periența atît de necesare. Dar, în ulti
mii ani, multe din aceste stări de lu
cruri au fost îndreptate, diferențele 
uriașe între condițiile sportului bucu- 
reștean și ale celui provincial au înce
put să se reducă, tinzînd, în unele ca
zuri aproape spre nivelare. Se știe, de 
exemplu, că în multe orașe au fost 
construite săli modern utilate, sta- 

terenuri, că a crescut con
siderabil numărul cadrelor cu calificare 
superioară, că au fost înființate uni
tăți de cercetare metodică și științifică 
în domeniul sportului ș.a.

Fără a omite excepțiile se poate 
spune, însă, că replica a fost numai în 
oarecare măsură cea așteptată. în lo
turile republicane și olimpice sînt încă 
prea puțini _ sportivi din provincie. Pe 
listele campionilor și recordmanilor na
ționali figurează tot majoritatea covîr- 
șitoare a sportivilor bucureșteni.

Nimeni nu vede, desigur, numai ceea 
ce este negativ. în campionatul de bas
chet, de exemplu, se fac apreciate evo
luțiile echipelor Politehnica Galați, Uni
versitatea Cluj, Voința Brașov. Dar, nu 
se poate trece cu vederea că alte for- 
r i(Z_____ ; 7
Crișul Oradea, Mureșul Tg. ÂXureș) au 
|r?t.r.°9ra^a* din primul campionat al 

țarii, după prezențe aproape deplora
bile. Același lucru în cele mai impor- I fante competiții de volei (Drapelul roșu
Sibiu, Universitatea Craiova, Alumina 
Oradea, Minerul Baia Mare) sau de I handbal (Textila Cisnădie, C.S.M. Re
șița, Mureșul Tg. Mureș — cu situații 
din cele mai precare în clasament). Nu 

Isînt singurele exemple.
De ce acestea ? Pentru că nu peste 

tot a fost învinsă mentalitatea potrivit I căreia numai Bucurestîul trebuie să re-, I 
zolve sarcinile sportului de performanță; i 
DGntru câ în rfAsfifta

I
I
I 
î

I oamenilor ah 
fârîm. Lipsea^
Inri7ala ei ît-sr

I
I

I

I
I

se puaie irece cu vederea că alte for- 1 
moții provinciale (Comerțul Tg. Mureș,' I 
Crisul Oradnn. MnrAciil Tn •

tot a fost învinsă mentalitatea potrivit 
numai Bucurestîul trebuie " 
arcinile sportului de perfor___

pentru că în destule județe etalonul va
lorilor îl constituie doar nivelul per
formanțelor realizate de vecini, pentru 
că există încă destui activiști sportivi 
și cadre tehnice care stopează, cu mul
țumire, năzuințele la un loc de mijloc 
în clasamentul campionatelor naționale 
și nu îndrăznesc de teama ca la anul să 
nu li se ceară și măi mult. Inetția poate 
și trebuie să fie învinsă ! Provincia are 
un cuvînt greu de spus în sportul ro
mânesc și trebuie sâ-l rostească cu mai 
multă convingere decît a făcut-o pînă 
acum. La această nouă și posibilă ofen
sivă spre mari performante: „Hai PRO
VINCIA"

I. MITROFAN
I 

‘J



FOST ANONIM CAMPIONATUL MASCULIN

cucerirea ediției 
1967—1968 a diviziei A, bas- 
Chețbaliștii de la DINAMO 
BUCUREȘTI și-au înscris 
pentru a șasea oară titlul de 
campioană națională în cartea 
de onoare a clubului. Prezen
tând ,o formație tânără, dar 
in același timp solidă. Dina
mo a dominat turul, returul 
și turneul final al competi
ției. încheindu-și disputa cu 
o singură înfrîngere, față de 
șapte înregistrate de urmă
toarea clasată. Cu maestrul 
emerit al sportului Mihai 
Albu, aflat în deplină matu
ritate sportivă, constant la 
e valoare ridicată, cu Diaco- 
nescu Novac, Cernea, Drago- 
mirescu în evident progres, 
Și cu Viciu în plină formă în 
perioadele cele mai dificile 
âle. diviziei (acești șase bas- 
chetbăliști au fost principalii 
realizatori ai succesului). Di
namo București a făcut par-

UNIO Șl I.C.F. - O PRIMĂ

tide excelente și. mai ales, a 
dovedit că are reale posibi
lități de a obține perfor
manțe și pe plan internațio
nal. De aceea, după cuveni
tele felicitări adresate antre
norului DAN NICULESCU și 
jucătorilor, ne permiterii să 
opiniem că. de acum înainte, 
țelul principal al baschetba- 
liștilor de la Dinamo trebuie 
să fie o cît mai bună com
portare în întâlnirile interna
ționale pe care le vor avea 
de Susținut in viitorul sezon. 
Valoarea lotului obligă la 
acest lucru.

Clasată pe locul secund, 
fosta campioană. Steaua, a 
produs multă amărăciune nu
meroșilor ei simpatizanți. De
sigur, în primul rînd prin în- 
frîrigerile suferite, dar și prin 
maniei a în care au fost în
registrate acestea. Este drept, 
echipa a avut și ghinioane 
(accidentarea succesivă a lui 
Novacek, Niculescu, Nosievici 
șj Savit), ceea ce a produs 
perturbări procesului de an
trenament. Dar, tocmai aceste 
indisponibilități au scos în 
evidență valoarea scăzută a 
rezervelor. Chemați să apere 
interesele echipei în mo
mente grele, Popa, Tiidbsi, 
Bulat, Cîmpeanu nu s-au ri
dicat la nivelul unei forma
ții pretendente la titlul d.e 
campioană. în finalul campio
natului, a fost evidentă des
curajarea lotului (mai puțin 
a lui Nosievici), ceea ce a de
terminat insuccese repetate. 
Dar, cum pînă la toamnă e 
vreme îndelungată, sperăm 
că antrenorul emerit Constan-

tin Herold va ști, ea de atâtea 
alte ori, să găsească solu
țiile cele mai potrivite, astfel 
ca Steaua să-și recucerească 
prestigiul dobîndit cu multe 
eforturi de-a lungul anilor. 

Cît privește pe celelalte 
două participante la turneul 
final, Politehnica București și 
I.C.F., apreciem ca meritorie 
comportarea lor și sîntem 
convinși că, clacă vor rămîne 
-în actuala componență, aceste 

. echipe vor avea un cuvînt 
greu de spus în viitorul cam
pionat.

Dintre provinciale, Univer
sitatea Cluj s-a dovedit cea 
mai bună, dar desele indis
ponibilități ale lui Demian au 
privat-o de calificarea în tur
neul final, iar Politehnica Ga
lați poate fi considerată re
velația campionatului. Uni
versitatea Timișoara s-a do
vedit 
nr. 1 
vreme
Farul 
dea și Comerțul Tg. Mureș 
nu au arătat valoarea cores
punzătoare unor participante 
la prima divizie a țării. în 
sfîrșit, încheiem aceste apre
cieri cu Rapid. Aflată lâ un 
moment dat pe locul 12 și 
în mare pericol de a retro
grada, formația s-a redresat 
ca prin minune și, datorită 
unor meciuri excelente în
cheiate cu victorii salvatoare, 
a ocupat un onorabil ioc 6. 
Desigur, obținerea acestor 
frumoase rezultate nu poate 
să nu fie legată de venirea 
la conducerea tehnică a for
mației a antrenorului Grigore

din nou specialista 
a jocurilor acasă, în 
ce Politehnica Iași, 

Constanța, Crișul Ora-

Avaehian, care ■ și-a dovedit 
din nou înalta sa capacitate.

Desfășurarea 
suscitat multe 
vind calitatea

Nr. 196 (5630)

diviziei A a 
discuții pri- 

întrecerilor, 
formula de desfășurare etc. 
Cert este, însă, că nivelul 
competiției nu s-a ridicat la 
valoarea locului V pe care 
îl ocupă echipa națională în 
ierarhia europeană. A fost un 
campionat disputat în anoni
mat și doar pe alocuri a avut 
perioade în care s-a vădit 
mai mare interes. Că trebuie 
făcut ceva pentru ridicarea 
calitativă a diviziei este cert. 
S-au purtat discuții, au fost 
scrise articole, au fost date 
sugestii. Nimic, însă, din 
toate acestea nu poate su
plini MUNCA INTENSA A 
JUCĂTORILOR LA ANTRE
NAMENTE. Aceasta este sin
gura soluție eu adevărat să
nătoasă, singura cale prin 
care voțn putea avea mai 
multe echipe de valoare apro
piată, la un nivel ridicat. 
Exemplele oferite de Politeh
nica București, I.C.F., 
versitătea 
Galați și, 
de Rapid, 
că și un

Uni- 
Cluj, Politehnica 
în ultima vreme, 
ne-au demonstrat 

lot mai modest în 
componență se poate ridica 
la valoarea fruntașelor, dar 
numai prin respectarea unei 
condiții sine qua non : muncă 
dusă cu 
ciozitate. 
cut pînă

pasiune și eonștiin- 
Ceea ce nu s-a fă- 
acum.

D. STANCULESCU

OPJIUNE PENTRU „ĂĂi

la un loc în „A“ 
spadă și sabie) s-au

Aspirantele
(formațiile de . 
întrecut, la Iași, într-un concurs 
de calificare, organizat în con
diții excelente.

Spada a scos în relief pregăti
rea atenta și maturitatea trăgă
torilor de la U..L Z-tt. 
Succesul pe toată linia al 
daslniloi- sătmăreni este, 
ceasta privință, edificator :

13—3 cu Scena Brașov, ’ 
»ul București și C.S.O. 
11—5 cu Politehnica Iași 
cu Crișul Oradea. Ocupanții 
ciilui I în clasament au f 
formația : Vlart (15), 
Toth (16) și Cando (10).

Iată și cum arată clasamentul 
genei al ■ 1. Unio Satu Mare 10 p

l'nio Satu Mare.
spa- 

a-în

Pogre- 
Galațl, 

și 10—6 
"i lo- 

folosit 
Vereș (14),

Dinamo București, n-oua cam
pioană națională la baschet 
masculin. De la stingă la 
dreapta, riadul de sus: H. 
Giurgiu, P. Vissner, A. Cer
nea, prof. Dan Niculescu — 
antrenorul echipei, R Diaco- 
nescu, Gh. Novac, C. Roșu; 
rîndul de jos : Gh. Cîmpean.u, 
C. Dragominescu, maestrul 
emerit al sportului Mihai 
Albu — căpitanul echipei, 

M. Andreeseu, N. Viciu '

Foto: C. ABARBIERIȚEI

LA J.O. DIN MEXIC, TURNEUL FINAL MASCULIN SE ANUNȚĂ FOARTE DISPUTAT
- De vorba cu dr. GABRIEL

în turneu în Europa, echi
pa de volei a Mexicului, pre
gătită de mai bine de 3 ani 
de antrenorul român, dr. 
Gabriel Cherebețiu, a parti
cipat, cu cîleva zile în urmă, 
la turneul de la Brăila, or
ganizat cu prilejul împlini
rii a 600 de ani de existență 
a orașului.

— De 
ropa ?

— De 
în care 
chiri cu 
naționale) din Polonia, R.D.G. 
și România. Bilanțul este fa
vorabil : 9 victorii și 4 infrin
ged. Infringerile le-am sufe-

la 10 mai, perioadă 
am susținut 13 me- 
echipe (de club și

CHEREBEȚIU, antrenorul
rit din partea echipelor na
ționale A și B ale R.D.G.. în 
fața cărora am reușit totuși 
să câștigăm trei seturi 
partide și din partea 
ționatei divizionare a RomS- 
niei (la Brăila, cu

— Care este valoarea ac
tuală a echipei și ce speran
țe nutriți pentru Olimpiadă ?

— Valoarea echipei este 
medie și corespunde exact 
tinereții ei — la propriu și 
la figurat. La Jocurile Olim
pice de la Ciudad de Mexico 
nu ne propunem, desigur, ciș- 
tigarea unei medalii, cunos
când progresele remarcabile 
atinse de voleiul mondial și

în trei 
Selee-
3-1).

echipei Mexicului -
faptul că, neîndoielnic, tur
neul final al băieților va fi 
cel mai disputat din întreaga 
istorie a J.O. și a campiona
telor mondiale : 6—7 repre
zentative vor concura cu șan
se aproximativ egale Ia me
daliile olimpice.

— Ce vă face să nu inclu
deți printre ele și echipa 
Mexicului ?

— Deși progresele echipei 
pe care o antrenez sint evi
dente și recunoscute, tinere
țea (virsta medie: 21 de ani) 
și, deci, lipsa de experiență, 
alături de separarea geogra
fică de voleiul european — cel

REZULTATE,
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1. steaua Buc. 17 16 o
2. Din. Buc.
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4. Polit. Tim.
5. Univ. Cluj
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9. Textila 

Cisnădle
10. C.S.M.
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10. Mureșul 
Tg. Mureș

17 13
_. __________ 17 11
4. Rapid Buc. 17 U

817

17

17
17
17

17

1

7 O

îi
4 1

2 8

8 256-293
9, 253-257
9 249-274 14

CLASAMENTE

13 273-37» 8

14 243-337 3

1 174-114 J2
4 107-110 26 '
5 155-118 23
« 187-142 22

8

10

158-141

163-195

U
11
12

12

17

14

98-142
112-178
159-192

124-165

REZULTATE, 
DIN DIVIZIA B

io
10 

a

7

I :

IMPLICAȚIILE UNEI VICTORII
. ISO... victorii) ; 2. Politehnica lași 

' i p (41) ; 3. Crișul Oradea 4 P 
(3^y ; "4? scena Brașov 4 p (35) 
i. Progresul București 2 p (34) ; 
6. C.S.O. Galați 2 p (30).

JLa sabie, echipa I.C.F. a ter- 
,mipaț șj ea neînvinsă concursul.: 
,’9-^7 cu Crișul, Medicina Tg. ..Mu
reș și Școala sportivă Ploiești și 
8—-8 - (58—67) cu Victoria Cărei. 

. Formația folosită : Sandu (13),
Mihăileanu (10), Bârdan (7) și 
Galan (5).

Clasament general : 1. I.C.F. 
i p (S3) ; 2. Școala sportivă Plo
iești 6 p (35) ; 3. Crișul Oradea 
4 p (32) ; 4. Victoria Cărei 2 P 
(30) • 5. Medicina Tg. Mureș 0 p 
(28).

Golgeterii .concursului — la 
spadă, Palmai (Crișul) și Horvath 
(Scena) cu același număr de vic
torii, 17. La sabie — Păpp (Crișul) 
cu 14 victorii.

Returul concursului, în toam
nă, Ia Ploiești.

Viteziștii
S-au întrecut la Reșița

La Reșița s-a desfășurat 
un concurs amical de viteză 
pe circuit, cu participarea 
motocicliștilor înscriși în 
campionatul național. Con
cursul a contat ca fază pre
gătitoare a compionatului și 
a dat loc la dispute specta
culoase în lupta 
loc mai bun în 
Iată cîștigătorii 
C. BOBOESCU

pentru un 
clasament.
probelor : 

(Steaua) — 
70 cmc, T. POPA (Metalul 
Buc.) — 125 cmc, FL. ȘTE
FAN (Loc. PI.) — 175 cmc, 
P. PAXINO (Steaua) — 250 
cmc. V. SZABO (Steaua) — 
350 si 500 cmc, M. DANEȘ- 
CU + E. KERESTEȘ (Steaua) 
— ataș.

I. PLAVIȚ1U, 
coresp. principal

In ultimul meci din cea 
de-a treia ediție a „Cupei 
Națiunilor-F.I.R.A.", cu echi
pa Cehoslovaciei, „XV"-le
țărji. noastre și-a luat o re- 

. vanȘă . categorică pentru 
„eg’aliil" de anul trecut, de 
la Fraga : 17—3 (5—0). Am 
putea însă afirma că echipa 
României s-a văzut într-o si
tuație similară cu cea în 
care s-a aflat ,.XVț‘-le Franței 
față de ea prin anii în care 
reprezentanții cocoșului ga
lic se pomeneau înțrecuți la 
București și „egalați" în 
Franța. Deoparte, o forma
ție cu atu-uri superioare, ju- 
cînd clasic, ortodox chiar, de 
cealaltă, una îricercînd (în li
mitele sportivității) să estom
peze, pe orice cale,’ diferența 
de tehnicitate și de experien
ță. Totuși, o comparație între 
felul cum s-au „descurcat" 
atunci jucătorii francezi și, 
respectiv, acum două zile cei 
români în situații 
ne va duce 
— în pofida 
toriâ trebuie 
cumspecțife.

Nu vrem să diminuăm me
ritele reprezentanților noștri. 
Dar, oricum și cu oricine ar 
juca ei, examenul la care 
contează „nota" tot confrun
tarea cu franța rămîne. 
Acest meci, ‘pentru unii ade
vărat coșmar anual, este, din 
păcate, singurul nostru punct 
de contact cu lumea rugbyu
lui autentic, unicul test valo
ros. Verdictul acestuia, ținînd 
mai mult de comportamentul 
de pe teren decît de scorul 
final, constituie unicul crite
riu de apreciere a rugbyului 
românesc. Or, meciul cu Ce
hoslovacia nu ne-a oferit, sin
cer . vorbind, decît satisfacția 
nu tocmai justificată a unei 
diferențe de scor mai mari 
decît cea realizată de fran
cezi la Praga (să nu uităm, 
însă, faptul că francezii au 
jucat în deplasare și pe un 
teren excesiv de îngust ; 
dezavantajul este evident...), 
în afară de aceasta, jocul 
prestat de echipa Cehoslovâ- . 
ciei a fost •— după opinia 
unanimă a celor ce au văzut 
meciul de la Praga — cu 
mult mai slab la București.

Chiar să nu fi existat aceste 
considerente, tot e clar că 
se cuvin găsite soluții, pen-

tru pregătirea unui „XV" 
_din nou capabil de rezultate
mari în următoarea ediție a 
„Clipei Națiunilor"-. Meciul cu 
Frșnța va avea loc la 1 de
cembrie la București, iar la- 
ctinele calendarului „naționa
lei" . noastre nu vor putea fi 
decît parțial atenuate în acest

similare, 
la . concluzia că 
scorului — vic- 
privită cu cir-

ZAP LET AL, 
mai. buni

trebuie să privim numai spre 
viitor, spre mereu mai difi
cila sarcină cie a ține pasul 
cu rugbyul de clasă. Acest lu
cru nu va fi însă posibil dacă 
analiza se va prevala de vic
torii, totuși, facile, dacă des
coperirea, perfecționarea și 
promovarea numelor noi în 
„națională" se va opri la 2—3 
nume în 2 ani.

G. RUSSU-ȘIRIANU

mai valoros — ne diminuea
ză mult șansele.

— Ce impresie vă face 
voleiul românesc actual, vă
zut prin prisma evoluției Se
lecționatei divizionare, la 
Brăila?

— Nu pot trage o conclu
zie certă. Jucătorii folosiți 
sînt, spre deosebire de cei 
germani 
prea scunzi, n-au o 
deosebită în atac, în schimb 
practică un joc curat, au o 
tehnică bună și excelează la 
blocaj. însă, după cîte știu, 
jucătorii de bază ai Selecțio
natei olimpice române au lip
sit de la turneu. Mă refer, 
de pildă, Ia Udișteanu, Drft- 
gan, Costinescu, Corbeanu, 
Tîrlici sau Schreiber, la ga
baritul acestora...

I-am urat, în finalul discu
ției, antrenorului Gabriel 
Cherebețiu îndeplinirea obiec
tivelor țintite la apropiatele 
Jocuri Olimpice.

Aurelian BREEEANU

sau cehoslovaci, 
forță

MASCULIN SERIA
A.S.A. Tg. Mureș—Agronomia 
lîași 18—15 (9—6), Institutul 
pedagogic Bacău—Voința
București 18—18 (11—8), Cau
ciucul Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej—Tractorul Brașoy 14—9 
(8—2), Politehnica București— 
Politehnica Brașov 26—19 
(11—10). Politehnica Galați— 
Rapid Buc. 18—6 (7—5). SE
RIA A II-A : Știința Petro
șeni—Universitatea Craiova 
21—14 (11—9), Timișul Lugoj 
—Politehnica II Timișoara 
23—12 (11—5), Știința Lovrin 
—Metalul Copșa Mica 26—16 
(16—8), Medicina Tg. Mureș— 
Tehnometal Timișoara 18—12 
(10—6), I.C.Q, Arad—Universi
tatea Timișoara -18—12.

FEMININ SERIA 1 : Șc. 
Sp. Ploiești—I.C.F. București 
3—7 (3—5), Institutul pedago
gic Bacău—Politehnica Bucu
rești 8—6 (4—2), Politehnica 
Iași—Șc. Sp. nr. 2 București 
13—6 (6—3), ‘
Iași—Șc. Sp. I 
(6—3), Spartac
Textila Buhuși 8—20. SERIA 
A IT-A : Voința Odorhei— 
Constructorul Baia Mare 
21—8 (8—4), A.S.E. București

Universitatea
Buzău • 11—10 

: Constanța—

PRINTRE CULOARE

HORACEK 
doi dintre

rugbyțti ai' Cehoslovaciei, 
văzuți de

NEAGU RADULESCU 
răstimp. De reținut și fap
tul că forța de joc a echipei 
Franței (cîștigătoare catego
rică a „Turneului celor cinci 
națiuni", beneficiară a unui 
lung turneu — în iulie. și în 
august — în Noua Zeelandă, 
„Mecca" rugbyului în XV) a 
sporit mult, în timp ce la 
noi se manifestă la modul 
acut criza de generație.

Este, în primul rînd, sarcina 
specialiștilor, tehnicienilor ce 
răspund de pregătirea lotului 
să stabilească cu exactitate, 
pe baza meciului cu Ceho
slovacia, atît carențele exis
tente, cît și modalitățile de 
îndreptare a lor. Nu vom 
omite să amintim că grăme
zile ordonate sînt încă lip
site de forță, că în general 
jocul înaintării a purtat o 
neobișnuită notă de indivi
dualism, că unele posturi 
sînt descoperite (improviza
țiile. ar trebui să dispară), 
că, în sfîrșit, promptitudinea 
rezolvărilor tehnico-tactice 
mai lasă de dorit.

Nu trebuie să se dea frîu 
liber supărării, chiar dacă 
poate părea excesiv de sever 
comentariul prilejuit de o 
victorie, și încă una la scor. 
Realismul este de rigoare și

Sînibătă și duminică este 
programat la bazinul de 50 m 
de la Ștrandul Tineretului pri
mul concurs în aer liber, re
zervat juniorilor și seniorilor.

• înotătorii clubului Dina
mo se pregătesc în vederea 
participării la Dinamoyiadă 
(4—10 iunie în R.D. Germană). 
Din-lot fac parte Cristina Bala-

ban, 
bert

• 
tate 
aer
G. Rolik (14 ani) 
m liber ,- Lavinia 
la 66 m delfin:
51,5 la 66 m delfin; H. Hebetler
25,8 la 33 m liber : Elena loa- 
novici 31,2 la 33 m liber.

de 33 m):
5:35,9 la 400
Dumitru 55,5
H. Uliczay

Cristina StănescU, Adai- 
Covaci, Dan Demetriad ș.a. 
Timișoara. Câteva rezul- 
de la primul concurs. în 

liber (bazin

MIRCEA ȘIEFĂHESCU REAPARE M POARTA RAPIDULUI
Intre 10 și 17 iunie, selectio- . 

nata de polo a R.S.S. Kazahs- 
tan va întreprinde în țara noas
tră un turneu în care ii vor 
fi opuse selecționatele secun
dă, de tineret și 
României.

• Cunoscutul 
național Mircea 
reluat activitatea 
nală. El va apăra în acest se
zon buturile echipei Rapid.

de juniori ale

jucător inter-
Ștefănescu a 

cornpetițio-

încheiat lurul campi- 
de juniori al Capitalei.

• S-a 
onatului 
în ultima etapă s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Rapid— 
Progresul 3—1 ; Șc. sp. 2—Di
namo 7—9; Steaua—Șc. Sp. 1 
4—4. CLASAMENT : 1. Rapid
10 p, 2. Steaua 
7p, 4. C.S. Șc. 
sul 4 p, 6. Șc. 
Șc. sp. 2.2 p.

9 p, 3. Dinamo
7 p, 5. Progre- 
sp. 1 3 p și 7.

—Universitatea Cluj 10—15 
(4—7), Universitatea II Timi
șoara—Șc. Sp. Petroșeni 12—8 
(4—4), Universitatea Craiova—• 
Voința Sighișoara 9—7 (5—2), 
C.S.M. ‘ '................
II București 27—7 (12—2).

TURNEELE 
DE CALIFICARE

BUZĂU. în oraș și-au dat 
întîlnire, patru echipe mascu
line : Chimia Făgăraș, I.CF. 
București, Chimia Pitești și 
Moldova C.F.R. Iași. în urma 
unor , .
„zona" a fost cîștigată 
handbaliștii făgărășeni, 
au acumulat toate _c„l. 
puncte posibile.
MENT : 1. Chimia Făgăraș
6 p„ 2. I.C.F. București 4 p., 
3. Chimia Pitești 2 p„ 4. Mol
dova C.F.R. Iași 0 p. (M. Du
mitrescu—coresp.).

HUNEDOARA. Voința Tg. 
Mureș—Voința Oradea 8—7 ; 
Electroputere Craiova—Cera
mica Jimbolia 13—7 ; Voința 
Oradea—Electroputere Cra

iova 12—12. CLASAMENT :
1. Electroputere Craiova,
2. Voința Tg. Mureș, 3. Cera
mica Jimbolia, 4. Voința Ora
dea (M. loanid—coresp.).

BUCUREȘTI. întrecerile 
„zonei" au avut loc pe tere
nul Voința și au întrunit la 
start echipele Știința Palatul 
Culturii Ploiești, Voința Ga
lați, Știința Moincști și Ma
rina Constanța. .Câteva rezul
tate': Știința Palatul Culturii 
Ploiești — Marina Constanța 
16—12, Știința M0inești>—Voin
ța Galați 21—15, Știința Păta
tul Culturii Ploiești—Voința 
Galați 16—13. CLASAMENT : 
1. Știința Palatul Culturii 
Ploiești 6 p., 2. Marină Con
stanța 4 p., 3. Știința Moi- 

nești 2 p., 4. Voința Galați 
' 0 p: (Mariana Borzea-eoresp ).

SIBIU. „Zona" feminină 
desfășurată în oraș a dat - :s- 
tig de cauză echipei Școlii 
sportive Tg. Mureș urmată in 
clasament de Școala sportivă 
Tg. Jiu, Școala sportivă Arad 
și Spartac Ploiești (I. Boțocan 
—coresp.)

BAQAU. Barajul a fost de
cis de golaveraj, principa
lele pretendente, Liceul nr. 2 
Iași și Voința Rădăuți, îm- 
părțindu-și victoria în meciul 
direct. Cîștigătoare — echipa 

Liceului nr. 2 Iași cu 5 p. 
(Ilie lancu—coresp.)

TIMIȘOARA. La această 
„zonă‘: feminină nu s-au pre
zentat formațiile Știința Hațeg 
și Știința Tășnad, de aceea 
s-a desfășurat o singură par
tidă, în care Zorile Bistrița 
a învins la scor (19—5) pe 
Tricoul Oradea. (Ștefan Mar
ton—coresp.)

PLOIEȘTI. Chimia Victoria 
— Șc.. Sp. Piatra Neaînț 19—5; 
Voința București—Vvîntui ( ă- 
lărași 36—4; Voința E-m- 
rești—Chimia Victoria 2-3; 
Chimia Victoria—Avintul Că
lărași 29—-6 ; Voința Bucu
rești—Șc. Sp. P. Neamț 13—9 ; 
Șc. Sp. Piatra Neamț—Avân
tul Călărași 8—8. în urina 
acestor rezultate s-a călii leat 
echipa Chimia Victoria. 
(A. Cristea—coresp.)

Sibiu—Universitatea

partide viu disputate, 
“ a eîctioată de

', care 
cele 6

CLASA-

ANTROPOIZII DIN
Există tendința de a apre

cia violențele comise pe te
ren în funcție de miza jocu
lui. Dacă meciul e considerat : 
amical ne putem aștepta să 
asistăm la o întîlnire în care 
jucătorii își vor oferi unii 
altora fondante și buchete de 
lăcrămioare. în cazul campio
natelor orășenești, încep să 
se audă înjurăturile, la cele 
județene răsună palmele, iar 
puțiți mai departe apar frac
turile.

Dacă țpiza e foarte mare, 
din tribunele unde se aflau 
de obicei suporteri onești și 
sentimentali va izbucni de
odată răcnetul antropoidu
lui.

Ne-am obișnuit, din. păcate, 
să explicăm totul prin „miza 
jocului", să ne indignăm prea 
puțin la apariția fantomatică 
a strămoșilor noștri păroși și 
— mai ales — r.e-am obiș
nuit să nu. luăm imediat 
cu energie măsurile de 
goare. Dar dacă, în sfîrșit, 
cest fenomen constatat 
mai toate meridianele specta
colelor fotbalistice are com
plexe motivări psiho-soc:olo- 
gice, pare de-a dreptul peni
bil să citim despre victimele 
pasiunilor dezlănțuite la me
ciurile de popice sau la 
de masă.

Poate, de aceea ne-au 
atenția au numai prin

lența, dar și prin grotescul 
lor, antropoizii din Fieni.

Pe data de 16 mai, cu oca
zia disputării partidei de vo
lei între „Sănătatea“-Tîrgo- 
viște și „Cimentul" —• echipă 
din localitatea mai sus citată, 
arbitrul principal, cunoscîhd 
atmosfera în curs de pregă
tire, nu s-a prezentat. Jocul 
a fost condus de arbitrul se
cund, Ion Năstașe. După pri
mele seturi, căpitanul echipei 
gazdă, Apostol Florin, dîn- 
du-și seama că oaspeții sînt 
mai buni și că vor cîștiga,

pe teren pînă la evacuarea 
„spectatorilor".

Indignată ( !), comisia ju
dețeană de volei îi dă, ulte
rior, un... ultim avertisment 
lui A. Florin ( ! !) iar echipei 
„Cimentul“-Fieni i se ridică 
— O ETAPĂ —‘dreptul de 
organizare a meciurilor pe 
teren propriu.

Față cu gravitatea celor în
tâmplate, măsurile cohiisiei 
județene ni se par de-a drep
tul rizibile.

Un „ultim avertisment", 
cui ? Celui care i-a chemat la

DAR, DE FAPT

Și 
ri- 
a- 
pe

tenis

atras 
vio-

începe să-1 înjure grosolan pe 
arbitru. Continuă prin, a-1 
amenința cu bătaia, iar lori 
Nâstase nu-1 elimină de pe 
teren datorită tam-tam-ului 
pe care, o parte dintre spec
tatori încep să și-l bată pe 
pieptul păros.

Apoi, deodată, jungla irupe. 
La chemarea lui Apostol Flo
rin, antropoizii își fac intra
rea pe teren.

Ei ii bat cu nuiaua la spate 
pe arbitru, îi trag pantofii 
din picioare, 11 lovesc cu pie
tre. Pentru a nu ti linșat, Ion 
Năstaae • nevoit »* rămină

luptă pe antropoizi ? Dar ațî- 
țarea la lovire, la linșaj intră 
în domeniul Codului. Penal.

Suspendarea meciurilor pe 
teren propriu doar cti O 
ETAPA ? Dar ce-ați făcut sti
mați iubitori de volei din 
Fieni cînd huliganii, pe care-i 
cunoșteați foarte bine, îl ba
teau pe arbitru cu .nuiaua 7

Ce-au făcut organele locale 
după aceea ?

Așa că, înainte de a mai fi 
programat vreun meci de vo
lei al echipei „Cimentul" 1» 
Fieni *au siune», *xa drart sA 
știm |

— Cine sînt cei care l-au 
bătut pe arbitrul Ion Năstase 
șl ice măsui-i penale 
împotriva lor ?■

— Ce măsuri s-au 
potriva, jucătorilor 
„Cimentul" și a 
respectivi, care au acceptat cu 
seninătate, ea un om singur 
— arbitrul și oaspetele Ier — 
să fie lovit de o bandă, de 
huligani ?

— Ce sancțiuni — pe mă
sura vinovăției reale — s-au 
hotărît împotriva căpitanului 
echipei, Apostol Florin ?

Pentru că sportul încep» 
nu de ' la tehnica de a servi

■ mingea, ci de la loialitatea, 
de la curajul autentic, de la 
cinstea elementară a sporti
vilor.

Pentru că nu se poate face 
rabat huliganismului .și lași
tății, chiar cu riscul, pierderii 
locului în campionatul, jude

cii riscul înnoirii 
unei echipe.

țean. chiar 
complete a

s-au luat

luat îm- 
echipei 

oficialilor

Camil BACIU

(După o
de M. Avanu.)

corespondență

P.S. Ne permitem să ce
rem, conform legilor presei, 
un răspuns urgent și limpede. 
Nu explicații, comentarii, 
concluzii, oi UN RĂSPUNS 
CONCRET? ta întrebările d® 
mal «m.
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Un concurs cu multe
semne de întrebare

intre multele concursuri atle
tice dintr-un an, sînt patru ca
re, prin importanta lor, ar tre
bui să figureze în centrul pre
ocupărilor., secțiilor din cluburi 
ți asociații, să fie în atenția 
cuvenită a tuturor factorilor 
din atletism. Este vorba de 
concursurile republicane de pri
măvară, pentru juniori și se
niori, devenite tradiționale pen
tru sportul nostru , și de cam
pionatele naționale individua
le. care în mod normal, ar tre
bui să se bucure de o partici
pare numeroasă și valoroasă, 
să reprezinte o adevărată tre
cere în revistă a potențialului 
atletic din România.

Dacă despre concursul de 
primăvară al juniorilor din a- 
cest an, se pot spune. în ge
neral, multe lucruri bune, în 
schimb aprecierile care se pot 
face pe marginea recentei com
petiții a seniorilor nu sînt de
loc satisfăcătoare, în special în 
ceĂa ce privește numărul par- 
tfcipanților și rezultatele mul
tora dintre aceștia. Dacă fede- 

. rația de atletism, în cazul aces
tui concurs, n-a mai invitat, pe 
speze proprii, atleți și atlete 
din diferite colțuri ale țării, 
iată că cluburile noastre n-au

arătat o elementară c<xisidera- 
tie pentru o competiție atît de 
importantă, nu și-au mai tri
mis atleții și, în final, partici
parea a fost total necorespun
zătoare la cele mai multe pro
be.

Despre atleții coniponenți ai 
lotului olimpic am scris în nu
mărul nostru de 'ieri; astăzi ne
V. om referi pe scurt. Ia ceilalți 
membri ai lotului republican. 
Față de rezultatele nesatisfăcă
toare pe care le-au înregistrat 
la acest concurs-test și. finind 
seamă de condițiile de pregăti
re pe care le-au avut la dispo
ziție, nu mai vedem utilitatea 
menținerii în lotul de seniori 
a unor atleți ca : V. Caramihai,
W. Socol, D. Menis, Livia Oros 
(Steaua), P. Ciobanu, I. Iorda- 
che, T. • Puhi, A. Gagea (Dina
mo), C. Bloțiu, H. Stef (Rapid) 
ș.a. Lista poate fi completată 
și cu alte nume de atleți a că
ror activitate se menține la un 
nivel de mediocritate, dar ne 
oprim la exemplele acestea de
oarece este vorba de reprezen
tanții a trei cluburi fruntașe 
ale atletismului nostru, cu se
rioase potențe organizatorice 
și tehnice.

Surprinde comportarea sla
bă a unora dintre atleții clubu
lui Steaua, campioana pe echi
pe din ultimii ani, clasificați la 
această competiție de primă
vară abia pe locul trei. Cre
dem că este necesară o serioa
să analiză la nivelul conducerii 
clubului pentru a se vedea 
cauzele regresului sau ale pa
șilor pe loc- arătați de mulți 
dintre atleții militari, de la ca
re se așteptau și se mai aș
teaptă încă rezultate cu mult 
mai bune.

Azi, la Constanța:
A sosit în Capitală cunos

cuta echipă de fotbal F. C. 
Bruges, clasată pe locul II 
în campionatul Belgiei și re
centă ciștigătoare a Cupei. 
Fotbaliștii belgieni, antrenați

FARUL—F. C. BRUGES
de Norbert Hoffling, s-au 
deplasat apoi, cu autocarul, 
la Constanța, unde vor Juca 
azi în compania formației 
F arul.

ULTIMELE 300 DE SECUNDE NAGHI Șl ÎNCĂ CEVA...

Romeo VILARA

DUPĂ TURNEUL INTERNAȚIONAL

REZULTATE NEEDIFICATOARE
La întrecerile turneului in

ternațional de lupte libere, 
găzduit recent de sala Dinamo 
din Capitală,.au participat re
prezentativele R. F. a Ger
maniei, Ungariei și României 
(cu două garnituri). Firește, 
ne interesau în mod deosebit 
evoluțiile luptătorilor noștri, 
mai ales că unii dintre ei vi- ' 
zează apropiatele campionate 
europene din Iugoslavia și a- 
poi... Mexicul.

Rezultatele, trebuie să re
cunoaștem, sînt măgulitoare : 
prima noastră formație a o- 
cupat locul întîi iar 'a doua 
a... secondat-o pe prima. în 
aparență, deci, motive de a- 
piauze pentru toți băieții noș
tri. Și totuși, rezultatele nu 
sînt edificatoare.

Este adevărat că antrenorul 
foi mafiei R.-F. a Germaniei 
a deplasat la București tot ce 
avea mai bun la această oră. 
printre care medaliatul cu ar
gint la Jocurile Olimpice de 
la Tokio, K. Rost, fostul cam-' 
pion european și cîștigătorul 
medaliei de argint lă mon
dialele din 1965, . R. Lacour, 
P. Neff. clasat pe Jocul II. la 
europenele din 1966 și pe VI 
la mondialele de anul trecut 
și R. Bock, pfdzent printre 
primii șase la marile compe
tiții. Luptătorii vest-germani 
însă, au evoluat pe patrula
terele de concurs mult prea 
departe de valoarea care i-a 
impus în arena internaționa
lă. Cu excepția lui Bock și

- Rost, oaspeții au părut vlă- 
guiți, lipsiți de inițiativă. A- 
proape că nu a fost partidă 
fără ca un luptător din a- 
ceastă echipă să nu ceară in
tervenția medicului, de.finu 
era vorba de accidente. De 
altfel, ei au fost întrecuți și 
de sportivii noștri din forma
ția Secundă. Slaba lor evolu
ție este, poate, urmarea efor
turilor depuse la campiona
tele naționale ale R. F. a 
Germaniei desfășurate cu pu
ține zile înaintea turneului 
nostru. Trebuie să mențio
năm că .unii dintre ei au par
ticipat la ambele stiluri Asa 
se explică și faptul că în tim
pul confruntărilor de la Bucu
rești vest-germanii 
zat multe procedee 
greco-romane.

Cealaltă formație 
Ungariei, a fost 
aportul unor sportivi valo
roși înlocuiți cu tineri neex
perimentați. în aceste împre
jurări, luptătorii noștri nu 
puteau scăpa victoria. Privind 
scorurile (6—2 în ambele par-

tide susținute de prima noas
tră formație cu echipele 
oașpete), constatării că ele 
sînt în deplin acord cu pre
tențiile. Apelînd însă ia în
semnările făcute pe marginea 
meciurilor de la fiecare ca
tegorie. constatăm că aparen
țele sînt înșelătoare. Din to
talul celor 16 partide, la care 
ne referim îndeosebi, nici una 

'.nu s-a încheiat prin tuș. Aș
teptam astfel de finaluri în 
special de la Fr. Boia, P. Co
man, P. Poalelungi și Șt. 
Stîngu. Paradoxal, ultimii doi 
au fost întrecuți fără drept 
de apel : - primul la puncte, 
iar- al doilea descalificat pen
tru pasivitate ! Nici victo
riile la puncte n-au fost ca
tegorice ; diferențe de două 
sau cel mult patru puncte. 
Să nu ne ascundem, deci, 
după deget.

Pînă la campionatele euro
pene (2—4 iulie) în calenda
rul internațional sau intern 
nu mai figurează nici o com
petiție de. verificare a poten
țialului sportivilor noștri din 
lotul de lupte libere, suscep
tibili de a fi selecționați. A 
doua etapă a campionatului 
național pe echipe (divizia A) 
nu constituie nici pe departe 
un astfel de prilej. Un cri
teriu de selecție există to- 

uzitat la noi de 
vreme. In 

competiții
se organizează 
de verificare a com- 

respectiv

mai 
preajma 
interna- 

un

au utili- 
de lupte

oaspe, a 
lipsită de

tuși, 
multă 
marilor 
ționale 
concurs 
ponenților. lotului 
aflat în pregătire. El are loc 
însă cu ușile închise, in j£ye- 
zența antrenorilor de Iot și 
a cîtorva membri ai biroului 
federal. O astfel de selecție 
nu este întotdeauna conclu
dentă. De aceea propunem fe
derației de specialitate orga
nizarea unor turnee publice 
pe categorii, mai ales acolo 
unde sînt cite 2 sau 3 spor
tivi de valori apropiate.

Costin CHIRIAC

Centurat și încleștat de o „cheie" la piciorul sting, J
P. Poalelungi caută refugiul in .parter"

Fq-Wi riooaB gpjsu

...Onorîndu-ne promisiunile 
făcute. în cronica partidei 
dintre. F. C. Argeș și Petro
lul, vom începe cu... ultimele 
300 secunde de jbc. La Pi
tești era minutul 85 cinci 
15 000 de spectatori au sărit 
în sus împinși parcă de uri 
uriaș resort nevăzut: Ion 

Ghițulescu anunțase golul lui 
Anca. Egalitatea obținută de 
clujeni, coroborată cu. victo
ria argeșenilor, determină ca 
meciul Progresul—F. C. Argeș 
să aibă o miză mult mai 
mare decît.s-ar fi crezut. Din 
Pitești . se anunță cel puțin 
15 000 de spectatori, ceea ce 
înseamnă că acest joc trebuie 
programat pe stadionul 
„23 August".

...Arbitrajul prestat de

Andrei Rădulescu (cinci ste
le !) a purtat o evidentă 
amprentă modernă. Fostul in
ternațional n-a fluierat orice 
intrare la om, dar n-a lăsat 
nesancționat, nici un fault 
grosolan, dînd foarte multă 
cursivitate jocului. Fotbaliș
tii noștri, însă, nu prea sînt 
obișnuiți cu această „manieră 
internațională" de arbitraj. 

Atît gazdele cît, mai ales, 
oaspeții așteptau fluierul ar-

cedeze, în consecință, în toate 
partidele campionatului nos
tru. Treptat, vor fi obișnuiți 
și jucătorii.

...Să dăm lui Dobrin ceea 
ce i se cuvine lui Dobrin. A 
fost minunat! Acest mare ta
lent al fotbalului nostru con
stituie ceea ce se poate numi 
catalizatorul efortului colec
tiv, elementul care valorifică 
pe plan . superior potențialul 
echipei sale, pe care îi sti-

Cînd juca la F. C. Argeș, 
Naghi era un atacant apre
ciat pentru tehnica sa șle
fuită, pentru șutul curat și 
puternic, pentru jocul său 
marcat de eleganță și intui
ție. Transferat la București, 
Naghi duce de atunci în
coace o existență cvasi ano
nimă, joacă doar din cînd 
in cînd, rareori un meci 
întreg, are un moral submi
nat și se află, de multă

DIN VALEA JIULUI...
• Deși meciul era lipsit 

de miză, cei doi antrenori, și 
în special Coidum. s-au agi
tat. cît la o... finală continen
tală. Ei au strigat necontenit 
la jucători, dîndu-le indicații 
sau chemîndu-i la tușă pen
tru unele admonestări, igno- 
rînd astfel, sau încâlcind de
liberat, prevederile regu
lamentare, care interzic 
asemenea „consultații" în tim
pul jocului. A fqst nevoie 
de intervențiile delegatului 
F.R.F. ca cei doi antrenori 
să se cumințească... Deci, 
elevi-liniștiți, profesori-nev- 
voși...

• Ne-a surprins lipsa- din 
tribune a copiilor. Am fost 
tentați să credem că între 
puștii din Petroșeni sînt pu
țini iubitori ai balonului ro
tund, dar mulțimea de copii 
care străjuia porțile stadio
nului ne-a convins de con
trariu. Explicația : la o in
trare generală 'de 11 lei — 
nu-i cam mult ? — copiii n-au 
acces gratuit ! Iată o lipsă 
de fair-play față de cea mai 
tînără generație de specta
tori, care ar trebui să dea 
de gîndit. Cu atît mai mult 
cu cît pe alte stadioane copiii 
sînt găzduiți, încă de la în
ceputul campionatului, fără 
bilet de intrare...

Ov. IOANIJOAIA

DIN CARNETUL
bitrului după fiecare intrare 
a adversarului Și după fie
care căzătură. Poate este ca
zul că federația să dezbată 
intr-un cadru adecvat pro
blema arbitrajului mai liber 
(pe care-1 întîlnim totdeauna 
peste hotare) și să se pro-

muleâză și — exprimă mai 
ales. E drept,: Dobrin are 
momente cînd dispare din 
joc. Dar dacă își face sim
țită prezența de 5—6 ori pe 
repriză, adversarul e knokau- 
tat.

C. RAZVAN

vreme, la limita ratării. De
seori mi-a vorbit despre ne
încrederea care l-a răzbit, 
drept urmare a menținerii 
sale' in postura de rezervă, 
sau a înlocuirii lui în tim
pul partidelor. Naghi nu este 
un tip de rezistență morală,

Duel Kraus—Mihai lonescu. La această fază, atacantul piteștean, care duminică a înscris 
golul victoriei în partida F.G. Argeș — Petrolul, va fi contrat in extremis de portarul ploieștean

Foto: S. BAKSY»

un fotbalist ambițios, capabil 
să amortizeze cu resursele 
lui interioare traumele sufle
tești consecutive, unui _ tra
tament mai aspru, să zicem, 
din partea antrenorilor. Dar, 
o atitudine de nevalorificare, 
precum și -lipsa unui sprijin 
exterior pentru integrarea sa 
în echipa Dinamo, se pare 
că au existat.

In meciul cu A.S.A., Naghi 
a jucat bine în momentele 
decisive, participînd la pre
gătirea a trei goluri. A greșit, 
in schimb, cîteva pase, de
oarece sacrifica simplitatea 
pentru niște alternative prea 
savante, cînd scorul era 4—1 
pentru echipa sa. A fost în
locuit. Sperăm că antrenorul 
Marian n-a făcut o ieftină 
concesie acelei părți din pu
blic, care încălcîndu-și me
nirea și dovedind neînțele
gere pentru randamentul 
tactic al lui Naghi, atitudine 
ce exprimă o dubioasă pri
cepere, a cerut înlocuirea. lui. 
Amintim acestor spectatori că 
respectul dintre fotbaliști și 
tribune nu poate fi decît re
ciproc...

Romulus BALABAN

TEST DUMITRIU II - DUMITRACHE, 
In MECIUL CU REPREZENTATIVA OLANDEI

Interviu cu antrenorul 
ANGELO NICULESCU

Un scurt... stop pus cam
pionatului diviziei A, tocmai 
cînd întrecerea celor mai 
bune formații ale țării se a- 
propiase foarte mult de fi
niș ; un stop care oprește e- 
cbipele la semafor pînă în 
ziua de 9 iunie, pentru a face 
loc pregătirilor în vederea 
meciului de la 5 iunie, cu O- 
landa, contractat, după cum 
se știe, peste programul ini
țial, dar în cele din urmă 
binevenit.

— Oricum, față de ideea 
de .joc utilizată la Linz se 
schimbă ceva...
— De acord. Acum ne a- 

propiem mai mult de 1—4— 
—2—4. cu modificări în pla
samentul și dinamica jucăto
rilor. Așa, de piidă, mijloca
șii vor acționa mai ofensiv, 
avînd rolul de a participa, 
alternativ, în atac. In situa
țiile de apărare, Dinu va fi 
mijlocașul de sprijin, iar 
Sasu, aripa stingă, va ocupa 
o poziție maj retrasă. După 
meciurile cu Bruges și O-

landa, cînd se va contura un 
schelet de echipă națională, 
vom putea vorbi mai mult 
și mai clar despre ideea de 
joc. Oricum, țin să vă asigur 
că nu vom da dovadă de ri
giditate și jocul echipei va fi 
orientat în funcție de locul 
de desfășurare a partidelor : 
„acasă" sau în deplasare.

— Ce va urma după me
ciul de la 5 iunie ?
— O scurtă perioadă, lotul 

va fi reunit într-o stațiune 
montană, unde, paralel cu o- 
dihna activă, cu ozo'nificarea,

vom „lucra" și pentru omo
genizare. în sfîrșit, pentru 15 
august este prevăzut un joc 
la Vichy, în compania unei 
echipe franceze ■ din liga I.

— Apoi ?
— Apoi... Pregătirea cu toa

te motoarele în plin în vede
rea obiectivului principal al 
arfului ’68 — meciul oficial 
cu reprezentativa Portugaliei. 
Dar pînă atunci...

— Vom mai avea timp 
să discutăm...

G. NICOLAESCU

DE CE IN CEASUL 
AL 12-lea?

Am văzut jucînd echipa 
craioveană în 6 meciuri din 
acest retur. De fiecare dată 
cronicarul și spectatorul ple
cau de la teren cu o umbră 
de amărăciune și insatisfacție, 
pentru că promisiunile din 
tur ale Universității nu se re
alizau de fel. Un joc dezlînat, 
lipsit de coloratură tehnică 
și spectaculară, o nepotolită 
sete, de puncte care, ca o 
„Fata Morgana" se îndepăr
tau pe măsură ce etapele tre
ceau.

Și spectatorii craioveni, fi
delii susținători ai Universi
tății, continuau să spere. 
20 000 de iubitori ai fotbalu
lui au venit și la meciul, cu 
U.T.A., animați de o ultimă 
Speranță. De această dată aș
teptările nu le-au mai fost 
înșelate : echipa lor favorită 
a jucat cu un elan debordant, 
ofensiva lor a avut luciditate. 
„U“ Craiova a practicat în 
penultima etapă a campiona
tului un fotbal modern, de 
continuă mișcare, de supli
nire permanentă între coechi
pieri, cu multă acurateța teh
nică. A fost cel mai bun joc 
al său din rfetur. Și spre 
lauda jucătorilor craiovenî, 
intr-un meci cu o miză'deo
sebită pentru ei, au fost preo
cupați numai de fotbal, de 
obținerea unui rezultat cît 
mai bun cu mijloace regu
lamentare, respectîndu-și ad
versarul, venit și el hotărît 
să arunce în luptă armele 
tehnico-tactice. Implicit, spec
tacolul a fost realizat iar fi
delul suporter craioveăn, în 
sfîrșit, mulțumit.

Paul SLAVESCU

— Nu-i așa, tov. Nicu- 
lescu ? — l-am întrebat,
pentrij început, pe interlo
cutorul nostru.
— Absolut. Această parti

dă cu puternica reprezentati
vă a Olandei vine să umple 
un gol lăsat prin amînarea 
meciului cu Iugoslavia, ofe- 
rindu-ne, în același timp, 
nouă, selecționerilor, posibi
litatea de a verifica și alți 
jucători.

— După cum se știe, jo
cul cu Olanda va fi prece
dat, la 1 iunie, de „verifica
rea" cu formația belgiană 
F. C. Bruges. Ce lot ați 
convocat ?
— Coman, . Datcu — por

tari ; Ivăncescu, Sătmăreanu, 
Barbu, D. Nicolae, Hălmăgea- 
nu, Deleanu, Mocanu — fun
dași ; Gherghhli, Dinu, Dumi
triu III — mijlocași ; Pîrcă- 
lab, Grozea, Dobrin, Dumi- 
trache, Ion lonescu, Sasu,. 
Kallo, Duniitriu II — înain
tași.

— Cum vedeți formația 
pentru meciul eu Olanda? 
—- Coman — Ivăncescu, 

Barbu, Hălmăgeanu, Deleanu 
— Ghergheli, Dinu — Pîrcă- 
lab, Dumitriu II, Dumitrache, 
Sasu. Nu înseamnă că la Do
brin Și Grozea s-a renunțat. 
Ei au fost, însă, verificați și 
pot spune că, într-o oarecare 
măsură, au corespuns. Vrem 
să punem la concurență pos
turile de înaintași centrali, 
pentru care candidează t Du
mitriu II, Dumitrache, Ion 
lonescu, Dobrin și Grozea.

— Deleanu n-a dat satis
facție la tineret, în Suedia. 
Credeți că antrenorii au 
procedat bine utilizing un 
jucător din prima echipă a 
țării în formația de tineret ? 
— Mă voi limita la ur

mătorul răspuns : eu nu a- 
preciez comportarea unui ju
cător doar după un singur 
meci. Deleanu și-a demon
strat posibilitățile în echipa I. 
Cred că la Vâsteras a tratat 
jocul cu ușurință.

— Rezultă că la fel veți 
proceda, de pildă, și cu Du
mitriu II și Dumitrache, 
dacă nu vor corespunde in
tegral in meciul cu Olan
da ?
— Desigur, îi vom menține. 

Sînt jucători talentați, cu un 
bagaj mare de cunoștințe. 
Așteptăm de Ia ei o matu
rizare.

— Ii veți folosi in cuplu ?
— Exact așa cum acționea

ză la cluburile lor : Dumitriu 
II, ceva mai retras, Dumitra
che, avansat.

on

POVESTEA CUPEI ROMÂNIEI (IX)
UN MECI DE ZILE MARI

Greu de uitat finala celei de a XXVI-a ediții ! Dinamo Bucu
rești și Steaua au oferit, la 19 iulie 1964, celor prezențj pe stadionul 
„23 August", un spectacol fotbalistic de înaltă ținută.

Primele minute ale meciului, primele emoții. Minutul 3 este 
trist pentru steliști : Cojocaru pasează lui... Pîrcălab și faza se în
cheie cu șutul lui Octavian Popescu : 1—0. Georgescu vrea să-l rea
biliteze pe Cojocaru, două'minute mai tîrziu, dar trimite în bară, 
spre fericirea lui Datcu! In min. 8, Pavlovici pătrunde impetuos,’ 
dar... își trimite mingea mult înainte ’. steliștii continuă atacurile, 
inițiate și coordonate admirabil de Constantin, care,. în min. 12, 
trimite o pasă „ca. la carte” lui Creiniceanu și mingea șutată de 
acesta se oprește în plasă : 1-1. Steliștii nu se opresc aici și apă
rarea dinamovistă are mult de furcă. Min. 15: Nunweiller IV, în- 
cercînd să „intre" pe traiectoria unui șut al lui Jlaksi, comite henț 
în careu. Constantin execută penaltiul și majorează scorul în fa
voarea echipei sale : 2—1.

Cea de a doua repriză începe cu un atac stelist, încheiat cu un 
șut „bombă" tras de Pavlovici : gol ? Nu ! Datcu s-â întrecut pe el 
însuși : Un minut mai tîrziu, Creiniceanu îl „găsește" pe Constantin, 
care expediază mingea în-plasă. Arbitrul nu acordă : a fost ofsaid? 
Și cînd meciul pare a aparține steliștilor, SUciu și Georgescu se 
încurcă la repunerea mingii în joc după un aut de poartă, balonul 
e .cîștigat de Haidu, acesta îl trimite lui Nunweiller VI, care-1 
ridică peste Suciu, încă uimit de tot ce se întîmplă : 2—2.

Dinamoviștil ies la atac și în min. 60 Pîrcălab, cu doi adversari 
„în spate", pătrunde în careu și trage pe lîngă Suciu: 3—2 pentru 
Dinamo !

36 Competiția

o „bombă" care surprinde tribunele, dar nu și pe Matache ; înlo
cuitorul lui Niculescu în poarta piteșteană execută o săritură de 
panteră și deviază mingea care se îndrepta spre plasă.

Dar, în min. 55, același Ivansuc oferă o* mostră de felul cum 
se execută o lovitură liberă de la 25 na. de: poartă : se depărtează 
(nu prea mult !), privește „zidul" piteștean, șutează și... gol !

Cu 2—0, studenții se de,clară satisfăcuți ; motiv pentru piteșteni 
să atace și să înscrie singurul lor gol, în min. 65 : lonescu centrează 
din apropierea punctului de corner și Țurcan reia cu capul : 2—1.

REINTILNIRE DUPĂ 13 ANI
Cea de a XXVIII-a ediție a „Cupei" a „programat" în finală 

două vechi rivale : Steaua și U.T.A. Cele două formații își dispu
taseră trofeul și în ultimul meci al ediției din 1949/1950 (învingă
toare echipa militară cu 3—1) și în finala ediției din 1953 (cîștigă- 
toare U.T.A., cu 1—0); deci 1—1 în finalele de Cupă; ce se va întîmplă 
de data aceasta ? .

Meciul a început cu „clasicele" ratări : Raksi în min. 5, Sorin 
Avram un minut mai tîrziu, Voinea „o bară” în min. 10.

După acest duș rece, arădenii pornesc și ei la luptă ; sînt chiar 
pe punctul să deschidă scorul, în min. 22, dar Axente ezită și Suciu 
are timp să plonjeze cu succes.

Cea de a doua repriză a meciului nu are istoric, sau — dacă 
doriți — istoria ei este cea a atacurilor fotbaliștilor de la Steaua 
și a înfrîngerii apărării arădene. Intr-adevăr, cele 45 de minute re
prezintă un- „recital" stelist, în care Raksi (de două ori), Voinea șl 
Sătmăreanu înscriu golurile care vor aduce bucureștenilor victo
ria atît de mult dorită și, o dată cu ea, cea de a șaptea cupă !

S-A INTIMPLAT LA BACĂU I...
Anul 1967 a adus Rapidului — după cîțj ani și cîte emoții ? ! — 

primul titlu de campioană. Porniți pe jos de la Ploiești spre Glu- 
lești, numeroși „microbiști" ai echipei atît de mult îndrăgite nu
mărau zilele care-i despărțeau de data finalei Cupei. Ce frumos an 
ar fi fost 1967 dacă le aducea o ^dublă1’ !

Dar, pînă la finală, ar mal fl trebuit Bă treacă un „hop- i Fo
rests Fălticeni, o divizionară C. despre care i.«e auzise» că • «U- 
....... .  . AJllWM!SțLfL,..,'--'''L.-. 1 . «ijji '
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E rîndul steliștilor : Raksi execută o lovitură liberă de la 18 m 
șl Constantin reia cu capul : 3—3.

Minutul _ 81 : Pavlovici se lansează spre poarta adversă : în 
apropiere smt Sorin Avram șl Voinea, nemarcațl ; Pavlovici vrea, 
msa, să înscrie EL atest gol, poate al victoriei, și nu pasează î 
Marea ocazie este ratată !

Peste 2 minute, Dinamo conduce cu 4—3 prin șutul necruțător 
al lui Frațilă. Nu mai sînt decît cîteva minute... appî doar două-... 
Octavian Popescu înscrie din nou : 5—3 pentru Dinanio, care reali
zează astfel prima sa „dublă" : campionatul șj Cupa.

PATRU CUPE PENTRU CLUJ I
...Și vîrsta. reprezintă un atu eficace! De n-ar fi fost așa, Rapid 

n-ar fi cedat Ia... 10 ani diferență în fața Iui, Dinamo Pitești (me
ciul s-a încheiat la egalitate, după prelungiri • 1—1) șj nici pro
gresul n-ar fi fost eliminată de Știința Cluj, pentru că era mai „bă- 
trînă" cu 1 an (scorul meciului : 2—2) » Dar, legea e lege și, datorită 
ei, finala a prezentat două echipe specialiste în... tinerețe : Știința 
Cluj și Dinamo Pitești.

Nici un clujean nu va uita ziua de 11 iulie 1965, ziua în care, 
pe Stadionul Republicii, favoriții lor au primit nu mai puțin de 
4 cupe :
în C«nî?i0Aană t?publicană de Cîștigată de Știința
m „deschidere (2—0 cu Progresul București).

Cupa dragostei de club, atribuită doctorului Traian Georgescu, 
pentru cei 15 ani de activitate la Știința. S

Cupa golgeterului campionatului, cîștigată cu 18 goluri de Mihai Aaam.
în sfîrșit, „Cupa României":

Par o „consultare" reciprocă, cu inevitabile în
trebări și răspunsuri. Deodată, Cîmpeanu își dă singur startul în
tr-o cursă pornită de la centrul terenului și, de la 30 de metri, 
trage puternic. Portarul piteștean, Niculescu, nu reține (va mărtu
risi apoi ca nu era obișnuit cu... nocturna ? !). Clujenii conduc Cu 
1—0, dar dinamoviștii pornesc în trombă. N-au trecut decît 4 mi
nute de la primul gol al meciului și Tlrcovnlcu trage năpraznlc in 
portarul Moguț (îl va imita imediat și Naghi).

„Lui Ivansuc nu-i plac asemenea lucruri ; în fond, s-ar putea 
întîmplă ca Moguț să lipsească o dată din traiectoria șuturilor pi- 
teștene ! Ca să le... evite, „preia” o minge și, de lâ 16 metri trage
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minat din „Cupă” pe Victoria Roman, Viitorul Botoșani, Dinamo 
Bacău, Steagul roșu Brașov, C.S.M.S. lași. Cam multe echipe ce-1 
drept, dar unele depășite numai pentru că Foresta a fost de cate
gorie mai... mică ! Și apoi, care dintre ele se putea compara cu 
Rapidul, supranumit „Real Giuleștl" ?

Dar la Bacău, în minutul 3, Oltan trage cu boltă de la 18 m. 
peste Răducanu, ieșit la... plimbare prin careul de 6 m, și mar 
chează : 1—0 pentru Foresta, scor „bun" de surpriză, dar incapabil 
să clatine încrederea rapidiștilor, mai ales cînd mai aveau 87 de 
minute de joc !

La atac ! Cel „11“ rapidiști asaltează poarta Forestei în se
rie, în trombă, în avalanșe, dar... inutil. S-ar întoarce și acum pe 

■jos, pînă la-București, toți suporterii rapidiști; de necaz! Dar e 
cam departe...

In ziua finalei Steaua — Foresta. pe Stadionul Republicii nu 
Ups“au1Clt 20 °°° de spectatori ! vă lăsăm pe dv. să ghiciți cine

I’oresta pornește cu speranțe, dar Steaua își ia din vreme toate 
măsurile, pentru evitarea oricăror surprize (c mult prea proaspăt 
exemplul giuleștean pentru a fl uitat !).

Golurile curg : Sorin Avram (min. 8), Negrea (min. 10) Soo 
(mm. 16), Soo (min.. 38), Sorin Avram (min. 60) Dumitru Popescu 
(mm. 71). Militarii îșl_ reglează tirul. Sînt doar în specialitate !... 6—0.

Finala ia sfîrșit într-o atmosferă de entuziasm, care împiedică 
atribuirea trofeului : toată lumea coboară pe gazonul pe care 
Steaua a obținut cea de a opta „Cupă". „Recordul" Rapidului a 
fost depășit !

Giuleștenii zimbesc, totuși : „Noi am obținut șase la rînd

Șl. ACUM ?...
Povestea noastră ia sfîrșit.
Amintirile trecutelor ediții cedează locul apropiatelor avancro 

nici ale celei de a XXX-a finale.
Și aplaudînd învingătorii, oricare ar fi ei, ne vom simți nu 

simpli spectatori, ci părtași direcți al încordării, ai efortului, al 
realizării sportive.

Aceasta este „CUPA", bătrînă ca fotbalul și veșnic tînără ca el?...

Dorin ȘTEFLEA



ANCHETA ZIARULUI NOSTRU
m
IF! A < i k i n ifîȚȚMMI

LE]ona
till

Răspund 9 specialiști și ziariști sportivi de peste hotare
frumoase cărți de 
Europa !

vizită din

Echipele prob'1 t
din finala „C.C.t.“

la fotbal
se întîlnesc la 
finala „CC.E.“,

Evenimentul fotbalistic central al anuhi îl coinsti- 
tuie, fără îndoială, turneul final al campiona
tului european. Această atractivă competiție, 

; organizată între două campionate mondiale, se află 
acum la cea de a treia ediție.

Cele patru meciuri ale turneului fina! vor avea loc 
săptămîna viitoare în Italia, ducă cum urmează: la 
NEAPOLE (5 iunie): ITALIA-U.R.S.S.; la FLORENȚA 
(5 iunie): ANGLIA-IUGOSLAVIA; la ROMA : (8 iu
nie) : FINALA (LOCURILE 1-2) si finala (PENTRU 
LOCURILE 3-4).

Primele două ediții ale campionatului au revenit 
reprezentativelor U.R.S.S. și Spaniei. Cine va cuceri

acum valorosul' trofeu ? La această întrebare (ca și 
la alte două) răspund, în rîndurile de mai jos, în ca
drul anchetei internaționale organizată de ziarul 
nostru, o serie de antrenori, specialiști, ziariști și a- 
gentii de presă de peste hotare.

1. 'CONSIDERAȚI CĂ ECHIPELE SEMIFINALISTE 
(ANGLIA, ITALIA, U.R.S.S. SI IUGOSLAVIA) SÎNT 
CELE MAI DEMNE REPREZENTANTE ALE FOTBALU
LUI EUROPEAN LA ORA ACTUALĂ ?

2. SISTEMUL DE DESFĂȘURARE A ACESTEI COM
PETIȚII ESTE CEL MAI JUDICIOS?

3. CINE VA CUCERI CAMPIONATUL ? PE CE VĂ 
BAZAȚI PRONOSTICUL ?

2. Turneul final, 
nește cele mai 
echipe de pe continent, ar fi 
trebuit să se desfășoare în 
sistem de campionat. Acesta 
ar duce la o ierarhizare mai 
reală și chiar dacă s-ar fi 
lungit turneul cu cîteva zile, 
toată lumea ar fi fost mul
țumită : echipele, spectatorii 
și organizatorii.

care reu- 
valoroase

ria, U.R.S.S. și R. F. a Ger
maniei. Cînd afirmăm acest 
lucru ne referim la valoarea 
generală a fotbalului practi
cat în aceste țări, la con
stanța în performanțe.

2. Sistemul actual, atît cel 
din preliminarii, cît și cel 
din turneul final, îl socotim 
bun.

JAQUES FERRAN
(redactor-șef al revistei

France-Football)
,1. Da, toate cele patru 

formații își merită locul în 
.serriifinalele campionatului 
european. Firește, și alte se
lecționate ar fi putut să figu
reze-pe lista celor 4 (Unga
ria, Cehoslovacia, R. F. a Ger
maniei), dar într-o competiție 
eliminatorie, se califică echi
pele care 
respectiv 
bună.

dețin în momentul 
forma cea mai

preliminarii, selec-

3. Noua campioană va fi 
Anglia. Este echipa cea mai 
solidă, cea mai bine 
tită, cu jucători care 
mare experiență.

pregă- 
au o

3. Anglia este, fără îndoia
lă, cea mai bună echipă. Dar, 
înclinăm să credem că acest 
campionat va fi cîștigat de 
Italia, care beneficiază de 
avantajul terenului.

Astă-seară 
Londra, în 
Manchester United și Benfica 
Lisabona. în acest meci, care 
va fi televizat (ora 20,45), vor ' 
fi utilizate, probabil, urmă
toarele echipe :

MANCHESTER UNITED: 
Stepney — Brennan, Dunne, 
Crerand, Foulkes, Stiles, Best, 
Kidd, Bobby Charlton, Sad
ler, Astou. BENFICA LISA
BONA : Jose Henrique — 
Adolfo, Humberto, Jacinto, 
Cruz, Graca, Coluna, Jose Au
gusto, Torres, Eusebio, Si- 
moes.

FIȘIER OLIMPIC

2. în .
ția a fost cît se poate de 
bună (niă refer la cîștigătoa- 
rele . grupelor). în privința 
turneului final am: însă, altă 
părere, Ar fi fost cu mult 
mai judicios dacă cele patru 
echipe rămase în cursa pen
tru titlu ar fi susținut cîte 
trei meciuri (sistem campio
nat. fiecare cu fiecare!

3. Foarte greu de dat un 
răspuns. Prevăd o finală Ita
lia — Anglia, în care gazdele 
vor fi ușor avantajate.

HELENIO HERRERA

HORST FRIEDEMANN
secției de fotbal, la

(antrenor — Italia)
; 1, Nu încape nici o în
doială că U.R.S.S., Italia și 
Anglia sînt printre cele mai 
bune reprezentative din Eu
ropa.: Cît despre Iugoslavia, 
eu înclin să cred eă există 
alte reprezentative mai pu
ternice ca, de exemplu, Spa
nia și Ungaria.

In preliminariile campionatelor europene, scoțienii au produs cele mai mari emoții 
englezilor. In fotografie, fază din meciul Scoția—Anglia (1—1):

' încercare de atacanții scoțieni
portarul Bonetti pus la grea

(șeful
ziarul

Deutsche Sportecho" - Berlin)
1. Trei dintre cele patru 

semifinaliste își justifică pre
zența în lupta pentru titlu. 
Echipa Iugoslaviei este ceva 
mai slabă dar, ca la oricare 
mare competiție, este normal 
să se strecoare și o formație 
de valoare medie.

2. Cred că un turneu cu 
8 echipe (împărțite în două 
grupe — adică toate cîștigă- 
toarele seriilor) ar fi fost mai 
echitabil. Apoi primele două 
clasate în cele două grupe să 
fi participat în continuare la 
un turneu final (sistem cam
pionat).

3. Italia are prima șansă. 
Motivul este lesne de înțeles: 
terenul propriu este hotărîtor 
în multe turnee finale. în fi
nală, „squadra azzura" va în- 
tîlni probabil pe campionii 
mondiali.

AGENȚIA „UNITED PRESS
INTERNATIONAL" (redacția

din Londra)
1. Dacă sistemul de desfă

șurare (referindu-ne la parti
dele din sferturile de finală) 
ar fi fost altul, atunci în se
mifinale și-ar fi găsit locul 
reprezentativele Italiei, An
gliei, U.R.S.S. și Ungariei.

AGENȚIA „SPORT INFOR-
MATION DIENST"

CELE MAI BUNE PERFOR
MANȚE MONDIALE - 1968

Dusseldorf
1. în prezent, semifinalis- 

tele sînt cele mai bune echi
pe de pe continent. Alături 
de ele ar mai fi avut poate 
loc și selecționata Ungariei. 
Dar cum în semifinale nu 
pot participa decît patru for
mații, echipa Ungariei a ră
mas pe locul.,. 5.

2. Sistemul de desfășurare 
îl considerăm echitabil.

3. Anglia este de departe 
favorita campionatului. Ma
rea calitate a acestei forma
ții constă în omogenitate, în 
calmul specific englezesc șî 
în 
în

faptul că știe să cîștige 
deplasare.

Anchetă realizată de
Ion OCHSENFELD

cu ajutorul corespondenților 
noștri de peste hotare

clc vedere 
actual este 

faza finală.
■2. , Din punct 

sportiv,. sistemul 
bpn pînă la 
Aceasta ar trebui să se des 
fășoare într-o țară neutră, 
pentru că altfel echipa tării 
gazdă ar fi prea favorizată, 
așa cum este cazul Italiei 
această ediție.

3. Anglia și U.R.S.S. 
obținut rezultate care le 
dreptățesc șă aspire la
succes final. Să nu uităm, 
fe'să,: că echipa Italiei va 
lupta din răsputeri să cuce
rească un titlu de care n-a 
fost. niciodată ' atît de aproa
pe în ultimii 30 de ani. în 
plus, azzurii vor fi 
de; publicul lor atît 
cărat.

au 
în1 
un

susținuți 
de înflă-

ȘTEFAN BOȘKOV (antrenor 
principal al reprezentativei

de fotbal a Bulgariei)
că din cele opt1. Consider 

reprezentative ale Europei

DUPĂ DOUA PROBE, în 
concursul internațional de 
pentatlon modern de la Halle 
conduce Uwe Adler (R. D. 
Germană B) cu 2008 puncte, 
urmat de Șaparnis (U.R.S.S.) 
-* 1980 puncte și Balczo (Un
garia) — 1979 puncte. Pe 
echipe, primul loc este deți
nut de 
puncte, urmată de Ungaria 
—r...5779 puncte, R. D. Ger
mană B ■ 
garia 
Germană A

U.R.S.S. cu 5844

— 5668 puncte, Bul- 
5493 puncte, R. D.

5337 puncte 
etc. în proba de călărie, Led
nev (U.R.S.S.), Deak (Unga
ria), Dumitru Spîrlea (Româ
nia), Hepneberg (R. D. Ger
mană B), Luderîtz (R. D. 
Germană A) și Nerger (R. D. 
Germană B) au obținut punc
tajul maxim de 1100 puncte. 
Adler a realizat 1070 puncte, 
iar Balczo 
puncte.■
BOXERUL 
melo Bossi, 
pean la categoria semimij- 
locie, l-a învins la puncte, la 
Milano, pe algerianul Faradji 
Abdermarine.

a totalizat

ITALIAN 
campionul

1010

Car-
euro-

ÎN CURSA CICLISTĂ de 
șase zile de Ia Montreal con
duce cuplul belgian Sercu— 
Sevenyers.■
CU PRILEJUL unui concurs 
de atletism 
NorrkSping, 
Bo Jonsson 
de . săritură 
2,13 m.■
PROBA DE 
lin din: cadrul, turneului in
ternațional de tenis de masă 
de la New York a fost cîștiga- 
tă de cunoscutul jucător suedez 
Kjell Johansson. El a dispus 
în finală cu 18—21, 21—10, 
23—21, 21—15 de compatrio
tul său Hans Alser. Finala 
probei de dublu bărbați a 
revenit cuplului suedez Jo
hansson—Alser care a între
cut cu 18—21, 21—17, 21—19, 
21—15 perechea cehoslovacă 
Stanek—Miko.

desfășurat la 
sportivul suedez 
a cîștigat proba 
în înălțime cu

SIMPLU mascu-

ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIO
NALA • de gimnastică desfă-

care au evoluat în sferturile 
de finală, cu excepția Fran
ței, oricare se putea 
în semifinale.

califica

de dis
pozitive

2. Fiecare formulă 
putare are părțile ei 
și negative. Formula după 
care se dispută campionatul 
european o consider bună.

3. Categoric, Anglia. Fot
baliștii englezi dețin o for
mă foarte bună, demonstrată 
în ultimele confruntări inter
naționale.

GREGORGZ ALEKSANDROWKZ
(fost arbitru internațional
șef de rubrică la ziarul 
„Przeglad Sportowy", Varșovia)

1. Anglia, Italia 
sînt reprezentante 
fotbalului de pe 
Dacă sistemul ar 
pe această listă a
telor și-ar mai fi justificat 
cîte un loc și echipele Un
gariei, Spaniei și R. F. a 
Germaniei.

și U.R.S.S. 
demne ale 
continent, 

fi permis, 
pârtie ipan-

we/ex radio telefon
șurată la Metz între selec
ționatele feminine ale Fran
ței și Poloniei s-a încheiat 
cu victoria gazdelor învingă
toare cu 224,80—218,90 puncte.

La individual: 1. Letour- 
neur — 76,80 p, 2. Lauvard — 
74 p, 3. Osmanșka — 73 p,

(Un.

(RO-

(Un-

La aruncarea discului femei : 
R.M. 61,64 m Christine Spielberg 

(R.D.G.)
61,03 m Liesel Westermann 

(R.F.G.)
57,72 ni Jolan Kletbei-ne 

garia)
56,64 m LIA MANOLIU 

MANIA)
55,88 m Judit Stugner 

garia)
55.66 m Karin Illgen (R.D.G.)
54,83 m Brigitte BerendoncK 

(R.F.G.)
54,58 m Maria Hmelevskaia 

(U.R.S.S.)
54.10 m Anna Mlckler

(R.D.G.)
53,74 m OLIMPIA CATARA

MĂ (ROMANIA)
La aruncarea discului bărbați: 

R.M, 66,54 m Jay Silvester 
(S.U.A.)

64,39 m George Puce (Cana
da)

62,41 m Bill Newille (S.U.A.) 
61,77 m Rickard Bruch (Sue

dia)
61.66 m Gary Carlsen (S.U.A.) 
60,94 m John Cole (S.U.A.) 
60,92 m Robin Taitt (N. Zee-

landă)
60,52 m Lother Milde (R.D.G.) 
60,48 m John Van Reenen (A- 

frica de Sud)
60,34 m Silvano Simeon (I- 

talia)
60,30 m Frank Vollmer 

(S.U.A.)
60.10 m Ulrich Brembach

(R.D.G.)
50,96 m IOSIF NAGHI (RO

MANIA)

START ÎN TURUL CICLIST
AL ANGLIEI

2. Cred că organizarea 
unui turneu final într-o țară 
direct interesată de soarta 
competiției nu este cea mai 
bună soluție. Mă gîndesc că 
organizarea acestui turneu pe 
„teren neutru", bunăoară El
veția 
ar fi 
real.

tare. Motivul ? Englezii au 
cîștigat marea majoritate a 
partidelor de pînă acum cu 
„Squadra Azzura" și astfel 
italienii au un fel de com
plex față

2. întrucît un turneu final 
nu poate fi prelungit, 
Iul sistem îl consider

actua- 
just.

de britanici.
șansă.

în stațiunea maritimă Brigh
ton s-a dat zilele trecute star
tul în întrecerea ciclistă „Milk 
Race", care constituie de fapt 
Turul Angliei. Desfășurată pe 
o lungime de peste 2.000 km,

competiția reunește rutieri din 
Danemarca, Polonia, Elveția, 
Suedia, U.R.S.S. și Anc'lia.

Telefoto U.P.I. —
AGERPRES

sau R. F. a Germaniei, 
dat un cîștigător mai

Prevăd o finală An-3.
glia — Italia. Sînt de părere 
că Anglia va ieși învingătoa
re din această mare conffun-

(Urmare din pag. 1)

lea titlu de campion la se
niori — de data aceasta la 
canoe simplu 500 m — deși 
se află încă la vîrsta junio
ratului. Lui îi revine cinstea 
de a primi „Cupa Comitetu
lui Olimpic Român", oferită 
celui. mai tînăr campion al 
ediției din acest an. Un. tro
feu de două ori măritat!

In proba de dublu canoe, 
campionii finalei pe distanța 
olimpică de 1 000 m au cu
cerit, de asemenea, cel de-al 
doilea titlu, după un finiș 
viu disputat cu tinerii C. 
Manea și Gh. Sidorov.

Scontat, întrecerea de caiac 
4 . — 500 m fete a revenit, 
fără emoții, echipajului Va
lentina Serghei, Hilde Tăta
rii, Elena Lipalit și Victoria 
Cichi.

Meciuri dîrze, și

Extrem de disputate și pal
pitante meciurile de aseară, 
în prima semifinală a campio
natelor republicane de box. 
Programul galei, foarte încăr
cat (22 de partide), a oferit 
chiar de la început întîlniri 
de bună calitate. Primii „ac- 
tori“ care au urcat în ring 
au fost juniorii. Tînărul brăi- 
lean Paul Dobrescu a evoluat 
în stil de mare campion, folo
sind cu măiestrie o gamă va
riată de lovituri, cărora Mu
rea nu le-a putut face față. 
La seniori, C. Ciucă n-a evo
luat așa cum ne așteptam, 
reușind, totuși, să-l întreacă

REZULTATE TliHNiep. Juniori 
pană : P. Dobrescu (Prog. Brăila) 
b.ab. 2 C. Murea (Dinamo Buc.) ; 
C. Bumb (Tractorul Brașov) b.p. 
Oo Rușit (Farul C-ța) ; grea : D. 
Zelinca (C.S.M. Cluj) b.k.o.l I.
Dascălu (Dinamo Buc.); D. Bucur 
(Metalul Bocșa) b.p. D. Seară
(Botoșani). Seniori : muscă : C. 
Ciucă (Steaua) bip, C. Pop (U.M. 
Timișoara) ; P. luga (Dinamo 
Buc.) zb.p. D. Davidescu (Dinamo 
Buc.) ; F. Molnar (Tract. Brașov) 
b.p. A. Cojan (Dinamo Buc.) ; 
pană : A. Simion (Muscelul
C-lung) b.p. O. Gorea (Steaua) ; 
Gh. Drugă (Tract. Brașov) b.ab.2 
A. Iliescu (Farul C-ța) ; C. Buzu- 
liuc (Steaua) b.ab.2 L. Gorea 
ința Reghin) ; N. Moldovan 
ința Reghin) b.p. C. Crudu 
namo Buc.) ; ușoară : Gh.

(Vo- 
(Vo- 
(Dl- 
Ene

Tiparul I. P. „Informația" str. Brezoianu 23—25.

JOZEF
federal

MARKO (antrenor
in Cehoslovacia)

moment ce acestea1. Din
sînt echipele calificate, vrînd- 
nevrînd trebuie să recunosc 
că ele se bucură de cele mai

Ultima probă a reuniunii 
de ieri, ștafeta de caiac 
simplu 4x500 m, a dat cîștig 
de cauză, iarăși, favoriților: 
A. Conțolenco, V. Nicoară, 
I. Irimia și H. Ivanov. Dar, 
deși prezenta un echipaj cu 
un singur solist de ridicată 
valoare pentru această probă 
(lacob), ștafeta dinamovistă 
a dat o replică deosebit de 
viguroasă caiaciștilor steliști, 
apropiindu-se de învingători 
mult mai mult decît îi cre
dita media valorică.

După finalele de marți, Di
namo conduce cu 9—4 în 
cursa titlurilor.

PRINCIPALELE REZULTATE 
TEHNICE

K 1 — 500 M : 1. R. RUJAN (Dl- 
națno) .1:55,4; 2. V. Roșea (Dina
mo) 1:56,1 ; S. I. Cozlov (Steaua) 
1:56,5.

3. Italia are prima 
Jucînd pe teren propriu, ea 
pornește din start 
avantaj ce poate 
rîtor.

cu un 
fi hotă-

AGENȚIA E.F.E. (Spania)
1. Cele mai valoroase echi

pe europene sînt, după pă
rerea noastră, Anglia, Unga-

K 2 — 500 M : 1. A. VERNESCU
— E. BOTEZ (Dinarno) 1:43,8 ; 2. 
M. Iiievici — A. Verba (Steaua) 
1:45,8 ; 3. O. Rujan — M. Stoica 
(Dinamo) 1:46,8.

C 1 — 500 M : 1. I. PATZAICHIN 
(Dinamo) 2:04,8 ; 2. M. lonescu (Di
namo) 2:06,8 ; 3. L. Lipalit (Di
namo) 2:06,9.

C 2 — 500 M : 1. S. COVALIOV
— V. CALABICIOV (Dinamo) 
1:52,8 ; 2. C. Manea — Gh. Sidorov 
(Dinamo) 1:53,9 ; 3. Gh. Danielov
— T. Ditcov (Steaua) 1:58,5.

K 4 — 500 M (F) : 1. VALENTI
NA SERGHEI, HSLDE TATARU, 
EI.ENA LIPALIT, VICTORIA 
CICHI (Steaua) 1:47,0 ; 2. Demetra 
Angelescu, lordana Tarasov, Ila- 
ripena Evdochimov, Fănica Ditcov 
(Steaua) 1:49,0 ; 3. Viorica Dumi
tru, Ghizela Sipoș, Tatiana lacob, 
Nastasia Serghei (Dinamo) 1:50,5.

K 1 — 4 X 500 M : 1. A. CON- 
TOLENCO, V. NICOARA, I. IRI
MIA, H. IVANOV (Steaua) 8:08,0 ; 
2. C. Covaliov, M. Milicin, V. 
Trîmbițașu, I. lacob (Dinamo) 
8:09,3 ; 3. Pentec, Filipi, Pavlovici, 
Franzen (Centrul Nautic Universi
tar) 8:09,5.

TURNEE DE BASCHET

aseară, în campionatele de box
pe timișoreanul Fop, care a 
recepționat aproape toate lo
viturile. Musceleanul Simion 
a excelat în lupta de aproape, 
punîndu-1 deseori în dificul
tate pe Gorea. Două „jabb“- 
uri formidabile la cap ne-au 
făcut să credem că Iliescu va 
obține decizia, dar Drugă, a 
găsit resurse nebănuite pen
tru a continua lupta. Ba, mai 
mult, în repriza a doua, el 
și-a adus adversarul de două 
ori în situație de K.D., pentru 
ca în cele din urmă arbitrul 
Mihai să oprească meciul și 
să-1 trimită pe constănțean 
la colț. începînd meciul cu

raniță convingere, Pițu ne-a 
făcut să' credem că va coborî 
învingător din ring, dar o 
contră de stingă (am spune 
norocoasă) plasată de Badea, 
a pus capăt acestei partide.

O singură decizie ni s-a pă
rut discutabilă : cea din me
ciul I. Marin — D. Găinarii. 
Primul a evoluat mai sigur 
și a reușit să plaseze cîteva 
drepte puterriice.. (r. c.).

LA SOFIA. — In ziua a 3-a 
a turneului preolimpic de bas
chet masculin selecționata Aus
triei a învins — în mod surprin
zător — cu scorul de 7&—74 (30 
—30) echipa Greciei. Cea mai 
disputată partidă a fost cea din
tre echipele Franței și Poloniei, 
încheiată cu scorul de 77—74 
(38—47) în favoarea baschet- 
baliștilor francezi. Alte rezul
tate : Iugoslavia—R.F. a 
maniei 104—55 (61—18); 
dia—Olanda 79—77 (după 
lungiri); Bulgaria—R.D. 
mană 70—57 (29—29); ' 
slovacia—Israel 105—46 
26).

In grupa A conduce 
nia cu 5 puncte, iar în 
B primul loc este deținut de 
formația Iugoslaviei cu 6 punc
te,

LA SALERNO (Italia) a în
ceput un turneu internațional 
feminin de baschet la care par
ticipă reprezentativa U.R.S.S.,

Ger-
Sue- 
pre-
Ger-

Ceho- 
(51—

Polo- 
grupa

Buc.) b.p. V. Prodan
■ m. Dumitrescu 

, . b.p. M. Săvescu 
Galați) ; V. Antoniu 

' ' V. Manea

(Dinamo . , 
(Metalul buc.) ; 
(Dinamo Buc?:) 
(Constr. ~ .
(Dinamo Buc.) b.p. .. ______
(Chimia Craiova); mijlocie ușoară: 
I. Covaci (Dinamo Buc.) b.p. E. 
Constantinescu (Electrop. Craio
va) ; Gh. Călin (Nicolina Iași) 
b.p. Al. Matius (Steaua) ; D. Găi
nara (A.S.A. Tg. Mureș) b.p. I. 
Marin (Prog. Buc.) ; V. Badea 
(Metalul Buc.) b.k.o.l I. Pițu (Fa
rul C“ța) ; semigrea : M. Constan
tinescu (Dinamo Buc.) b.ab.2 S. 
Șchiopu (Electrop. Craiova) ; I. 
Monea (Dihamo Buc.) b.p. P. Co
jocarii (Steaua);
(Metalul
(I.S. C.
(Steaua)
C-ța).

F. Cîmpeanu 
Bue.) b.ab.l T‘. Burtea 
Turzii) : V. Trandafir
b.p. Gh. Preda (Farul

selecționata orașului Salerno, 
echipa cehoslovacă Sparta 
Praga și formația poloneză 
S.K. Lodz.

în prima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : U.R.S.S. — Selecționa
ta orașului Salerno 109—24 (60 
—13); Sparta Praga—S.K. Lodz 
52—40 (29—18).

CONCURSUL DE SĂRITURI
ÎN APĂ DE LA MOSCOVA

s-a încheiat 
de să-

La Moscova 
concursul internațional 
rituri în apă la care au parti
cipat sportivi din 11 țări. Proba 
feminină de la trambulină (3 m) 
a fost cîștigată de Natalia Lo
banova (U.R.S.S.), cu 400-,20 ; 2. 
Anohina ; 3. Pogojeva ; 4. Me
lania Decuseară (România) 
376,60 p. La sărituri din turn 
(bărbați), victoria a revenit lui 
Claus Dibiasi (Italia) ; 2. Fr.
Cagnotto (Italia).

ASTA-SEAEA 
PRIMA SEMIFINALA

Prima semifinală a campiona
telor republicane de box este 
programată astă-seară, de la ora 
18, pe stadionul Republicii. Pro- 
geamul galei cuprinde 12 meciuri, 
după cUm urmează: ■ semimuscă: 
P. Ganea (Dinamo Buc.)—A. Mi
hai (Steaua); M. Lumezeanu 
(Steaua)—V. Drăgan (Steaua); co
coș: I. Lungu (Prog. Buc.)— Gh. 
Pușcaș (C.S.M. Reșița); N. Gîju 
(Steaua)—P. Nedelcea (C. S. M. 
Reșița); serniușoară: Gh. Bădoi 
(Dinamo Gh. Roșea (I. S.
C. Turzii); M. Goanță (Electrop. 
Craiova)—C. Cuțov (Dinamo 
Buc.); semimijlocie: V. Silberman 
(Steaua)—A. Popa (Steaua); C. 
Ghiță (Dinamo Buc.)—A. Majai 
(C.S.M. Cluj); mijlocie: A. Nă- 
stac (Steaua)—I. Olteanu (Dina
mo Buc.); H. Stumpf (Metalul 
Buc.)—Gh. Chivăr (Steaua); grea: 
V. Mariuțan (Dinamo Buc.)—A. 
lancu (Muscelul C.-Lung); N. 
Motoc (Rapid)—I. Alexe (Dinamo 
Buc.).

Vicepreședintele A.I.B.A.
in Capitală

Aseară, a sosit la București dl. John
Castle, vicepreședinte al A.I.B.A. și pre
ședinte al comisiei de arbitri. Domnia sa 
este invitatul federației române de box 
pentru a asista la finalele campionatelor 
republicane.

.iA EEMTIEI
TIRIAC ÎNVINGĂTOR LA ROLLAND GARROS

în cadrul marelui turneu internațional de tenis de la Rolland Garros 
(Paris) au continuat să se dispute întîlhirile programate în probele de simplu. 
Dintre rezultatele înregistrate sînt de menționat următoarele : simplu femei turul 
I : Nancy Richey (S.U.A.) — Cristina Borda-Diaz (Brazilia) 8—0, 6—2 ; turul II : 
Galina Bafcșeeva (U.R.S.S.) — Eva Lundquist (Suedia) 7—5, 3—6, 8—6; simplu— 
bărbați, turul I: Zuleta (Ecuador) — Szoke (Ungaria) 2—6, 2—6, 6—3, 6—1, 7—5; 
Drossart (Belgia) — Bartlett (Anglia) 7—5, 6—2, 2—6, 7—5 ; turul II : Tiriac (Ro
mânia)—G. Demiau (Franța) 6—1, 6—1, 6—2.

TURUL ITALIEI: DIN NOU EDDY MERCKX!

Din apropiere de Piacenza, la San Giorgio Piacentino, alergătorii din Turul 
Italiei au pornit în etapa a 8-a, care s-a încheiat la Brescia (220 km) cu victoria 
belgianului Eddy Merckx - în 6 h 28:37,' cu o medie orară de 33,504 km. El 
a fost urmat de italienii Adorni și Dancelli și francezul Letort, toți trei sosiți 
la 8 sec. de învingător.

Dancelli continuă să dețină tricoul roz.

HERRERA LA MADRID?

Presa din Madrid dă ca sigură știrea întoarcem cunoscutului aiurenor 
Helenio Herrera la clubul Atletico Madrid. După cum se știe, clubul italian Inter- 
nazionale a renunțat la serviciile lui H. H. o dată cu schimbarea președ: 
telui său.

Herrera, care a mai antrenat pe Atletico' Madrid înainte de a trece la Inter 
și a dus echipa spaniolă de două ori la titlul de campioană națională, ar urma 
să activeze la clubul madrilen, deocamdată, numai- un sezon.
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