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ASEARĂ, IN GALA A IV-A A FINALELOR DE BOX

Campionul ML Dumitrescu învins înainte de limita
Covaci, victorios după mari emoții
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TEMERITATEA

VA PREZENTAM FINALELE in pag. a 4-a
Simbătă seara de la ora 19 pe stadionul Republicii vor urca In 

ring respectînd ordinea celor 11 categorii următoarele perechi :

P. GANEA (Dinamo) — V. DRAGAN (Steaua) 
C. CIUCA (Steaua) — C. GRUIESCU (Steaua)

. N. GIJU (Steaua) — C. PUȘCAȘ (C.S.M. Reșița)
c. BUZUUIUC (Steaua) — A. SIMION (C-lung Muscel) 
GH. bADOI (Dinamo) — C. CUTOV (Dinamo) 
GH. ENE (Dinamo) — V. ANTONIO (Dinamo)
V. SILBERMAN (Steaua) — A. MAJAI (C.S.M. Cluj)

, I. COVACI (Dinamo) — V. BADEA (Metalul)
» GH. CHIVAR (Steaua) — AL. NASTAC (Steaua)

I. MONEA (Dinamo) — P. CIMPEANU (Metalul Buc.)
I. ALEXE (Dinamo) — " " *

In deschidere, două finale aie campionatelor republicane pentru 
Juniori : pană A. BARNA (Cugir) — P. DOBRESCU (Brăila) ; grea 
V. LEHADUȘ (Galați) — D. BUCUR (Bocșa Română).

• Rezultatele tehnice
A. IANCU (C-lung Muscel)

• Intre două reprize

de aseară

T. ROIBUFoto i

Fetei D. RĂDULESQU

PENULTIMUL VAL

ratînd o di- 
cu Gruiescu

Tinărul Molnar 
redă în meciul

Pana, A. Simion, ascultind 
sfaturile Tui C. Panaitescu, 
sfaturi care l-au dus la vic

torie

Aspect general; in ring juniorii Dobrescu și Bumb

I 
I
I

La București cea mai puternică ■

echipă poloneză feminină de floretă
Așa cum am anunțat, sîmbătă și duminică, Capitala țării noastre va 

martora unei noi confruntări sportive de scrimă româno-poloneză. De data 
aceasta, pe planșele instalate în sala Progresul vor urca floretistele celor 
două țări.

In vederea acestei Importante întîlniri (printre ultimele teste olimpice) 
federația de specialitate a Poloniei va deplasa cea mai în formă echipă feminină 
de floretă. Ea va fi alcătuită din Elszbiet Czimermann, fruntașă în numeroase 
concursuri internaționale organizate pe continent, Cristina Urbanska, o foarte 
incomodă trăgătoare pentru sportivele noastre, Elszbiet Pawlas și Wanda 
FukalaT-'două fToretiste cu o bogată experiență competițională Halîina Ballon 
și Ewa Ploch, elemente care s-au afirmat puternic în ultimul sezon.

De notat că echipa de floretă fete a Poloniei s-a situat printre fruntașe, 
la concursul internațional de la Minsk, unul dintre cele mai importante din 
prima parte a anului.
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Penultimul văl, dincolo de 
care există, deocamdată în 
stare de ipoteză, noii campioni 
de box ai țării, s-a ridicat 
aseară in prezența fidelilor 
bucureșteni ai acestui sport.

„Serata pugilistică", așa 
cum a denumit-o, 'cu cochetă
rie, confratele V. Bănciulescu, 
a îndemnat la meditație, chiar 
de la uvertura asigurată de 
patru intîlniri ale juniorilor 
pe care o considerăm o idee, 
chiar dacă nu gîndul nostru 
a stat la baza programării a- 
cestor meciuri, ci simpla do
rință de a asigura o consis
tență programului. Noi am 
considerat-o însă o idee în 
sens deplin: rodarea unor ti
neri in contextul unor gale 
importante, cu cel mai exigent 
public.

A impresionat și a dat mai 
ales speranțe buchetul celor 
patru combatanți din catego
ria depășind 81 de kg. Acum, 
tind V. Mariuțan, cu părul 
albit prematur, părăsește rin
gul, componența acestui careu 
de succesori ni se par niște 
mînji eliberați din frîul pe 
care-l reprezentase prestigio
sul campion al greilor.

înaintea finalelor, o 
problemă se impune a fi 
tă in discuție: aceea a 
multi de desfășurare a cam
pionatului. A fost adoptat sis
temul turneu final, pe durata 
a cinci zile. Este oare cel 
mai potrivit ?

Din punctul de vedere al 
boxerilor lotului național, 
care participă la competiții 
internaționale de tipul cam
pionatelor balcanice, europe
ne și J. O. sistemul este cel 
mai bun, deoarece le dă posi
bilitatea unei verificări în 
condiții asemănătoare, ca du
rată și ritm. Dar pentru cei
lalți 1 Oare boxul este rezer
vat numai celor care pătrund 
în lot ?

Dar nu numai la box se 
procedează astfel, ci și la u- 
nele sporturi de echipă, ca 
voleiul de pildă. Sistemul tur
neelor finale a fost practicat 
și cu mulți ani înainte apoi 
abandonat și acum reluat.

Ce a determinat succesivele 
schimbări ? Ce avantaje poate 
avea concentrarea intr-un spa
țiu de timp fix a unor efor
turi de o anumită intensi
tate, pentru a fi preferată 
chiar cu riscul amputării 
popularității unor 'ntreceri

întrebarea se jus- 
ln consecință stu- 
acordarea rezulta

se vor obține cu 
sportului românesc,

sportive ? 
tifică și 
dierea și 
telor ce 
realitățile 
la această oră, se impun.

Revenind la box, mențio
năm că semifinalele au găsit 
intact lotul olimpic, toți cei 
11 candidați rezistînd asaltu
rilor, iar 10 dintre ei venind 
în finale. Dintre deținătorii 
„Centurii Sportul" 8 vor 
scările ringului simbătă 
ra.

De data aceasta duelul 
sacraților cu speranțele a dat 
tiștig celor dinții. Avem toate 
motivele să ne bucurăm.

urca
sca~

con-
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E
u mî-am propus să ajung 
la Brașov, nu pe lumea cea
laltă"— vestea Calcianu, acel 
excepțional automobilist ro
mân al vremii sale, atunci 
cînd ploaia udase prea mult

autostrada, retrâgîndu-se dintr-o cursă 
al cărei record era aproape realizat. 
Nimeni n-ar fi gîndit despre Calcianu 
că e lipsit de curaj, tot astfel după 
cum nu i se contestase niciodată com
petenta într-ale volanului. Dimpotrivă, 
s-a apreciat unanim că e un concurent 
înțelept și că are un dezvoltat simț al 
realității. Și Calcianu era, totuși, un om 
al vitezei...

Un alt mare competitor al vitezei — 
toate sporturile practicate de el se 
caracterizau printr-o fundamentare de 
viteză ■ aviație, automobilism, motoci- 
clism, bob și hochei pe gheată — a 
fost Alexandru Papană. împreună cu 
Dumitru Hubert — și el aviator teme
rar — a adus României, în 1933, la 
Schreiberhau, în Germania, întîiul titlu 
mondial la bob, după cum același cuplu 
a stobilit și recordul pîrtiei la Jocurile 
Olimpice ae la Lake Placid, uimindu-i 
chiar și pe americani, cunoscuți adepți 
ai marilor viteze.

Ei bine, nici unul dintre acești „oa- 
mei ai vitezei", n-ar fi comis acte 
nesăbuite, n-ar fi plecat la drum sau 
pe pîrtie dacă nu și-ar fi pregătit te
meinic și minuțios încercările, dacă n-ar 
fi cercetat toate detaliile, mergînd 
chiar pînă la renunțare atunci cînd 
nu aveau certitudinea deplină că im
ponderabilul fusese eliminat sau mâcar 
prevenit.

Este o mare calitate să cunoști mo
mentul dificil, acel moment care poate 
crea îndoieli și e cu adevărat o vir
tute să-l sesizezi, să-l simți, să ai cu
rajul renunțării.

Acolo unde intuiția și iscusința se 
alătură rațiunii, renunțarea e mai de
grabă un act de curaj, curajul pruden
tului, și nicidecum un act de abandon, 
considerat drept soluția fricosului.

De teama ridicolului, de dragul 
exhibiționismului spectacular și al mena
jării unui orgoliu greșit înțeles — dem
nitate, da I, trufie, nu I —, cei mai mulfi, 
prinși în această bulboană morală, 
plătesc scump nesăbuința, uneori chiar 
cu prețul suprem al vieții, ducînd pre
supusa temeritate dincolo de limitele 
ei extreme.

Petre Cristea, recunoscut campion al 
volanului, Nicolae lonescu-Cristea, mo- 
tociclistul care a ținut mulți ani afișul 
întrecerilor internaționale ale Româ
niei, nu sînt mai puțin curajoși decît 
cei ce încearcă imposibilul, care în 
limbaj curent se traduce prin nesă
buință.

Numărul automobiliștilor și al moto- 
cicliștilor sporește zilnic la noi în țară 
și simptomul este îmbucurător. El ex
primă un activ spirit sportiv, o pre
dilecție pentru mișcare, un confort de 
vehiculare ți, firește, o bunăstare, un 
progres social.

Dar, oare, toți posesorii unor ase
menea mijloace moderne pun în 
traista cu care pornesc la drum și 
rațiunea, care se manifestă prin pru
dență, prin punerea mecanică ’a punct 
a mașinii lor, prin respectarea reguli
lor de circulație în regimul drumurilor 
publice, și preocuparea pentru integri
tatea lor fizică și a celor întîlniți, sau 
se lasă pradă acelei euforii pe care 
ar vrea-o curaj, temperament sau per
formanță, și care de fapt nu e decît 
îngîmfarea nepriceputului ?

Prudența este mama înțelepciunii, ne 
învață o zicală din bătrîni, și cel ce-o 
practică nu e numai un înțelept, ci și un 
curajos, socotit că are temeritatea pru
denței, care se înscrie printre atribu
tele conducătorului de clasă, ale pilo
tului conștient, ale omului de acțiune.

Un record înseamnă, e drept, per
formanța cea mai bună, dar el e pre
țuit nu numai pentru rezonanța lui, 
ci, mai ales, pentru nobilele sale com
ponente spirituale, pentru atributul 
intrinsec al curajului construit pe pru
dența cu care sportivul autentic tre
buie să-și pardosească drumul izbutirii, 
al consacrării.

Pentru cei care se iau la trîntă cu 
cronometrul, prudența trebuie să fie 
supremul atribut a reușitei.

I
I
I 
I
I
I
I
I
l
I
I

I
I
I
I
I
I 
I
I

I
I
I
i
i
i
i

I
I

V. F1ROIU

cele trei etape vor 
scoată în evidență 
sportivilor și do-

A. 
I, 6— 0, 6—0, Nemeș, R. 
Hulpe, Hulpe 8—8, 

> 4—6, 7—5, Mitrache,
Cismadia, L. Mulfai

I

ui pag. a 2-a

ASTĂZI, START ÎN „CUPA STEAUA14 LA CICLISM
Numeroși cicliști din țara 

noastră vor lua astăzi startul 
în „Cupa Steaua**, competiție 
de fond care se dispută de-a 
lungul a 3 etape. La ora 16,30 
se va da — de la km 13 — 
plecarea în prima etapă ce se 
va desfășura pe ruta Bucu
rești — Oltenița — Bucu
rești, 110 km. Sîmbătă și du
minică sînt programate eta
pele a Il-a și a III-a pe șo
selele București — Alexandria 
și, respectiv, București — 
Ploiești.

Tradiționala întrecere are 
ca scop, printre altele, și ve
rificarea potențialului cicliș
tilor noștri fruntași înaintea 
unor noi confruntări interna
ționale. în unele privințe, 
„Cupa Steaua** va fi chiar 
mijloc de selecție. Deosebit de 
important este faptul că ni

s-a promis în mod solemn că 
se va face cu acest prilej șl 
un riguros control antidoping 
primilor trei clasați în fiecare 
etapă și la doi rutieri ce vor 
fi trași la sorți de juriu. 
Est.e un prim pas făcut pe 
calea înlăturării posibilității 
de denaturare a rezultatelor 
și de apărare a sănătății spor
tivilor.

Desigur, 
trebui să 
'pregătirea 
rința lor de a se impune în 
fața selecționerilor. Dar, în 
primul rînd, participanții vor 
'trebui să arate că onorează 
invitația pe care organizato
rii — clubul sportiv Steaua 
— le-au făcut-o și în acest 
an. Așadar, astăzi după 
amiază, startul în „Cupa 
Steaua**!

iNCEP MECIURILE DECISIVE

IN „CUPA SPERANȚELOR
BRAȘOV. 30 (prin telefon). — 

Joi în „Cupa speranțelor", s-au 
încheiat ultimele partide pentru 
stabilirea celor 10 grupe de sim
plu băieți și 4 de simplu fete. In 
cadrul acestor grupe meciurile se 
vor juca sistem turneu, numai 
tur. Totodată au început Șl în
trecerile de dublu.Em. VALER1U

Rezultate, dublu băieți : c. Du
mitrescu, Navrotkl — Breazu, ’ 
Bădin 6—0, ------ 
Bădin — 
4—6, 7—5,
Crîșan — Cismadia, t.
6—0, 7—5, 6—2, Mureșan, Ovici — Huțan, ------- ------ _
năianu, 
Neacșu 
Curcă, 
Burcea

Competiția continua.

Rusu 6—0, 6—0, 6—4, Cer- 
Cristescu — T. Marcu, 

6—8. 6—3 2—6, 6—4, 6—4,
G. Mulfai — P .Sântei, 
6—4, 3—6, 8—3, 6—2,

C. gruia — coresp. princ.

Citiți
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PANORAMIC
Pe traseul din Valea Răcădăului (Brașov) se vor 
întrece duminică motocrasiști de valoare din 
8 țări. In imagine, campionul nostru, E. Seiler, 
conduce plutonul de alergători la clasa 500 cmc.

♦



CAUCIUCURILE 
DANUBIANA" ?»>

După cum am mai anunțat, 
în zilele de 14, 15 și 16 iu
nie, va avea loc cea de a 
treia ediție a Raliului Româ
niei — principala competiție 
automobilistică internă a anu
lui. Concurențil vor lua parte, 
la început, la un parcurs de 
concentrare eu plecări din 6 
orașe : Oradea, Botoșani, Con
stanța, Timișoara, București și 
Brașov. Sosirea va avea loc 
la Brașov în noaptea de 14 
iunie. La cîteva ore după 
aceea, se va da startul în 
proba propriu-zisă a raliului, 
ce se va desfășura pe un tra
seu comun de 1146 km, în 
circuit, care va trece prin Fă
găraș, Sibiu, Mediaș, Tg. Mu
reș, Sovata, Odorhei, Rupea, 
Brașov, Rîșnov, Pîrîul Rece, 
Predeal, Brașov. Competiția se 
vb încheia cu o probă specia
lă de viteză, programată pe 
serpentinele ce urcă la Po
iana Brașov.

-Organizatorii ne-au anunțat 
că Ia această ediție s-au în
scris aproape 60 de echipaje. 
Totodată, am fost informați — 
și ținem să subliniem în mod 
deosebit acest lucru — că la 
buna organizare și desfășura
re a competiției și-au oferit 
sprijinul o serie de instituții 
și întreprinderi industriale si 
economice. Astfel, A.D.A.S., 
care a susținut și una din e- 
tapele campionatului de coas
tă, va oferi câștigătorilor pre
mii în obiecte și polițe de a- 
sigurare pe diferite durate. 
Fabrica de bujij „Triumf" din 
Cluj va însoți raliul cu ajuto
rul unui laborator mobil a- 
cordînd asistență tehnică con- 
ourenților. Ministerul Indus
triei Alimentare va fi și el 
prezent în raliu cu unele sti
mulente pentru cîștigători.

Ne-a surprins absența din 
rîndurile acestor susținători — 
cel puțin pînă la ora actuală 
— a unităților direct intere
sate în întrecerile automobi
listice : PECO, uzina Danu
biana, I.D.M.S. Ar fi de dorit 
ca această ediție a raliului să 
constituie un prilej de „tes
tare" și de publicitate pentru 
benzinele și uleirile noastre, 
pentru unele dirMnașinile ce 
urmează a fi achiziționate, în 
sfîrșit, pentru anvelopele ro
mânești și pentru alte acce
sorii automobilistice. Proce
deul acesta este foarte râs- 
pindit peste hotare și el a- 
duce foloase atît sportului au
tomobilistic, cit și unităților 
comerciale și industriale par
ticipante. Conform regula
mentului difuzat de organiza
tori, lista de înscrieri pentru 
conourenții la cea de a treia 
ediție a Raliului României s-a 
închis la 20 mai. Ea rămîne, 
totuși, deschisă pentru toți 
cei care doresc să-și aducă 
aportul la susținerea materia
lă Q competiției.

sportul Nr. 198 (563?)

a Început campionatul republican

PRIMII CÎȘTIGĂTORI
Prietenii credincioși al echita- 

țlel din Capitală, se îndreaptă 
în aceste zlle spre baza hipică 
din calea Plevnel, unde au loc 
întrecerile primei etape a cam
pionatului republican de dresaj 
șl obstacole. Ișl dispută întîieta- 
tea călăreți reprezentînd clubu
rile Dlnamo, Steaua, Petrolul Plo
iești, C.S.M. sibiu. Centrul de 
călărie București, Progresul Cra
iova, A.s.A. Cluj, C.S.M. Iași, Re
colta Mangalia șl Mondial Lugoj.

Din etapa Inaugurală a cam
pionatului de seniori a-au con
sumat două probe : dresaj de 
categorie ușoară Șl obstacole de 
categorie semlușoara, rezervate 
tuturor categoriilor de sportivi, 
cu excepția maeștrilor sportului 
care vor intra în concurs în reu
niunile următoare. In prima con
fruntare, de dresaj, juriul de ar
bitri a urmărit corectitudinea 
exerclțlilor în care calul a tre
buit sa răspundă perfect tuturor 
comenzilor. Cele mal multe punc
te (348) a acumulat Vlad Postel- 
nteu (C.C.B.) cu calul Brebenel. 
El este urmat în clasament de 
Andrei Costea (Steaua) cu Se
verin 341 p și A. Frolich (C.S.M. 
Sibiu) cu Sorinei 333 p.

Proba din reuniunea de 
după-amlază, desfășurată pe 
parcurs de 480 m cu 10 obstacole, 
a supus concurențli la un exa
men de conducere pe un traseu 
presărat cu combinații de sări-

PANORAMIC
SPORTIV IN'TERN
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ieri 
un

turl duble 51 triple. Cel mal ra
pid călăreț i-a dovedit a fi ta
lentatul bucureștean D. Vele* 
(Steaua) care, pe calul Strungar, 
a terminat cursa fără nld o pe
nalizare.

CLASAMENTUL t 1. D. Velea 
0 p.p. 48J ; 2. Andrei Costea
(Steaua) cu Zefir 0 p.p. 49,0 ; 3. 
Cornel illn (Steaua) cu Viteaz 
0 p.p. 49,4 ; 4. St. Takacs (Mon
dial Lugoj) cu Neon 0 p.p. 50,8.

întrecerile continuă azi după 
următorul program : de la ora 8 
— dresaj de categorie mijlocie ; 
dresaj . .
ora 16 
șoară.

callllcare juniori ; de la 
— obstacole categorie u-

Tr. IOANIȚESCU

Agenda de sezon a mari
lor competiții naționale 
se epuizează treptat. In 

multe ramuri de sport sînt 
cunoscuți campionii i la vo
lei, baschet, gimnastică, lupte 
greco-romane, haltere, caiac- 
canoe ș.a. Sîmbătă seara se 
por distribui cele 11 centuri 
ale gloriei pugilistice, iar pu
țin mai de vreme, după- 
amiază, handbaliștii de la 
Steaua, indiferent de rezulta
tul ultimului joc cu eterna 
lor rivală, Dinamo, vor fi 
încununați cu laurii primei 
'echipe a țării. (Oricum, par
tida rămîne un mare derbi, 
dacă nu prin miză, cel puțin 
prin tradiție și prin ambi
țiile cu care se înfruntă cele 
două grupări în vreo 15 sau 
chiar mai multe 
sportive I).

★
discipline

Faza interjudețeană a campionatului Rezultatele 
sportivilor 
vite prin

evoluțiile 
fost pri-

tate promițătoare la atletism, 
scrimă, lupte, 
cest
gur, olimpicii 
țiali
Dar, o părere 
poate forma de pe

parafează a- 
vedere. Desi- 
noștri poten- 
susținut teste, 
generală se 

r__  ‘ , s acum.
Fiindcă este foarte greu de 
crezut că un student care re
fuză trei sau patru bilete de 
examen, va răspunde impe
cabil la subiectul înscris pe 
cel de al cincilea 1 Iar Olim
piada, se știe, este foarte 
rareori o loterie...

punct de

mai au de

★

fia tSîmpulung Muscel — 
o alergare de viteză pe 
circuit. Bucureștenii au toate 
motivele să fie invidioși. 
A trecut multă vreme de 
cind în Capitală n-a mai 
răsunat zgomot de eșapa
mente. „Marile premii", care 
adunau in jurul traseelor 
mai mulți spectatori de
cît cel mai palpitant cuplaj 
fotbalistic, sint ale amintiri
lor. Și dacă astăzi bucureș- 
teanul amator de curse de 
cai merge la Ploiești, de ce, 
la urma, urmei, să nu se ducă 
acela dornic 
tociclete la 
la Giurgiu.

fostul deținător al titlului, 
Mihail Tal. Iar sîmbătă și 
duminică, pe Florin Gheor
ghiu, in două partide de o 
deosebită atracție.

Korcinoi face parte din ca
tegoria jucătorilor de luptă, 
care tratează șahul exclusiv 
constructiv, care îl socotesc 
artă și nu precupețesc efor
turi spre a demonstra aceas
ta. Circulă pe seama sa ur
mătoarea anecdotă :

Se spune că la un concurs, 
adversarul l-a întrebat după 
vreo 15 mutări pe Korcinoi 1

— Doriți remiză ?
— Nu I
— A, atunci doriți, proba

bil, să cîștigați ?
— Nu.
— Nu cumva doriți să pier

deți ?!
— Nu.
— Dar .ce doriți ?
— Doresc să joc !
Și e normal, pentru că 

Viktor Korcinoi joacă foarte 
bine...

de curse de mo- 
Cimpulung sau

★

Scrima feminină susține 
o verificare majoră din 
seria prevăzută pînă 

la J.O. Floretistele noastre 
le întîlnesc la București pe 
cele poloneze. Practic, victo
ria nu poate scăpa gazdelor. 
Dar, aici, nu este vorba nu
mai de victorie. Ci, mai cu 
seamă, de comportare. Flore
ta ne-a promis cel puțin o 
medalie la Mexico 1

★
Cum spuneam, sfîrșitul 

de săptămînă nu exce
lează prin programul 

său sportiv. Lipsește și fotba
lul. Totuși, cîteva competiții 
atrag atenția.

Șahiștii bucureșteni, spre 
pildă, au oaspeți selecți, e- 
chipa Leningradului, cu ma
rele ei lider VIKTOR KOR
CINOI, sosit ieri la prînz în 
Capitală. Marele maestru, 
care și-a făcut debutul inter
național acum 15 ani la Bucu
rești, revine în orașul unde 
a început drumul consacrării 
cu epoleți auriți și pieptul 
încărcat de distincții. Korci
noi este cotat la ora actuală 
printre cei mai buni jucă
tori ai lumii, dacă nu chiar 
cel mai bun. (Oricum, califi
cat în semifinalele campio
natului mondial, figurează — 
teoretic cel puțin — între 
primii cinci). După ce l-a 

' zdrobit pe Resheujski, el îl 
va avea adversar acum pe

„Cupa prima
se află in aju- 

actului final: cîș- 
celor două serii, 

(Grivița Roșie) și 
(Politehnica Timi- 

întîlnesc într-un

La rugby,
verii'' 
nul 

tigătoarele 
București 
Provincie 
șoara) se 
joc tur-retur. Competiția a 
fost fără îndoială utilă, avînd 
toate virtuțile și avatarurile 
întrecerilor cu miza redusă. 
Dar ea a pregătit și a per
mis trecerea la un campionat 
toamnă-primăvară, care co
respunde nu numai unor ne
cesități metodice, dar și ace
lora de bună reprezentare in 
arena confruntărilor interna
ționale. Evident, balonul oval 
face un pas înainte, ciștigă 
teren I

și 
•au .

__  ... severii oche
lari olimpici și, bineînțeles, 
analizate in acest context. A 
trage acum concluzii defini
torii este prea devreme, după 
cum a spera în răsturnări 
radicale de situații pînă la 
fiesta mexicană ar fi prea 
tirziu. Anul olimpic nu face 
decît să cristalizeze acumu
lările făcute de predecesorii 
săi, demonstrind cu o forță 
exhaustivă primatul muncii 
și al seriozității în perfor
manță. Situația luminoasă 
din caiac-canoe și aceea sum
bră din volei, gimnastică, 
baschet, haltere, unele rezul- Valeriu CHIO5E

N A L E L E
LA SNAGOV?

campioni de seniori! @ Speranțe și pentru

zență masivă și valoroasă © Cum s-au comportat „olimpicii?"

*

CE
F I
DE

© Doi juniori

de caiac 10 000 m, probă in care titlul național a fost cîștigat
de cvartetul dinamovist

Sîmbătă și duminică se desfă
șoară faza interjudețeană a cam
pionatului de juniori la volei. In- 
tîlnlrile se desfășoară tur-retur 
(primul meci sîmbătă după-amia- 
ză, cel de-al doilea duminica de 
dimineață). lata echipele care se 
vor întrece.

JUNIORI : Tinerețea Fălticeni — 
Șc. sp. P. Neamț, Liceul Boto
șani — Șc. sp. Bacău, C.S.O, Iași
— Liceul Teoretic Huși, Șc. sp. 
Ploiești — Cetatea Giurgiu, Șc. 
sp, Constanța — Știința Tulcea, 
Șc. sp. Buzău — Liceul nr. 3 
Brăila, Politehnica Galați — Li
ceul Teoretic Odobești, Liceul 
Slobozia — Municipiul București 
II, Chimia Slatina — Liceul „Di- 
nicu Golescu" C. Lung Mușcel, 
Șc. sp. Craiova — Liceul cu pro
gram de educație fizică Rm. Vîl- 
cea, șc. sp. sibiu — Știința To- 
plița, Știința Găeștl — Unirea Tr. 
Măgurele, Liceul „Horia, Cloșca 
și Crișan” Alba lulla — Șc. pro
fesională Hunedoara, Sănătatea 
Oțelul Roșu — C.F.R. Timișoara, 
Șc. sp. Oradea — Constructorul 
Arad, Șc. sp. Tr. Severin — Li
ceul nr. 2 Tg. Jiu, Liceul șimleul 
Sllvaniel — Lie. N. Bălcescu Cluj, 
Viitorul Bistrița — Șc. sp. Tg. 
Mureș, Unio S. Mare — Minerul 
B, Mare, Șc. sp. Brașov se cali
fică direct în faza de zonă, de
oarece în județul Covasna nu 
s-au ținut campionate de juniori 
(I).

JUNIOARE : șc. sp. P. Neamț
— Tinerețea Fălticeni, Șc. sp. 
Bacău — Centrul de antrenament 
Botoșani, Liceul pedag. Bîrlad — 
Penicilina lași, unirea București
— Șc. sp. Ploiești, Știința Măcin
— șc. sp. Constanța, Liceul N. 
Bălcescu Brăila — Șc. sp. Buzău, 
Liceul agricol Odobești — Liceul 
pedagogic Galați, Liceul Lehliu — 
Municipiul București II, Liceul 
nr. 2 Pitești — Liceul Slatina, Li
ceul cu program de educație fi
zica Bm, Vîlcea — Medicina Cra
iova, Voința M. Ciuc — Șc. sp. 
Sibiu, Viitorul Olteni (Teleorman)
— Știința Găeștl, Liceul Slmerla
— șc. sp. Blaj, Șc. sp. Timișoara
— Constructorul Caransebeș, U.T. 
Arad — Șc. sp. Oradea, C.I.L. 
Tg. Jiu — (Liceul nr. 1 Tr. Seve
rin, Liceul N. Bălcescu Cluj — 
Liceul Jibou (Sălaj), șc. sp. Tg. 
Mureș — Viitorul Bistrița, Li
ceul pedag. Sighetul Marmației — 
Olimpia s. Mare, Șc. sp. Brașov 
se califică direct în faza de zonă.

Primele echipe sînt gazde.

O duminică internațională 
are .și motociclismul.
La Brașov, piloți din 8 

țări își vor conduce armăsa
rii de oțel pe traseul dur al 
unui motocros. Sînt anunțate 
la start nume de rezonanță 
europeană în asemenea aler
gări. Dar și sportivii noștri 
sint reputați maeștri ai ge
nului, reușind, nu o dată, 
prin măiestrie și curaj, să 
depășească handicapul dotă
rii tehnice. Ceea nu este de 
loc ușor.

AU ARATAT

școlii de caiac-canoe de la 
Snagov — ca un echipaj din 
provincie șă ocupe un loa 
fruntaș în finala campiona
tului național. Dar, mai mult 
decît meritoriu, prezența 
sportivilor provincie s-a

A surprins, poate, faptul — 
și se cuvin explicații — că 
în acest an finalele campio
natelor republicane de caiac- 
canoe au fost programate 
mult mai devreme ca deobi- 
cei (1967 — în septembrie). 
De ce în luna mai ? Cerințe 
justificate au determinat 
această devansare a calenda
rului intern. Acum, după pa
sionanta cursă pentru cuce
rirea celor 18 titluri, se poate 
trece imediat la unificarea 
lotului în vederea participă
rii la numeroasele regate in
ternaționale ale sezonului și 
se poate efectua — în 
tinuare — în „liniște11 
gătirea pentru J.O. 
Mexic.

A fost, de fapt, un 
de importantă etapă, o prima 
verificare complexă, urmînd 
ca pregătirea — axată pînă 
acum mai mult pe creșterea 
valorilor individuale — să 
fie dublată de omogenizarea 
echipajelor și de verificarea 
lor ca atare.

Așa cum era de așteptat, 
cursele au fost net dominate 
de caiaciștii și canoiștii clu
burilor DINAMO (11 titluri) 
și STEAUA (7 titluri), ex
celent pregătiți, cu o valoare 
care îi detașează autoritar de 
marea majoritate a sportivi
lor din celelalte cluburi. De 
altfel, trebuie făcută și pre
cizarea că numai în două din 
cele 18 finale în. primii trei 
s-au clasat alți sportivi decît 
reprezentanții cluburilor Di
namo și Steaua. Este vorba 
de locul III ocupat de șta
feta Centrului nautic Bucu
rești (Pentec, Filipi, Pavlo- 
vicj, Franzen) și de N. 
Schmul (Olimpia) la Kl— 
10 000 m, rezultate penlru 
care tinerii sportivi și antre
norii lor merită evidențieri.

Este, într-adevăr, foarte 
greu — cunoscîndu-se valoa- 

ridicată

final

A. NEAGUFoto:
clasament pe CLUBURI

Dumitru concurînd la 
La canoe 1 —1000171: 
unor elemente foarte 
extrem de talentate

ju-
se

multe concluzii de

trebui să pună pe 
pe ceilalți candidați 

(Ionescu, Igorov,

In plină cursă, echipajele

făcut în mod real simțită la 
această ediție. Unele cluburi 
(în special Politehnica Timi
șoara, C.N.U., ca și Olimpia, 
Ancora și Clubul sportiv Ga
lați) au 
număr 
deosebit 
general, 
datorită 
antrenorilor 
iaciștilor și canoiștilor din 
provincie a arătat un progres 
evident în selecția și pregă
tirea acestora.

Fără îndoială, fiecare din 
cele 18 curse finale (ca și 
întrecerile pentru locurile 
10—18 și 19—27, o bună ini
țiativă a organizatorilor) a 
prilejuit numeroase concluzii. 
Ce ni se pare, dintre acestea, 
mai important ? în primul 
rînd, intrarea în grupul „ce
lor mari", al consacrațîlor, a 
celor mai valoroși juniori de 
anul trecut, unii și acum ju
niori (Botez, Rujan, Schmul, 
Stoica, Maria Lovin, Hari- 
pena Evdochimov, P. Năstase 
ș.a.). Aceasta arată — mai 
ales dacă amintim bunele re
zultate obținute de tinerii

venit cu un mare 
de sportivi, fapt 
de îmbucurător. în 
se poate aprecia că 
muncii entuziaste a 

evoluția că

despre care vorbim — că 
niorii nu se „pierd“, că 
muncește cu aceeași pasiune 
și răspundere și pentru 
schimbul de mîine al caia
cului și canoei românești. în 
al doilea rînd — concluzie 
deosebit de îmbucurătoare — 
finalele au consemnat consa
crarea unor sportivi în probe 
pînă acum deficitare (în spe
cial CI — 1000 m). Reține, 
firește, atenția și faptul că 
printre campionii acestei edi
ții se numără și doi juniori: 
I. Patzaichin (dublu campion, 
revelația finalelor) și Roco 
Rujan.

Legitimă, întrebarea : „Cum 
s-au comportat olimpicii la 
aceste întreceri ?“ poate 
primi, spre satisfacția tutu
ror, un răspuns elogios. 
Foarte bine au evoluat, în 
special, canoiștii din proba 
de dublu ca și caiaciștii echi
pajelor de 4. La valorile 
obișnuite — participanții la 
K 2 — 1000 m, ca și la K 1 
— 500 m fete (valori con
stante, cu posibilități de creș
tere). încă neconcludentă evo
luția fetelor în proba de 
dublu (una din titulare — 
Viorica 
simplu), 
apariția 
tinere,
(I. Patzaichin și A. Butelchin) 
care ar 
gînduri 
olimpici 
Lipalit).

Deci, 
natură să confirme speranțele

antrenorilor. Sint însă multe 
de făcut, în continuare. Prin
tre altele, perfecționarea star
turilor, creșterea potențialu
lui tactic la unii sportivi, îm
bunătățirea tehnicii pe ultima 
parte a probelor, obiective 
care sînt în atenția colectivu
lui de specialiști și care, nu 
ne îndoim, vor fi îndeplinite 
în noua etapă care a în
ceput o dată cu încheierea 
finalelor campionatelor na
ționale.

Dan GÂRLEȘTEANU

Steaua 1559;
4.

; 5. Clubul sportiv
; 6. Ancora Galați 267 ;
202 ; 8. Clubul sportiv

9. Constructorul ttu- 
; 10. Voința Tg. Mu

reș 95 ; 11. Voința București 79 ; 
12. Constructorul Timișoara 74; 
13—14. Voința Arad, Clubul spor
tiv Mureș 67; 15. șc. sp, 2 Buc. 
65 ; 16. U.T.A. 47 ; 17. Cen
trul Galați 18 ; 18. Școala sporti
va Timișoara 15; 19. Avlntul Re
ghin 7.

1. Dlnamo 1904 ; 2.
3. Politehnica Timișoara 411 ; 
Olimpia 261 
școlar 211
7. C.N.U.
Galați 160
nedoara 159
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F. 0. BRUGES - O VALOROASĂ 
REPREZENTANTĂ A FOTBALULUI BELGIAN

După cum am mal anunțat, 
lotul A întîlnește sîmbătă la 
București echipa belgiană 
F. C. Bruges. Așa cum a re
ieșit și în jocul cu Farul, 
fotbaliștii belgieni posedă o 
ridicată clasă de joc. De alt
fel, F. C. Bruges a avut o 
l'omarcabilă comportare în

desfășurată la sflrșitul săptă- 
mînll trecute în compania 
echipei Berschoot, a fost 
de-a dreptul dramatică: la 
sfîrșitul jocului scorul a 
fost 1—1 și tot așa a ră
mas și după prelungiri. 
S-au executat apoi 10 lovi
turi de ta 11 m (în două

în țară la noi 14 jucători: 
Fernand Boone, Georges De
moor, Freddy Deconinck, 
Kurt Axelsson, Pierre Car- 
teus, Gerhard Mair, Johny 
Thio, Walter Loske, Raoul 
Lambert, Erwin Van Den 
Daele, Alfons Bastijns, Gaby 
Savat, Freddy Hinderyckx,

MECIUL PROGRESUL-FARUL, LA MASA VERDEl
rației o contestație referitoa
re la legalitatea vizelor me
dicale de pe legitimațiile ju
cătorilor constănțeni Kallo 
șl Pleșa. Contenstația fiind 
depusă și înaintată în termen 
legal, Comisia de competiții 
a F.R.F, se va pronunța asu
pra acestui caz în ședința sa 
de marți 4 iunie.

După partida desfășurată 
duminică la Constanța, clu
bul Progresul a înaintat fede-

PE SCURT
9 La sfîrșitul acestei săp- 

tămini, echipa de tineret a 
Rapidului participă la un tur
neu în R. F. a Germaniei re
zervat formațiilor de tineret, 
la care vor fi prezente mai 
multe echipe din Europa și 
America de Sud.

9 Constantin Bărbulescu 
va arbitra, la 2 iunie, la An
kara, partida Genclerbirligi— 
Vlaznia, din cadrul „Cupei 
Balcanice".

9 Meciul de divizia B Po
litehnica București — Flacăra 
Moreni se dispută pe stadio
nul 1 Mai din Pitești. După 
cum se știe, secției de fotbal 
Politehnica București i s-a 
ridicat dreptul de a organiza 
jocuri la București.

I

I
DUMINICĂ IN CAPITALĂ I

ISTADIONUL METALUL 
(Pantelimon) ora 17,30i Me
talul București — Politehnica 
Iași (divizia B).

TERENUL T.U.G. (șoseaua 
Giurgiului) ora 10,00 : T.U.G. 
București — Stuful Tulcea 
(divizia C).

TERENUL LAROMET, ora 
10,00 : Rapid C.F. București 
— Oltul Sf. Gheorghe (divi
zia C).

ORA OFICIALA DE ÎNCEPERE A MECIURILOR
Federația de fotbal aduce la cunoștința cluburilor șl asociațiilor 

sportive din diviziile B șl C, organizatoare ale meciurilor din 
etapă, duminica 2 Iunie, ora oficială de începere a jocurilor, 
cum urmează :

— toate partidele din divizia C se vor disputa cu începere 
ora 10 dimineața ;

— meciurile de divizia B sînt programate la ora 17.30.
Ultima etapă a diviziei naționale A va avea loe duminică 9 iunie, 

cînd toate partidele vor începe la ora 17.30.

ultima 
după

de la

I

Marele spectacol fotbalistic 
programat la Londra la 
care televiziunea ne-a făcut 
părtași acum două seri, a 
destrămat rețeaua de naivi
tate și ipocrizie țesută în 
jurul sportului rege, mai ales 
în fotbalul nostru în ultimii 
ani, de cind jocul cu balonul 
rotund nu-și regăsește ca
dența.

Mitul mizei a fost spulberat, 
pentru că în seara la care ne 
referim era în joc nu numai 
trofeul strălucitor care avea 
să fie purtat pe brațele ri
dicate ale celor 11 băieți 
pregătiți de meșterul Busby, 
ci mai mult decît atît 1 un 
titlu mult rivnlt și niște sume 
de bani importante, echiva- 
lînd cu multe bucurii viitoa
re ori plăceri imediate (2 000 
lire sterline pentru englezi și 
cine știe cit pentru potfu- 
ghezi), ca să nu așezăm în 
balanță gloria sportivă pro- 
priu-zisă.

Și, totuși, meciul a însem
nat de la început șl pină la 
sfîrșit (un sfîrșit prelungit cu 
30 de minute peste interva
lul normal al unei partide) 
calitate. Dacă unora le-a plă
cut mai mult repriza secundă 
sau primele 15 minute supli
mentare, aceasta nu înseamnă 
că cele dinții 45 de minute 
n-au reprezentat cu cinste 
fotbalul.

Intr-o euforie impresionan
tă pină la molipsire, cu cin- 
tece și nu cu huiduieli dușmă
noase sau tăceri încruntate, 
fazele s-au succedat într-un 
ritm drăcesc, pe gama com
pletă a desăvîrșirii în fotbal, 
lăsîndu-ne o impresie de ne
uitat, a unul regal sportiv 
sub toate aspectele.

COPIII RĂSPUND: PREZENT!

actualul sezon, reușind să se 
claseze pe Locul II, la un 
punct de Anderlecht și să cu
cerească, la scurt timp după 
aceea, „Cupa Belgiei'. Finala,

EGHIPA F.C. BRUGES
manșe de cite 5), la sfîrșitul 
cărora rezultatul general a 
foot favorabil (cu 7—6) echi
pei F. C. Bruges.

Oaspeții noștri au deplasat

PARTIDA ROMÂNIA—OLANDA 
FI CONDUSĂ DE 0 BRIGADA 
DE ARBITRI TURCI

Partida România — Olanda, 
tare se va disputa, după cum 
se știe, la 5 iunie, va fi con
dusă de o brigadă de arbitri 
turci ce urmează a fi desem
nați.

ARBITRI STRĂINI
LA MECIURILE CHEIE

ALE ULTIMEI ETAPE
Partidele decisive ale ulti

mei etape a diviziei A de 
fotbal, A.S.A. Tg. Mureș — 
Steagul roșu Brașov, Petro
lul — Steaua și Progresul — 
F.C. Argeș, care se vor dis
puta Ia 9 iunie, vor fi con
duse de arbitri 6trăini.

LA TELEFON: ANGELO NICULESCU
Ieri dimineață ne-a chemat Ia telefon antrenorul 

Angelo Niculescu, rugîndu-ne să inserăm la rubrica 
noastră următoarele: „Antrenorii și jucătorii lotului 
reprezentativ, aflați în cantonament, au urmărit 
miercuri seara la televizor finala disputată pe Wembley 
între Manchester United și Benfica. Partida, după pă
rerea noastră, a fost deosebit de interesantă. In tot 
timpul meciului, jucătorii noștri au comentat fazele 
cele mai palpitante, au făcut aprecieri asupra stilului 
de joc al celor două mari școli de fotbal, care s-au în
fruntat și, bineînțeles, asupra fiecărui fotbalist în parte. 
Pe scurt, am profitat din plin de această transmisiune, 
oferită de televiziunea noastră, într-un moment cind 
noi pregătim echipa pentru jocul amical cu Olanda. 

• De asemenea, noi, antrenorii, mulțumim lui Cristian 
Țopescu — crainicul meciului — pentru observațiile 
juste făcute cu privire la unii dintre jucătorii noștri, 
in comparație eu cei de la Benfica și Manchester. Să 
sperăm că și fotbaliștii noștri se vor strădui să se 
ridice, într-un viitor apropiat, la nivelul celor pe care 
i-au urmărit pe micul ecran".

John Moelaert. Patru dintre 
aceștia, Boone, Axelsson, Thio 
și Lambert sînt internaționali.

Luni seara, la sosirea echi
pei F. C. Bruges pe aeropor
tul Băneasa, antrenorul Nor
bert HSfling a ținut să ne 
declare: „Revin cu plăcere 
în țara mea de origine, de 
care mă leagă amintiri dintre 
cele mai plăcute. Țin foarte 
mult să arăt publicului din 
România că în cei doi ani 
pe care i-am petrecut alături 
de fotbaliștii echipei F. C. 
Bruges nu mi-am pierdut 
timpul degeaba. In sezonul 
actual, echipa mea a reușit 
să atingă un anumit nivel 
internațional. Și dacă în cam
pionat am pierdut numai la 
un punct diferență duelul cu 
Anderlecht, in Cupă am reu
șit să ne revanșăm: am eli
minat reputatul nostru ad
versar în optimi".

Partida amioală lotul A — 
F. C. Bruges (care se va des
fășura sîmbătă pe stadionul 
„23 August*, ora 17,30) va 
fi arbitrată de către Andrei 
Radulescu, ajutat de Gh. Va- 
sileseu și 7. Dancu.

★
La 4 iunie, F. O. Bruges va 

juca din nou la Constanța, 
de data aceasta cu lotul de 
tineret al țării noastre. Me
ciul va fi arbitrat de o bri
gadă constânțeană : Zaharia 
Drăghici, la centru, ajutat de 
Gh. Manole și V. Negoiță.

• Mare avalanșă de scrisori: se apropie vacanța!
9 PITEȘTI. Ne scriu vechii 

„abonați" ai rubricii noastre, 
echipierii lui F. C. Sporting 
din Trivale. După ce ne 
aduce mulțumiri pentru pro
vocările primite (pe care, 
între altele fie spus, nu le-am 
reprimit completate...), sem
natarul scrisorii, M. Militaru, 
ne furnizează ultimele rezul
tate ale echipei sale, din me
ciul tur-retur cu selecționata 
claselor a Vil-a : 5—8 (2—2) 
și în P.S. (un fel de „la în
chiderea ediției"), 5—2 (3—1), 
ceea ce, evident, conduce la 
o a treia întîlnire. Dacă re
vanșa nu este comentată, 
prima partidă prilejuiește au
torului scrisorii, în nota cro
nicarilor sportivi, următoarea 
apreciere a coechipierilor: 
Radu 7, — Militaru 8, A. So- 
rescu 6, Bigan 5, Lăutaru 5, 
•Hora 7, Dăscălescu 7, Kraus
7, Constantineseu 6, Ionescu
8. In spiritul gazetăriei spor
tive, ne îndoim de obiectivi
tatea căpitanului lui 
Sporting: carp mari 
Mihăiță, pentru un 
pierdut și încă la 3

Publicul acesta onest și 
competent și-a fluierat ido
lul, pe Gharlton, cind acesta 
a fost meschin și a trimis 
mingea de la 35 m porta
rului său și l-a 
Eusebio pentru 
a-ntîlnit bara 
(și nu pentru că 
cred poate unii 
șit să înscrie).

Dar momentul cel 
emoționant, cel mal pur al 
întregii partide, a aparținut 
unui învins i lui Eusebio.

Cu două minute înainte da 
final, la scorul de 1—1, Euse
bio scapă, în sfîrșit, de paza 
adeseori dură a lui Stiles și 
trage cum știe el s-o facă, 
din mijlocul careului de 16 m.

Singurul adversar ce-i mai 
rămăsese în față, portarul 
Stepney, s-a întins, a plutit 
și a oprit nu o simplă minge 
șutată de Eusebio, ci întrea
ga echipă din Lisabona în 
drumul său spre trofeu. A- 
cesta a fost momentul în care 
portughezii au pierdut jocul, 
făcînd posibilă victoria en
gleză ce avea să urmeze.

Și în acest moment, in lo
cul tăvălelii și văicărelii, 
Eusebio, cel care fusese tă
vălit timp de 88 de minute 
pentru a reuși să scape doar 
o singură dată și atunci să 
piardă marea și unica oca
zie, a făcut gestul care l-a 
înălțat în ochii tuturor mili
oanelor de martori ai acestei 
super finale: și-a aplaudat 
adversarul! Gestul acesta 
obișnuit doar la tenis, între 
„aristocrații" sportului, a lost 
făcut de un mare fotbalist.

Este o opțiune indiscuta
bilă pentru un trofeu al fair- 
planului pe care Eusebio l-a 
primit din partea milioanelor 
de spectatori care — sîntem 
siguri — au procedat ca și 
noi acum două seri: l-au 
aplaudat spontan, indiferent 
dacă erau în tribune sau în 
fotoliile lor de acasă.

aplaudat pe 
șutul care 

transversală
— așa
— n-a

cum 
reu-

mai

F. C. 
note, 
meci 

goluri

CUPA PRIMĂVERII"
Cea de a doua ediție a tro

feului challenge „Cupa Pri
măverii", rezervat echipelor 
de fotbal ale școlilor profe
sionale se va disputa dumi
nică 2 iunie, la Craiova, unde 
echipa locală F.C. reprezen- 
tînd Grupul școlar Electropu- 
tere va ataca, într-un meci 
decisiv, pe deținătoarea tro
feului Juventus București. Jo
cul se va desfășura pe stadio
nul Central, în deschiderea 
partidei amicale dintre divi
zionarele A, „V” Craiova și 
Jiul Petroșeni.

Nepotul 
de ieri, 
uichiui
de azi!

Mi-au atras atenția doi 
puști grăbiți care strigau unui 
al treilea: „Hai mai repede 
că îniLîrziein și se supără un
chiul !" Trecînd pe strada 
Uranus, mi-am amintit că 
In apropiere se află sala de 
baschet a clubului Steaua. Și, 
fără să vreau, gîndurile mi-au 
fugit cu ani în urmă (trebuie 
să mărturisesc, cam 20), cind, 
avînd aceeași vîrsta cu a 
puștilor, alergam, spre tere
nul Telefoanelor unde, sub 
îndrumarea „unchiului" He
rold (acum antrenor emerit), 
făceam primii pași în baschet. 
Și eu, ca și toți ceilalți copii, 
rivneam să ajung unul din 
„nepoți", cum erau Andrei 
Folbert și Costel Dinescu, să 
joc alături de „unchiul" 
Costy Herold.

Și așa s-a făcut că mi-am 
schimbat direcția și m-am 
îndreptat spre sală, dorind 
să-l revăd pe „unchiul" meu 
de odinioară. Dar, unchiul de 
azi era... nepotul de ieri. 
Andrei Folbert, maestru e- 
merit al sportului, baschetba
listul care, pină nu de mult, 
ridica tribunele în picioare 
prin jocul său spectaculos, 
plin de fantezie și deosebit 
de eficace.

Andrei Folbert conducea un 
antrenament al grupei a Il-a 
de minibaschet a clubului 
Steaua. Sub îndrumarea ma
estrului emerit, copiii au tre
cut prin toată gama unei 
lecții, tncepînd de la exerci
țiile de încălzire și termi- 
niîid cu jocul la două coșuri. 
După antrenament, m-am a- 
dresat vechiului prieten :

— Ce faci „unchiașule" ?
— Ești convins, sper, că nu 

mă supără calificativul, mai 
ales că, după părerea mea, în

sport nu contează vîrsta, ci 
valoarea dacă o ai.

Fostul internațional mi-a re
latat, apoi, o serie de amă
nunte asupra modului cum a 
luat ființă minibaschetul la 
clubul Steaua fi cum se des
fășoară activitatea acestuia. 
Avînd drept scop crearea pe
pinierei pentru fruntașii de 
mîine, subsecția de mini
baschet cuprinde patru grupe 
distincte, cu copii intre 8—14 
ani. Normal ar fi ca cei mai 
mulți copii să se afle în gru
pa celor de 8—10 ani, pentru 
ca, treptat, pe baza selecției, 
nvmărul componenților gru
pelor superioare să descreas- 
că. Dar, am aflat că lucrurile 
stau invers. Concret, în prima 
grupă nu există nici un copil, 
în a doua (10—12 ani) 10, în 
a IlI-a (12—14 ani) 14 și în a 
IV-a (14—16 ani, deci nu 
mai poate fi vorba de mini- 
baschetbaliști, ci de juniori) 
16. Contrariat, i-am solicitat

Unchiul explică nepoților

lui Andrei Folbert cîteva lă
muriri.

— Problema cea mai dificilă, 
mi-a explicat, a fost să adu
năm copiii pentru crearea 
subsecției de minibaschet. Cei 
mai multi doreau și trebuiau 
să fie cei de 8—9 ani, dar 
m-am lovit de un impediment 
căruia nu i-am găsit rezolva
rea : drumul de la sală, pe 
care copiii trebuie să-l facă 
însoțiți. Depășind vîrsta de 10 
ană, copiii sînt lăsați să facă 
drumul singuri, dar venirea 
la antrenamente este conside
rată ca o activitate extra- 
școlară secundară, permisă 
numai ca o recompensă a u- 
nei situații bune la învăță
tură.

— Nu crezi că este normal 
acest lucru ?

— Bineînțeles că da. Perso
nal, consider însă că felul în 
care se încearcă rezolvarea 
problemei minibaschetu- 
lui este anormal. Adică, apre-

ciez ca greșit concepută cre
area secțiilor de baschet în ca
drul cluburilor sportive. Ac
tivitatea minibaschetului ar 
trebui dezvoltată în școli, a- 
colo unde copiii vin zilnic, 
iar cluburile să patroneze un 
număr de școli, asigurînd în 
cadrul acestora condițiile de 
dezvoltare pentru minibas
chet. Noi, antrenorii, am pu
tea să ne deplasăm mai ușor 
la școli (decît copiii la club), 
undq, împreună cu profeso
rii de educație fizică, am se
lecționa și instrui un număr 
mai mare de viitori jucători 
de baschet.

Un nou grup de copii, gata 
de antrenament, dădea sem
ne de nerăbdare. I-am mul
țumit maestrului emerit al 
sportului Andrei Folbert, care 
a început pregătirea cu entu
ziasmul și 
ristice unui 
joc sportiv.

pasiunea caracte- 
devotat al acestui

Al. RIOȘANU

diferență... Cît despre rugă
mintea de a vă trimite 3 
adrese ale unor echipe dor
nice să joace cu voi în tim
pul vacanței, nu vă putem 
ajuta decît astfel: F. C. Spor
ting Pitești (căpitan M. Mi
litam, Calea București, bloc 
16, scara C, ap. 10) caută un 
partener pentru , un meci la 
București. Cine se oferă ?

9 RACOVIȚA, VÎLCEA. 
„Pe zi ce trece, fotbalul are 
tot mai mulți admiratori prin
tre elevii din Țara Loviștei", 
așa își începe epistola prof. 
C. Marinoiu care ne scrie din 
corn. Racoviță, jud. Vîlcea. 
In puține rînduri, sîntem puși 
la curent cu ultimele meciuri 
desfășurate pe terenurile din 
zona Oltului:

Șc. generală Robești—Șc. 
generală Cîineni : 2—0.

Șc. generală Călimănești— 
Șc. generală Robești: 3—2.

Șc. generală Călinești—Sc. 
generală Racoviță : 2—3.

Ținînd seama că România 
cunoaște multe asemenea 
„țări", cum ar fi Țara Vran- 
cei, Țara Bîrsei, Țara Făgă
rașului, Țara Hațegului, etc. 
n-ar fi nimerită oare organi
zarea unui campionat între 
reprezentativele acestor re-

giuni ? Considerăm că ar fi 
O competiție inedită, care ar 
suscita mult interes, cu atît 
mai mult cu cît meciurile 
de fotbal ar putea fi in
cluse într-un program săr
bătoresc, de prezentare a 
portului și originalelor o- 
biceiuri locale. Și dacă 
turneul final ar fi organizat 
Ia Călimănești, în plin sezon, 
atunci vă asigurăm de... ma
siva participare a presei!

Oricum, profesorului Ma
rinoiu îi mulțumim și îl aș
teptăm cu noi corespondențe.

9 BUCUREȘTI. Cităm o 
scrisoare in întregime î 
„Echipa noastră INTER Bucu
rești, vă mulțumește pentru 
răspunsul primit și, ascultînd 
sfatul dv., i-am scris tov. 
antrenor Ozon o scrisoare 
prin care l-am rugat să ne 
spună dacă este de acord ca 
echipa sa, reprezentativa șco
larilor bucureșteni, să joace 
două meciuri cu echipa Inter, 
în așteptarea răspunsului, noi 
ne-am pregătit jucînd două 
meciuri amicale pe terenul 
de handbal al Școlii nr. 151. 
Iată rezultatele : Inter—Blo
cul B 6—0 și Inter-Blo- 
cul C 12—4. Cu stimă T. Bo 
loloi și N. Ceaușescu".

Em. DEC.

celor 100 de echipe**
Pentru a asigura copiilor o 

intensă activitate fotbalistică 
pe perioada vacanței de vară, 
C.J.E.F.S. Timiș organizează 
o competiție denumită „Cupa 
celor 100 de echipe", deschi
să echipelor de copii între 
10—15 ani, nelegitimați la 
asociațiile sportive.

întrecerea, se adresează e- 
chipelor de străzi, clase, 
blocuri, cartiere.

Comisia de organizare a 
„Cupei celor 100 de echipe" 
va oferi numeroase premii, 
cupe, diplome, fanioane, ma
teriale sportive pentru echi
pa cîștigătoare, pentru for-. 
mația cea mai disciplinată, 
cea mai tînără, cea mai bună 
la învățătură etc. Iată o ini
țiativă pentru care comisia 
școli din C.J.E.F.S. Timiș și 
Consiliul județean al pionie
rilor merită toată lauda. Cine 
se mai „molipsește" 7

DOAR STARTUL A FOST BUN!
Exista un om care nu mat crede 

în proverbul : „ziua buna se cu
noaște de dimineață*. El se nu
mește Petre Zaharia, este ofițer 
și președinte al Asociației Spor
tive Armata Tg. Mureș, a cărei 
echipa de fotbal a început fulmi
nant campionatul, situîndu-se în 
primele șase etape pe locurile unu, 
doi sau trei, pentru ca apoi să 
șerpuiascâ prin mijlocul clasa
mentului și, în final, să ajungă 
în zona teribilelor coșmaruri ale 
retrogradării.

Acum, cînd se scurg minutele 
fatidicului ceas al 12-lea, speran
țele încălzesc încă inimile iubi
torilor de fotbal din Tg. Mureș, 
Ei cred sincer, și au poate teme
iuri, că echipa va rămîne alături 
de cele mai bune formații de lot- 
bal din țara noastră. Un lucru, 
în fond, foarte posibil, știut fiind 
faptul că anul acesta există și 
posibilitatea ispășirii „păcatelor*' 
dintr-un an întreg, în cele cîteva 
zile de purgatoriu, ale barajului. 
Dar chiar dacă fotbaliștii din 
Tg. Mureș trec cu bine peste 
această punte dintre divizia A și 
B, păcatele lor — șj nu numai 
ale lor — nu pot fi date uitării 
în clipa în care speranțele de azi, 
vor prinde, poate, conturul unei 
fericite realități, mîine. și nu 
trebuie date uitării pentru că, 
peste un an, lucrurile se pot 
repeta, iar ȘANSA de acum — 
dacă va exista și în acel final — 
nu-i sigur că se va rezolva favo
rabil și a doua oară. Așadar, 
preocuparea pentru eliminarea 
unor deficiențe devine de o 
stringentă actualitate. Deci : azi!

Mai întîj se Impune o creștere 
a gradului de sinceritate în rela
țiile dintre cei ce au datoria (cel 
puțin teoretic !) să răspundă de 
bunul mers al activități! fotbalis
tice (și nu numai fotbalistice) din 
oraș. Colonelul Petre Zaharia, un 
om inimos și profund optimist, 
afirma că în consiliul acestei aso
ciații colaborarea dintre membri, 
unii militari, iar alții Qivlli, este 
bună. Se realizează, pe fondul a- 
cestei conlucrări. lucruri de ca
litate, care sprijină efectiv mun
ca. Pînă aici totul este în ordine. 
Dar în momentul cînd se depă 
șește cadrul, oarecum limitat, al 
consiliului asociației situația se 
complică. De pildă, tragedia a- 
cestel echipe își are rădăcina în 
lipsa de coeziune sufletească din
tre jucători. Unii (majoritatea de 
fapt : siko, Czako, Ciutac, Lun
gii, Șleam, Solyom) sînt local
nici, alții, mai puțini, dar tocmai 
cei ce dau o tentă valorica mai 
pregnanta formației (Raksl, I)u- 
mitriu III, Pavlovicî, Chim) sînt 
cu un picior în Tg. Mureș și cu 
altul în... București. Mijlocul cel

mai sigur de a realiza o imitate 
morală nu este altul decît viata 
în comun, decît o apropiere per
manenta între jucători, decît rea
lizarea în acest fel a unor mu
guri de prietenie șl înțelegere. 
Un asemenea lucru este însă ne
realizabil pentru că asociația nu 
are posibilitatea organizării unor 
activități comune. Jucătorii nu 
se văd decît Ia antrenamente și 
la meciuri. În rest 7 Fiecare pe 
acasă sau prin cafenele, de care 
Tg. Mureșul nu duce de loc 
lipsă... Firește, în aceste condiții, 
șl supravegherea sportivilor se 
face greoi și de cele maj multe 
ori la baza unor sancțiuni disci
plinare stau zvonurile șl nu con
statările certe. Problema însă nu 
se rezolvă deoarecs pe pian local 
ee afirma cg există străduințe 
sincere (?) sg se găseascg o solu
ție șl, totuși, situația fie perma
nentizează.

Acesta a fost doar un exemplu. 
Mal sînt multe. La fel s-au pe
trecut lucrurile, spre pildă, cînd 
asociația a solicitat un vestiar la 
stadion pentru centrul de copii șl 
cînd cu toate eforturile (?) cere
rea nu a putut fi rezolvată. Cu 
același gen de sinceritate (care 
mal degrabă seamănă a ipocrizie) 
șl cu o corectitudine bățoasă, 
dusă uneori pînă la exagerare 
s-a acționat atunci cînd a trebuit 
sa se rezolve necesitățile de baze 
sportive pentru procesul de in
struire a sportivilor de la A.S.A. 
Tg. Mureș. In afara chiriei pen
tru antrenamentele echipei de 
fotbal de pe stadionul orașului 
(proprietatea clubului sportiv 
Mureșul) A.S.A. plătește, cotg de 
teren, la fiecare meci jucat 
acasă, peste 10 000 leii Un lucru 
normal de care nimeni nu se 
plînge. Legile. trebuie respectate. 
Dar socotind cg A.S.A. este, să 
zicem, un client serios, <1e ce nu 
i se acordă un sistem preferențial 
la planificarea orelor din sală 
pentru secția de box ? Antreno
rul el este medaliatul cu argint 
de la J.O. din 1952 Vaslle Tiță, 
care lucrează intens, promlțînd 
realizarea unor lucruri mart. El 
are posibilități sg înscrie această 
secție In circuitul marilor perfor
manțe pugilistice din țara noa
stră. dar trebuie ajutat.

Șl pentru eg tot a venit vorba 
de box Să precizăm că A.S.A. Tg. 
Mureș nu înseamnă doar fotbal. 
In afara secțiilor numite, la 
această asociație există șl o echi
pă masculină de handbal alcă
tuita dln jucători sub 21 de ani, 
foarte talentați, cu calități fizice 
deosebite, de a căror pregătire 
se ocupa prof. C. Soo. In divizia 
B, handbaliștil de la A.S.A. Tg. 
Mureș nu au o poziție strălucită 
în clasament, din cauza lipsei

actuale de experiența a Jucăto
rilor, dar care se va căpăta desi
gur cu timpul, așa ca perspecti
vele acestei formații rămîn certe,

Dînd „(Cezarului ce-i al Ceza
rului» sa revenim, totuși, la fot
bal. La vertiginoasa cădere a 
echipei A.S.A. Tg. Mureș au mat 
contribuit și unele carențe ee țin 
direct de munca asociației și uu 
numai de anemia afectivă a or
ganelor locale. Pe scurt, ele ar 
îl : existența unor carențe In pro- 
cesul de instruire, datorate lipsei 
de fermitate a antrenorului prin
cipal Tiboriu Bone, o ne justi
ficată fluctuație de antrenori se
cunzi (aproximativ noua în doi 
ani...), desele schimbări în forma
ție, majoritatea dintre eio conse
cințe ale mior inspirații de mo
ment, neglijarea unor elemente 
tinere șl talentate, crescute pe 
plan local și care au fost remar
cate de club de-abla după ce se 
evidențiaseră în lotul național de 
juniori (Caniaro, Ilajnal șl, mal 
recent, Clszar).

Intr-un anumit fel, situația în 
clasamente a echipelor de fotbal 
și handbal ale A.S.A. nu consti
tuie o excepție în sportul de 
performanța mureșan. Fotbaliștii 
și handbaliștij nu sînt cazuri 
unice. Șl nu pot fi etichetate ea 
atare, pentru că cea mal mare 
parte a formațiilor din Tg. Mureș 
(handbal feminin, baschet mas
culin și feminin, polo, volei) sînt 
tot atit de periferic clasate. 
Atunci devine de neînlăturat 
concluzia că în sportul de perfor
manță din Tg. Mureș lucrurile 
merg prost. Cu atît mai mult este 
de neînțeles lipsa de interes a 
factorilor locali care continuă să 
discute, să analizeze, sg promită 
tratînd cu ușurință Și problemele 
pe care le rldlcfi activitatea 
cadrul A.S.A. ca șt munca 
celelalte asociații mureșene.

Apariția A.S.A. reprezintă, 
posibilitățile el materiale, un 
ment important în viața sportiva 
a acestui oraș. Un moment care 
se poate transforma intr-o etapă 
de refacere a activității de per
formanță. Dar o asemenea etapă 
nu poate fi valorificată decît prin 
dorința sincera de colaborare a 
tuturor, prin folosirea integrală 
și raționala a tuturor posibilită
ților (mari sau miel) existente pe 
pian local. Șl aceasta indiferent 
daca „momentul A.S.A." este sau 
nu îi» conformitate cu dorințele 
sa . proiectele unor activiști spor
tivi din Tg. Mureș. Realitatea 
fiind aceasta, dorințele trebuie să 
se acorde cu ea șl nu invers... 
Pentru eg altfel se întîmplă ca 
la... Tg. Mureș I

Calin ANTONESCU

din 
din

prin 
mo-

cupa iwihit

în ultimele zile, s-au dis
putat mai multe restanțe din 
„A".

La Birlad, echipa Rulmen
tul a fost întrecută pe teren 
propriu de Politehnica Iași 
cu 14—9 (5—3). Punctele au 
fost înscrise de Spiratos 
(două încercări), Rosenberg 
(o lovitură de pedeapsă și o 
transformare) și Rujoiu (o 
încercare) pentru ieșeni, res
pectiv de Țopa (două lovituri 
de pedeapsă) și Marin (o în
cercare) pentrv bîrlădeni. 
într-un al doilea meci, dis
cutat pe teren propriu. Rul- 
menltil a pierdut și în fața

studenților din Valea Jiului i 
Rulmentul — Știința Petro
șeni 0—3 (0—0). Â înscris 
Sabău (încercare). (E. Solo
mon — coresp. principal și 
N. Cernăteseu — coresp.).

La Timișoara, Universitatea 
a dispus cu 14—5 (6—5) de 
Agronomia Cluj. Punctele au 
fost realizate de Brăiescu 
(6), Păunei (3) și Stan (5) pen
tru gazde, respectiv de Ba- 
lint pentru clujeni. (I. Stan — 
coresp.).

La Constanța, Farul a în
vins Politehnica Iași cu 
17—11 (3—3). A arbitrat fran
cezul dr. Hilaire Cuny. (E. Pe
tre — coresp.).

In București s-au mai dis
putat două restanțe care nu 
puteau influența clasamentul 
final ! Grivița Roșie — Glo
ria 45—9 și Dinamo — Steaua 
9—3.

Cu aceste jocuri, faza pe 
serii a „Cupei Primăverii" a 
luat sfîrșit. Duminică la Ti
mișoara, se va disputa prima 
manșă a finalei i Universita
tea Timișoara — Grivița Ro
șie București.



Trimisul nostru special HRISTACHE NAUM, transmite:

Azi, la Berlin, start în cea de a XXI-a ediție a „Cursei Păcii"
BERLIN, 8 (prin telefon)- 

După o călătorie nu prea 
agreabilă, de 2V2 ore cu avio
nul, echipa de ciclism a 
României a ajuns marți sea
ră la Berlin, de unde se va 
da, joi 9 mai, startul în cea 
de a XXI-a ediție a „Cursei 
Păcii". Pe aeroportul Scho
nefeld, reprezentativa țării 
noastre a fost întîmpinată de 
membri ai comitetului de or
ganizare și de fostul cam
pion mondial și cîștigător al 
cursei — Berlin — Praga — 
Varșovia, Gustav Schur, care 
le-au urat bun sosit și succes. 
Pe aeroport, i-am întîlnit și 
pe elevii antrenorului ElioRi- 
medio, cicliștii italieni sosiți 
și ei cam la aceeași oră. De 
altfel, la Berlin se află, a- 
cum cînd telefonez, 18 din 
cele 19 formații care vor lua 
startul în cursă. Urmează să 
mai sosească doar echipa Iu
goslaviei. Sînt înscriși 114 a- 
lergători, dar se pare că e- 
chipa Olandei va pleca în 5, 
deoarece unul dintre membri 
și-a fracturat clavicula, la ul
timul antrenament. în aceste 
condiții, în prima etapă vor 
pleca, probabil, 113 rutieri.

Marți seara a avut loc o 
conferință de presă la care 
au participat dl. Adriano Ro
doni, președintele Uniunii Ci
cliste Internaționale și al Fe
derației Internaționale de Ci
clism Amator, reprezentanții 
celor 3 ziare organizatoare 
(Neues Deutschland, Rude 
Pravo și Trybuna Ludu), se
cretarii generali ai federați
ilor de ciclism din R.D.G., Ce
hoslovacia și Polonia, antre-

norii cîtorva echipe și, fireș
te, cei 72 de ziariști acredi
tați, printre care și 3 mexi
cani. Cu acest prilej, s-a fă
cut cunoscut, printre altele, 
că se va respecta cu strictețe 
hotărîrea U.C.I. privind con
trolul antidoping. Pentru pri
ma oară într-o cursă ciclistă 
pe etape, în „Cursa Păcii" va 
funcționa un laborator mo
bil, modern utilat, cu ajuto-

Aici, la Hotelul „Frieden- 
sfahrt", unde locuiesc toți 
membrii caravanei, la cen
trul de presă ca și în came
rele specialiștilor se fac dis
cuții de anticipație, se cîntă- rile vor începe să se lămu
resc șansele și, uneori, se e- 
mit verdicte. Printre favoriți 
se află polonezul Jan Ma- 
giera (locul III în „Cursa Pă
cii", anul trecut), cehoslova
cul Pavei Dolezel (în lipsa lui

mentul individual. Cicliștii 
privesc cu oarecare teamă pe 
concurenții italieni, știindu-i 
cît- sînt de năbădăioși. Mîine 
Ia amiază (n.r. astăzi) lucru-

KENIA țara alergătorilor

• 19 echipe — 113 rutieri • Un sever 
control antidoping • Dl. Adriano Ro
doni îi flatează pe ziariști • Sumedenie 

de favoriți

rul căruia se vor putea face 
zilnic analize pentru depis
tarea substanțelor doping la 
primii 5 clasați din etapă și 
la alți 2 rutieri, desemnați 
prin tragere la sorți de ju
riul internațional.

In cuvîntul său, dl. Adria
no Rodoni a spus : „Salut în 
numele U.C.I. și al meu pe 
ziariștii prezenți în caravană. 
Că această întrecere este una 
dintre marile competiții ale 
lumii o dovedește afluența 
dv. Ziariștii vin întotdeauna 
acolo unde sînt de așteptat 
mari performanțe, unde se 
desfășoară o ’ manifestație 
care suscită fnteresul citito
rilor. Și „Cursa Păcii" este un 
astfel de eveniment sportiv".

Prin telefon, de la trimisul nostru special, PAUL OCHIALBI

Prima lovitură de gong în turneul 
internațional de box de la Amsterdam

Jan Smolik, despre care Jan 
Vesely mi-a spus că nu e 
în formă), bulgarul Anghel 
Kirilov (loc. II în „C. P.“, e- 
diția 1967), belgianul Ronny 
Van de Vijvers (despre care 
antrenorul Lucien Acou a de
clarat că se situează la ni
velul înaltei clase a lui Eddy 
Merckx), 
(căruia 
tung“ îi 
italianul 
sio (socotit un mare talent), 
sovieticul Gainan Saidhujin 
(fin tactician), suedezul Burt 
Soederlund (învingător în Tu
rul Marocului, în acest an, 
și clasat pe locul V la „mon
dialele" din 1967), francezul 
Henri Heintz (specialist la 
contratimp), Klaus Ampler 
(spre care se îndreaptă spe
ranțele cicliștilor din R.D.G.) ' 
etc. Unii dintre ziariști afir
mă că la echipe primul loc 
e de pe acum acontat de for
mația Belgiei ; alții susțin ea; 
dimpotrivă, șansele sînt de 
partea Poloniei, belgienii pu
țind să domine doar clasa-

Gabriel Moiceanu 
ziarul „Nation Zei- 
publică fotografia), 
Jacinto Santambro-

rească, cu ocazia desfășurării 
primei etape, pe ruta BER
LIN — FRANKFURT PE 
ODER — BERLIN (179 km). 
După cum se vede, s-a re
nunțat la tradiționalul circuit 
de deschidere, în favoarea li
nei etape dus-întors. Startul 
se va da la 13,30 (14,30 ora 
României) de pe Karl Marx- 
Alee, urmînd ca sosirea să 
aibă loc 4Va ore mai tîrziu, 
la „Friedrich-Ludwig-Jahn- 
Sportpark". Cicliștii noștri au 
făcut miercuri dimineață un 
ușor antrenament, iar după- 
amiază au luat parte la re
cepția oferită de guvernul 
R. D. Germane, în cinstea 
participanților la cea de a 
XXI-a ediție a „Cursei Păcii*.

Programul turului II 
în „Cupa Davis 
(zona europeană)

In competiția de te
nis „Cupa Davis" (zona 
europeană), meciurile din 
turul doi (sferturile de fi
nală) se vor desfășura ast
fel : grupa A : Spania — 
Suedia ; Anglia — Finlan
da ; U.R.S.S. — Iugosla
via ; Italia — Monaco : 
grupa B: Bulgaria — 
R. F. a Germaniei ; Belgia
— Cehoslovacia ; NORVE
GIA — ROMÂNIA ; Iran
— Republica Sud-Africa- 
nă. Meciurile se vor dis
puta pină Ia 26 mai.

Pentru prima dată, atleții 
din Kenia au atras atenția a- 
supra lor în I960 la Jocurile 
Olimpice de la Roma, cînd un 
alergător necunoscut, Mayere, 
realiza la 5000 m 13:52,8. Un 
an mai tîrziu, un alt alergă
tor, Anentia, reușea 29:14,0 
la 10 000 m iar în 1962 Son- 
gok termina o cursă de 
m garduri în 50,7. Erau 
zultate izolate, bazate pe 
lentul unor alergători.

După 1963, an în care Ke
nia a dobîndit independența 
națională, începe o acțiune de 
propagare a atletismului în 
marea masă de tineri doritori 
să practice alergările, spre 
care keniezii au înclinații de
osebite. Jocurile Olimpice de 
la Tokio le aduc prima sa
tisfacție. Wilscn Kiprugut 
termină finala de 800 m în 
1:45.2 cucerind medalia de 
bronz. Se remarcă și sprin
terul Serafimo Antae, dețină
tor al unor rezultate de 
valoare : 10,2 și 20,4 Ia 
și respectiv 200 m.

In 1965 numele lui 
choge Keino devine celebru 
în toată lumea prin recordul 
mondial pe 5000 m cu 13:24,2 
și prin duelurile sale remar
cabile eu celebrii Ron Clarke 
și Michel .lazy. Un an mai 
tîrziu, colegul său Naftali 
Temu se anunță ca un mare 
alergător, realizînd 13:47,0 pe 
5000 m.

Dar anul consacrării și al 
progresului de ansamblu este 
1967. Rezultatele alergătorilor

din Kenia periclitează șanse
le celorlalți candidați olimpici 

> deoareceîn mod foarte serios 
altitudinea la care

CASSIUS CLAY

DE APEL A S.U.A.
Kip-

mare
100 m

SE ADRESEAZĂ

Dacă în probele de aler
gări rezultatele atleților din 
Kenia se situează la un nivel 
înalt, în probele tehnice ei 
au atins, pînă acum, cifre 
destul de modeste, ca de e- 
xemplu cele înregistrate în 
campionatele țării : înălțime 
1,90 ; lungime 7,13 ; prăjină 
3,96 ; disc 45,69, suliță 65,38.

După senzația produsă la 
Tokio, după rezultatele din 
ultimii ani, Kenia se afirmă 
astăzi în atletismul mondial 

țara alergătorilor".

N. M.

CURȚII SUPREME

Kipchoge Keino, „kenianul 
zburător", va fi, fără îndoia
lă, unul dintre capetele de a- 
fiș ale întrecerilor olimpice 

de atletism

ZEIST, 8. După o călătorie 
aeriană desfășurată în condi
ții optime, pe ruta București 
— Bruxelles — Amsterdam, 
cei șapte olimpici și-au con
tinuat ieri la amiază drumul 
cu autobuzul pînă la Zeist 
(localitate situată la 20 km 
de Utrecht), unde se află 
„cartierul general" al celor 
peste 60 de boxeri partici- 
panți la turneul organizat de _ _ ___ _____
forul olandez de specialitate. 12 țări: Anglia, Danemarca,

încă de Ia aeroport, ama- Scoția, Ungaria, Polonia,
bilele gazde ale complexului România, Cehoslovacia, URSS,
„Sport-Centrum" ne-au pus la R- F- a Germaniei, Belgia, O-

landa și Elveția. Este aștep
tată, de asemenea, și echipa 
Mexicului.

E suficient să vă comuni
căm că vor trece corzile rin
gului maeștri de necontestat 
ai careului magic, ca polone
zii Skrzypczak, Kulej, Grud- 
zien, sovieticii Emilianov, So
kolov, românii Giju, Ciucă, 
mexicanul Cervantes, engle
zul Stevens, maghiarii Kajdi 
și Galii, scoțianul Gray, ca 
să vă dați seama de intere
sul pe care-1 suscită pe plan 
internațional acest turneu.
■ Imediat după sosire, olim
picii noștri, dirijați de an
trenorul emerit Ion Popa, au 
făcut o ușoară relaxare, iar 
după-amiază o... saună. Cîn- 
tarul oficial ace loc joi di
mineață, după care se va sta
bili programul galelor. Pri
ma lovitură de gong a tur
neului se va da joi de la ora 
20,39 (21,30 ora Bucureștiu- 
lui), în sala R.A.I. din Am
sterdam., 
miști și 
vor face 
pentru a 
se cuvine sportul cu mănuși 
din țara noastră. Sperăm că 
ei nu ne vor decepționa.

dispoziție lista cu numele a- 
celora care-și vor măsura for
țele în acest important tur-, 
neu, considerat ca una din 
principalele repetiții ale J.O. 
de la Ciudad de Mexico.

De la bun început trebuie 
să vă spun, stimați cititori, 
că participarea este extrem 
de valoroasă, Ia start fiind 
prezenți unii dintre cei mai 
puternici boxeri, reprezentînd

IN ECHIPA
A S.U.A

BREVIAR OLIMPIC
• La cea de-a 19-a ediție a 

Jocurilor Olimpice de vară din 
Mexic, Anglia va fi prezentă cu 
un lot de 300 de sportivi, care vor 
participa la 16 din cele 19 disci
pline prevăzute în programul în
trecerilor. In cadrul unei confe
rințe de presă, care a avut loc 
la Londra, secretarul comitetului 
Olimpic englez, Sandy Duncan, a 
fost întrebat dacă există posibili
tatea ca în lotul Marii Britanii să 
poată fi incluși șl sportivi sud- 
africani avînd. dublă naționalitate 
(britanică șl sud-africană), cum 
este cazul celebrului sprinter 
Paul Nash. S- Duncan a declarat 
că această problemă ar putea fi 
luată în discuție, dar pînă în 
prezent nici un atlet sud-african 
nu a făcut demersuri în acest 
sens.
• Comitetul director al Federa

ției internaționale de canotaj a- 
cademic, întrunit la Zurich, a 
aprobat raportul prezentat de 
președintele federației, Thomas 
Keller, cu privire la instalațiile 
lacului Xochimiico (Ciudad de 
Mexico), unde vor avea loc între
cerile olimpice.

Iată „afișul" întrecerilor olim
pice de canotaj academic : Elimi
natorii : duminică 13 octombrie ; 
recalificări : marți 15 octombrie ; 
semifinale : joi 17 octombrie ; fi
nale de clasament (locurile 7—12) 
— vineri 18 octombrie ; finale — 
locurile 1—6, sîmbătă 19 octom
brie.

Zilele trecute, agențiile de 
presă ne-au furnizat o știre 
privind primul trial al bas- 
chetbaliștilor americani în. ve
derea formării echipei care-și 
va apăra titlul olimpic, în 
luna octombrie, la Ciudad de 
Mexico.

Timp de trei zile, la Albu
querque, au evoluat patru se
lecționate alcătuite de către 
cei mai buni specialiști ele . 
peste Ocean, iar din cei a- 
proape 50: de jucători care 
s-au perindat prin fața lui 
HANK IBA (însărcinat cu

pregătirea „5“-Iui olimpic), 
cunoscutul antrenor al echi
pei universitare din Okla
homa a reținut 12 :

Glynn SAULTERS (1,89 m 
— 80 kg), Don DEE (2,01 — 
93), Calvin FOWLER (1,86 — 
77), Jim KING (2,01—91). 
Spencer HAYWOOD (2,03 — 
105), Mike BARRETT (i,86 — 
71), John CLAWSON (1.93 — 
91), Mike SILLIMAN (1.98 — 
102), Jojo WHITE (1,91 — 
88), Bill HOSKET (2<01 — 
104), Charles SCOTT (1,93 — 
82) și Ken SPAIN (2,06

sînt opti-Băieții
ne-au asigurat că 
risipă de energie 

reprezenta așa cum

0 VERIFICARE UTILĂ
CÎTEVA CONSTATĂRI DUPĂ TURNEUL REPREZENTATIVELOR 

ÎN R.F.G. Șl R.D.G.
392, 448, 407, 416, 362 ; Elena 
Cernat 398, 414, 399,—, 417 ; 
Crista Szocs 399, 427, —,
492, 425 : Viorica Negu-
țoiu — 380, —, —, 440, —; 
Margareta Szemani — 397, 
425, 453, 512, 413 ; Cornelia 
Moldoveanu — 446, 426, 428, 
391, 421 : Elena Trandafir
—, 393, 412, 464, 407 ; Ana 
Marcu —, —, 364, —, —. P. 
Purjc 896, 907, 946, 1012, 922 ; 
Gh. Silvestru 846, 
—, 850 ; V. Măntoiu 
—, 992, 933 ; I.
874, 867, 957, 1014, 
Radulescu 815. —, —,
921 ; C. Vînătoru 913, 
877, 987, 932 ; I. Tismănaru 
—, 880, 833, —, — : D. Kridor 
—, —, 876, 927, —.

Particularitățile, neregu
lamentare, ale arenei din 
Freiberg au favorizat obține
rea unor rezultate mari, mo
tiv pentru care noile recor
duri republicane stabilite cu 
acest prilej nu vor fi omo
logate. Dar, chiar în acest; 
condiții, unii selecționabili 
n-au dat randamentul aștep
tat, ceea ce denotă că pistele, 
nu pot. ajuta pe cei ‘insufi
cient pregătiți. Pentru Ana 
Marcu, Gh. Silvestru, I. Tis
mănaru. și chiar C. Rădules- 
cu și Elena Cernat, cifrele re
comandă un plus de efort la 
antrenamente.

în concluzie, rezultatele 
s'slecționabililor noștri — ți- 
nînd seama și de faptul că 
ele au fost înregistrate pe are
ne străine, fără o prealabilă 
acomodare cu pistele și une
ori în condiții' inedite de joc, 
cu bile și popice din mate
rial plastic — dovedesc că 
pregătirile făcute în vederea 
mondialelor sînt de natură 
să creeze un climat favorabil 
dobîndirii de performanțe su- 
perioar*.

întîlnirile de verificare con
tinuă, loturile de popice ur
mînd să plece duminică în 
Iugoslavia, unde vor susține 
două partide.

NOASTRE DE POPICE
Pregătirile popicarilor noș

tri în vederea campionatelor 
mondiale, programate la în
ceputul lunii iunie pe arena 
din Linz, continuă cu asidui
tate. Astfel, un lot de opt ju
cătoare și tot atîția jucători 
au efectuat, de curînd, un 
turneu d'2 cinci meciuri în 
R. F. a Germaniei șî R. D. 
Germană, încheiate cu urmă
toarele rezultate i Nurnberg : 
România — R.F.G. 2412—2334 
p.d. (f) și 5228—5074 p.d. (m) ; 
Miinchen : Selecționata Bucu
rești — Selecționata Bavaria 
2535—2318 p.d. (f) și 5303— 
5187 p.d. (m) ; Jena: Selec
ționata divizionară a R.D.G.— 
Selecționata divizionară a Ro
mâniei 2610—2463 p.d. (f), și 
5567—5314 p.d. (m), Freiberg : 
Selecționata divizionară a Ro
mâniei — Selecționata regio
nală 2715—2484 p.d. (f) și 5879 
—5799 p.d. (m); Dresda : Se
lecționata divizionară a 
R.D.G. — Selecționata divi
zionară a României 2558— 
2445 p.d. (f) și 5537—5484 p.d. 
(m)- - . ADupă cum s; poate vedea, 
bilanțul nu este rodnic pen
tru „toată lumea", din cauza 
celor două înfrîngeri suferite 
în fața popicarilor din R.D.G. 
Specialiștii federației se de
clară însă satisfăcuți de com
portarea în ansamblu a echi
pelor pe care le pregătesc, 
întrucît scopul și obiectivele 
formulate la plecarea din 
București au fost — în cea 
mai mare parte — îndepli
nite. Aprecierile lor sînt sus
ținute de cifre. Astfel, repre
zentativele noastre și-au pro
pus să obțină în acest turneu 
rezultate în jurul a 2400 p.d. 
la fete și 5350 p.d. la băieți, 
scoruri care uneori au fost 
chiar depășite. Dar cum în- 
tîlnirile au contat pe echipe 
și jocul de popice este prin 
excelență individual, ni se 
pare extrem de important să 
vedem cum s-au comportat 
sportivii noștri de-a lungul 
turneului. Iată 
obținute de ei, în ordinea 
partidelor î Ținea Balaban —-

rezultatele

895, 825, 
884, 819, 
Micoroiu
926 ; C. 

947. 
935,

Tr. IOANIJESCU

2 mai 1968... O dată de reținut pentru admiratorii campionului olim- > 
pic de patinaj artistic Wolfgang Schwartz. Atunci, blondul patinator 
din Viena și-a început cariera de stea de revistă, apărind pe scena 
de gheață a spectacolului „Ice Capades", la Los Angeles. Iată-l pe 
Wolfy, înconjurat de cîteva „steluțe" cu care a împărțit aplauzele 
la premieră. II poartă pe brațe Ingrid Weridel și Maria Jelinek, doua 
foste competitoare ' — ---
tine.

RECORDURILE

la titlurile mondiale, devenite și ele actrițe pe pa-

LUI PELE

din cele treiînscriind două 
goluri ale echipei sale. Santos, 
în meciul cu Juventus din 
campionatul statului Sao Pau
lo. Pele a ajuns la cifra de 401 
goluri marcate în campionat 
de-a lungul carierei sale spor
tive. în actualul sezon. Pele 
conduce în clasamentul golge- 
terilor cu 15 goluri.

„Perla neagră" a fotbalului 
brazilian a înscris — recent — 
și un alt record la activul său. 
El a prezentat trei compoziții 
proprii de sambe la primul fes
tival de muzică braziliană or
ganizat la Rio de Janeiro. Pele 
a înregistrat un succes în do
meniul compoziției încă de a- 
nul trecut, cînd una din com
pozițiile sale a fost publicată 
de o cunoscută editură muzi
cală. Celebrul fotbalist a de
clarat că speră să se claseze 
„onorabil" în acest concurs în 
care va înfrunta pe cei mai 
buni compozitori brazilieni, ca 
Chico Buarque de Holanda și 
Edu Lobo.

lui mondial de fotbal desfășu
rată in 1966 la Londra și se 
cifrează la peste două milioa
ne de franci elvețieni.

RECORD DE SPECTATORI

154 721 spectatori pe stadio
nul Maracana din Rio de Ja
neiro la meciul Vasco da Ga
ma — Botafogo (2—0) — acesta 
este noul record de spectatori : 
înregistrat la un meci de cam- - 
pionat în Brazilia, care a per
mis obținerea unei retete echi
valente cu o jumătate 
lion franci elvețieni. în 
veste recordul mondial 
casărilor, acesta a fost
cu prilejul finalei campionatu-

102). Cel mai înalt jucător 
este Ken Spain (2,06), iar cel 
mai scund Mike — 
(1,86). Media de 
acestei echipe 
este de 1,96 m.

Comentatorilor de speciali
tate nu le-a scăpat faptul că 
din această primă selecționa
tă a Iui Hank Iba lipsesc cî
teva nume celebre ale bas
chetului amator din S.U.A. 
Este vorba, în primul rînd, de 
Lew Ălcindor (2,17 m), cele
bra stea a lui U.C.L.A. (cam
pioană universitară în sezonul 
1967—1968) și Elwin Hayes 
(2,13 m) din Houston, coșge- 
terul campionatului N.C.A.A. 
(38 de puncte în medie la 
fiecare meci !). Primul a de
clarat reprezentanților presei 
că este preocupat, la ora ac
tuală, mai mult de studiile 
sale universitare, iar cel de 
al doilea a șr semnat un con
tract (pentru suma de 400 000 
de dolari pe an) cu echipa 
profesionistă din San Diego. 
In sfîrșit, pe lista marilor ab
senți mai pot fi \ adăugați 
Mike Warren și Lucius Allen 
(U.C.L.A.), Larry Miller (Ca
rolina de Nord), Mike Lewis 
(Duke University), Neil Walk 
(Florida State University) și 
Bob Lanier (St. Bonadven- 
ture New York).

Se apreciază — și pe bună 
dreptate — că echipa olimpi
că a S.U.A. va fi din nou o 
palidă reprezentantă a bas
chetului american. Acest lu
cru va putea fi constatat în 
săptămînile următoare, cînd 
echipa lui H. Iba va sus
ține mai multe partide de 
verificare (și omogenizare) 
în compania cunoscutelor for
mații profesioniste New York 
Knickerbockers și Cincinnatti 
Royals.

țara lor este apropiată de cea 
a Mexicului. Să menționăm cî
teva rezultate cu care se 
prezintă atletismul din Kenia 
la Jocurile Olimpice ■:

200 m J. Sang 20,7 ; 400 m 
D. Rudisha 45,5 ; 890 m W. 
Kiprugut 1:45,2 — realizat și 
în 1967 ; 1500 m K. " ’ 
3:36,7 ; 10 000 m
28:29,0 ; 400 m garduri S. 
Sang 50,6; 3000 m obst. B. 
Kogo 8:31,6 ; 1 milă K. Keino 
3:53,1.

N.
Keino
Temu

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Fostul campion mondial de box 
Ia categoria grea, Cassius Clay, 
este amenințat în prezent cu pe
deapsa cu închisoare pe termen 

5—10 ani și amendă de 10 000 
dolari, datorită refuzului său 
acum un an de a se înrola 
armată. Rejudecînd procesul, 

tribunalul din New Orleans a 
confirmat sentința dată anul tre
cut de tribunalul din Houston, 
prin care refuzul de a-și satis
face stagiul militar în Vietnam 
al celebrului boxer era pasibil 
de pedeapsa cu închisoarea și a- 
mendă. După cum se știe, după 
pronunțarea sentinței tribunalu
lui din Houston, Cassius Clay a 
fost eliberat pe cauțiune.

Fostul campion mondial, care 
nu a cunoscut înfrîngerea pe 
ring, se pare că este neputincios 
în fața legilor și a patronilor bo. 
xului profesionist care i-au luat 
și titlul de campion mondial.

După cum anunță agențiile de 
presă, Cassius Clay va cere 
nou rejudecarea procesului 
la Curtea Supremă de apel 
S.U.A.

din
său

a

Barrett 
înălțime a 
(probabile)

Qslatelex radio telefoir

curs popular de schi, dotat cu 
premiul „Cea mai bună fami
lie". O comportare cu totul re
marcabilă au avut cei 10 mem
bri ai familiei Berezin. între 
11 și 52 de ani, care partici- 
pind la probele pe diferite 
grupe de virată au obținut în

CALEIDOSCOP
»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

„BIG CHIEF"

Deși are vîrsta de 37 de ani, 
George Armstrong continuă să 
fie căpitanul și unul din cei 
mai eficace atacanți ai echipei 
„Maple Leafs" din Toronto, 
fruntașă a clasamentului ligii 
profesioniste de hochei ameri- 
cano-canadiană. în 12 ani, Arm
strong, care este fiul unui in
dian din tribul Algonquin, a 
înscris 263 de goluri. Pentru 
succesele sale, indienii din pro
vincia Alberta i-au dat titlul 
de „Big Chief Shoot the Puck" 
(Marele șef al șutului cu pu
cul).

fiecare dintre ele locul întîi '• 
Pe lingă premiul principal, fa
milia Berezin a „colectat" în 
felul acesta sase cupe si patru 
plachete.

BRAȚARA

Schiorul finlandez Laurila a 
trăit o întimplare cu totul ieși
tă din comun. Part.icipînd la 
un concurs de sărituri desfășu
rat în localitatea norvegiană 
Hamar. el a căzut în zăpadă, 
unde a găsit o... brățară de 
aur. în cazul în, care păgubașul 
nu va putea fi cunoscut în de
curs de un an. Laurila va de
veni proprietarul brățării.

de mi
ce pri- 
al în- ciatka. iarna nu și-a luat încă 
stabilit rămas bun. astfel incit recent 

s-a organizat aici un mare con-

în peninsula sovietică Kam-

A LUAT SFÎRȘIT TURUL CI
CLIST al Belgiei rezervat ama
torilor. Victoria a revenit ru
tierului belgian Roger Devlae- 
mink, urmat de compatrioțli săi 
Van de Vijvere — la 2:05 și Op- 
debeek — la 2:25.■ '
LA SAN JOSE (California), at
letul Lee Evans a fost crono
metrat pe 400 ni cu timpul de 
45,7 (a treia performanță, mondia
lă a anului), iar Mark Murro 
a cîștigat proba de aruncarea 
suliței cu 81,86 m. Echipa de șta
fetă 4x110 yarzi a orașului Santa 
Clara a realizat pe această dis
tanță 39,5 (al doilea timp mon
dial al sezonului). La Long Beach 
(California), Gary Carlsen a a- 
runcat discul la 61,67 m, iar 
George Frenn s-a clasat pe pri
mul loc în proba de aruncarea 
ciocanului cu 65,96 m. Proba de 
triplusalt a revenit finlandezului 
Pertti Pousi cu 16,38 m, iar cea 
de săritură cu prăjina compatrio
tului său Pertti Alarotu cu ‘ 
m.

(203 km), a fost cîștigată de bel
gianul Victor van Schil în 
511 29:13,0. în clasamentul gene
ral conduce spaniolul Perez 
Frances, urmat de olandezul 
Janssen Ia 20 sec., spaniolul 
Errandonea la 30 sec, belgianul 
Spruyt la 40 sec. și francezul Al- 
mar la 1:05,0.■
BOXERUL ITALIAN Bruno Ar- 
cari este noul campion european 
profesionist la categoria r------
ușoară. Arcari l-a învins 
austriacul Johan Orsolicl, 
K.O. tehnic, în repriza a 
Meciul disputat la Viena fusese 
prevăzut pentru 15 reprize. Au 
asistat 14 ooo de spectatori.

super- 
i pe 

prin 
12-a.

5,10

a- 
cîș-

LA BUDAPESTA, proba de 
runcarea ciocanului a fost 
tigată de Zsivotski cu performan
ța de 70,90 m, iar cea de arun
carea suliței a revenit lui Kulc- 
sar cu 78,56 m. Noszaly a rea
lizat 2,07 m la săritura în înăl
țime.

Cu performanța de 
sportiva Csabi a stabilit 
record maghiar în proba 
țime femei. In proba de 
mei, pe primul loc s-a 
Kleiber cu o aruncare
m.

1,68 m, 
un nou 
de înâl- 
dlsc fe- 

clasat 
de 57,52

UN NOU RECORD MONDIAL 
DE HALTERE a stabilit (la Wa
shington) sportivul american Bob 
Bednarski, care în limitele ca
tegoriei grea a ridicat la stilul 
„împins" 204,500 kg.

ETAPA a 13-a a Turului ciclist 
al Spaniei, Gijon — Santander

RECUZITA 
ARBITRULUI DE FOTBAL

După decesul arbitrului de 
fotbal Estebann Collar din Co
lumbia s-au găsit în locuința 
sa: o jumătate de 
fuiere, o mulțime 
decupate din ziare, 
mintiri precum și- 
perucă false. într-o scrisoare 
el explica: „Cu ajutorul aces
tei recuzite am reușit să scap 
de muilte ori teafăr din incinta 
stadionului în situații foarte 
delicate. în public nu am vor
bit niciodată desipre ele deoa
rece păstrarea secretului era 
una din condițiile reușitei. Re
comand, așadar, tuturor colegi
lor mei de fluier să se aprovi
zioneze cu mustăți și peruci 
false. Vor fi scutiți după meci 
de o serie de neplăceri".

duzină de 
de articole 
diferite a- 
mustăti și

„CEA MAI BUNA FAMILIE

Fără cuvinte...
(din „WORLD SPORTS")

ACCIDENTAT GRAV în timpul 
antrenamentului efectuat pe pis
ta de la Indianopolis (S.U.A.), 
automobilistul englez Mike Spen
ce a încetat din viață. Mike 
Spence este al 34-lea automobi
list care-și găsește moartea pe 
pista tragică de la Indianopolis, 
construită cu 59 de ani în urmă.

ULTIMA ORA
lon
pe

Tiriac l-a invins
Frew McMillan

terenurile
Italico au

Pe 
Foro 
cerile din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Ita
liei. Jucătorul român Ion Țiriac 
a eliminat în turul al doilea pe 
sud-africanul McMillan, în trei 
seturi : 6—2, 6—3, 6—1. Țiriac 
va juca in turul următor cu 
australianul Vie Crealy. Acesta 
din urmă l-a emilinat, în cinci 
seturi, pe polonezul Lewan
dowski : 5—7, 6-1, 2—6, 6—2, 
6—2. Ilie Năstase va întîlni joi 
pe italianul Tocci.

Tot în proba de simplu băr
bați s-a produs o mare sur
priză. Italianul Castigliani l-a 
învins în trei seturi pe Bow- 
rey (Australia) cu 8—6, 6—1, 
6—1.

de tenis de la 
continuat între-

NUMEROASE INTIL- 
NIRI INTERNAȚIONA
LE LA FOTBAL.

Sao Paulo a avut loc a 
întilnire din finala „Cupei

La 
doua 
campionilor Americii de Sud". 
Palmeiras (Brazilia) a invins 
pe Estudiantes (Argentina) eu 
3—1. In primul meci, cîștigase 
formația argentiniană cu 2-1. 
Conform regulamentului compe
tiției, urmează o altă întilnire 
decisivă, care a fost programa
tă joia viitoare, ne teren neu
tru, la Montevideo.

La Madrid, în cadrul sferturi- 
lor de finală ale campionatului 
european, fotbaliștii englezi au 
obținut un mare succes. Repre
zentativa Angliei a dispus cu 
2—1 (0—0) de Spania !

Au marcat, în ordine, Amancio, 
respectiv Peters și Hunter. Ast
fel, echipa Angliei învingătoare 
și în primul meci cu 1—0, s-a ca
lificat în semifinalele competiției, 
urmînd a întîlni reprezentativa 
Iugoslaviei.

în al doilea joc din cadrul 
semifinalelor „Cupei Cupelor", 
dintre Bayern Miinchen și Milan, 
tabela de marcaj a indicat un 
scor alb (0—0). Astfel, Milan, care 
a învins în primul meci cu 2—0, 
s-a calificat în fu-ală și va în
tîlni la 29 mai, la Rotterdam, e- 
chipa Hamburger SV.

La Cardiff, în meci amical, 
Țara Galilor și R. F. a Germa
niei au terminat nedecis : 1—1
(I—1). au marcat : Overath (min. 
12) pentru oaspeți, respectiv Ron 
Davies (min. 26).


