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22 DE BOXERI IN LUPTA PENTRU 11 TITLURI
• Cinci campioni absentează • Vineri a

Ciuca -G £u/eseu.
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VIRTUTEA CELOR 22
Au sosit și finalele.
Un mănunchi complex 

pregătiri febrile, căutări, 
florește in lumina reflectoarelor, în freamătul tribunelor, 
in încordarea tuturor celor ce roiesc în jurul „careului 
magic". Un spectacol, am spune, unic, aproape neegalat, 
nu numai prin cele ce se petrec intre trei rinduri de corzi, 
ci și prin noianul de năzuințe ce pornesc din vestiarele de 
sub tribune, se revarsă prin tunelul subteran, se întind 
oriunde, pină în tribune și dincolo de ele. Iar acestea sint 
dospite timp de un an de zile, pină in clipa în care ofi
cialii încing mijlocul celor valoroși cu centura triumfului.

Dar triumful în finale încununează atît valoarea cit și 
rezultatele pregătirii îndelungate, asidue, perseverente și 
pricepute. De aceea, exigentul nostru spectator, atras cu o 
irezistibilă forță spre potcoava tradițională a stadionului 
Republicii, vine, curios, cu o vie dorință să aplaude pe cel 
mai bun, să recunoască virtutea învinsului, să asiste la faze 
spectaculoase de întrecere cinstită, bărbătească, pasionantă 
dar cavalerească, epuizantă dar echitabilă.

Iată pentru ce boxeri, antrenori și spectatori continuă 
să se adune cu aceeași pasiune în jurul careului fermecat. 
Iată pentru ce așteptăm finalele de box cu aceeași neștirbită 
curiozitate și nerăbdare.

Noi, cei din jurul finaliștilor, ii vom admira și respecta 
ca pe oameni deosebiți, care fac lucruri deosebite, plăcute 
și folositoare. Iar ei să se gîndească la noi și la cei din 
colțul ringului, care-i urmăresc cu broboane de sudoare 
pe frunți și cu miini convulsionate pe prosopul-unealtă, și 
să ne ofere măiestrie și dirzenie, combativitate și inteli
gență, o adevărată gală a năzuințelor sportive înălțătoare.

In acest fel finala campionatului național de box va 
recăpăta adevăratul său caracter de cea mai mare sărbă
toare a boxului românesc. Sacrificiile și sudoarea, încor
darea și frămintarea, munca perseverentă iși vor primi 
încoronarea pe ringul finalelor, la capătul unor întreceri de 
toată frumusețea, așa cum le dorim cu toții. Cei mai tari 
vor servi drept pildă celorlalți, iar noi vom recunoaște in 
ei clasa sportivă a boxului românesc, care se bucură de 
o tradiție și o valoare atît de bogată.

Cu aceste ginduri venim in jurul ringului finalelor.

de emoții, satisfacții sau regrete, 
speranțe... Un buchet care in-
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Au-
i azi, 

ora 
dintre

totuși că are posibilități de a 
progresa și mai mult.

AZI,

sosit și arbitrul spaniol Rial • Optimismul finaliștilor

Foto i
R. TEODOR

Nicolae, Nun- 
IV, Mocanu, 
Dumitriu III, 
și Dumitriu 
dintre ei vor

GHEORGHE PUȘCAȘ
(C.S.M. Reșița): Boxez pentru

„23 AUGUST'*:

Declarații consemnate de :
R. CALARAȘANU 

Paul IOVAN

aschetul pentru copii nu este 
chiar atît de nou în țara 
noastră. în urmă cu 20 de 
ani, la Ploiești și Ia Bucu
rești, unele cluburi se preocu
pau să-i învețe pe copii 

acest sport. Deși nu era vorba de o 
activitate organizată, au fost obținute 
unele succese, cum a fost demonstrația

STADIONUL REPUBLICII, 
Barna (Cugir) — P. Dobrescu 
Bucur (Bocșa Română) ; SE- 
(Dlnamo) — V.

C. duca (Steaua) — C. Gruiescu (Steaua) ; 
(Steaua) — Gh. Pușcaș

i
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PROGRAMUL MARILOR COMPETIȚII ALE GHETII

T. ROIBUFoto:

1970, la pati- 
campionatele

din atle- 
alergarea !

Voioșie, ambiție; freamăt 
tineresc... S-a dat plecarea 
într-una din cele mai în
drăgite probe
tismul pitic:

Drăgan

Reșița) ;

_ ,__ - -, . - ------- . - //
în deschiderea unei întîlniri interna-
I

U I I CIO aULt-COG, Will «wjr >vi ■ M •

celor două echipe din Ploiești făcută 
în Capitală, pe fostul teren Doherty,

Iîn deschiderea unei întîlniri interna
ționale. A urmat o lungă și nedoriță 
întrerupere, pentru ca de-abia prin

FATA ÎN FAȚA, AZI PE 
DE LA ORA 19: JUNIORI: A. 
(Brăila) ; V. Lehăduș (Galați) — D. 
NIORI : semlmuscă : P. Ganea 
(Steaua) ; muscă : 
cocoș : N, Glju (Steaua) — Gh. Pușcaș (C.S.M. 
pană : C. Buzuliuc (Steaua) — A. Simion (Muscelul Cîmpulung) ; 
semiușoară : Gh. Bădol (Dinamo) — C. Cuțov (Dinamo) ; ușoară : 
V. Antoniu (Dinamo) — Gh. Ene (Dinamo) ; semimijlocie : V. Sll- 
berman (Steaua) — A. MajaI (C.S.M. Cluj) ; mijlocie ușoară: I. 
Covaci (Dinamo) — V. Badea (Metalul Buc.) ; mijlocie : Gh. Chl- 
văr (Steaua) — Al. Năstac (Steaua); semigrea: I. Monea (Dinamo) 
— P. Cimpeanu (Metalul Buc.) ț grea : I. Alexe (Dlnamo) — A. 
Iancu (Muscelul Cîmpulung).

AU CUVÎNTUL FINALIȘTII

Joi seara, Aurel 
Simion (dreapta), 
a obținut dreptul 
de a participa în 
finalele campio
natului, prin vic
toria realizată 

asupra lui Gheor- 
ghe Drugă

(Dinamo 
două me-

CANOTORI ROMANI

-C/AAPSANU

.REGATA MANNHEIM

CONSTANTIN C I U C A 
(Steaua): Am boxat de 5 ori 
cu Gruiescu și am fost învins 
o singură dată, în competiția

PETRE GANEA
Buc.): Am cîștigat 
ciuri în acest turneu final și 

'Sper să nu mă opresc aci.
Meciul cu Drăgan este foarte 
greu. Fiecare boxer cînd urcă 
în rîng vrea să cîștige. Așa 
că...

dotată cu „Centura Sportul". 
Nu fac nici un pronostic pen
tru finala de astă-seară. Sînt 
convins că meciul cu Gruies- 
cu va fi foarte greu întrucît 
colegul meu de sală deține o 
excelentă formă sportivă.

Cov4e/-A/10r4

-PAa/Cc/

FINALIȘTII

VAZUȚI DE

Neagu Radulescu

VASILE DRAGAN (Steaua): 
Anul trecut, Mihai Aurel, 
mi-a barat drumul spre titlu. 
Acum, dinamovistul Ganea 
m-a „răzbunat", eliminîndu-1 
pe Aurel și va lupta cu mine 
în finală. Voi cîștiga titlul 
deoarece sînt foarte bine pre
gătit și am o experiență a 
ringului mai mare decît Ga
nea.

CONSTANTIN GRUIESCU 
(Steaua): Mă abțin să dau un 
pronostic. Sper că „duelul"

meu cu Ciucă va fi pe placul 
spectatorilor.

NICOLAE GlJtf (Steaua): 
11 voi învinge pe tînărul 
Pușcaș care, după părerea 
mea este prea „crud" pentru 
o finală de campionat națio
nal. Dacă acest băiat din Re
șița a ajuns aici, înseamnă

O reprezentativă masculină 
de canotaj a țării noastre s-a 
deplasat joi seara la Mann
heim (R.F.G.), pentru a par
ticipa la tradiționala regată 
organizată în acest oraș. Ro
mânia va fi prezentă la start, 
astăzi și mîine, în patru pro
be : schif simplu, 4+1, 2 fără
cîrmaci și 4 fără cîrmaci. 
Mai concurează echipaje din 
R. F. a Germaniei, Italia, 
Olanda, Franța etc.

Dinu în acțiune. Fază din jocul Lotul reprezentativ — 
Allemania Aachen

ACȚIUNI SPORTIVE DEDICATE COPIILOR
• Sîmbătă la ora 10 

da startul într-un 
concurs de triciclete, 
vat copiilor între 5 și 
Loc de 
Modrogan 
Acțiunea 
Grădinița 
lui I.

se va 
mare 

rezer- 
7 ani.
aleea 

Jianu.
desfășurare : 
din parcul 

este organizată de 
de copii a sectoru-

de gimnastică din• Sala 
incinta ștrandului Tineretului 
găzduiește sîmbătă de la ora 
14, un concurs inedit de gim
nastică pentru elevii claselor 
I—IV. Este vorba de o între
cere 
ieți) 
nașe

de ansambluri (fete, bă- 
cu mingi, eșarfe, basto- 
și cercuri.
Duminică, pe stadionul

Tineretului, va avea loc un 
interesant concurs de atletism 
rezervat elevilor din clasele

AZI Șl MÎINE. LA ȘTRANDUL TINERETULUI:

PRIMUL ASALT ASUPRA RECORDURILOR
găz- 
ora 

18,30) și mîine dimineață (de 
la ora 9) primul concurs de 
amploare rezervat juniorilor 
și seniorilor din Capitală. 
Cu foarte mici excepții, vor 
fi prezenți pe blocstarturi 
api oape toți candidații pen
tru loturile republicane, 
care oferă concursului 
caracter deosebit

Ștrandul Tineretului 
duiește astăzi (de la

fapt
un

ne-a• Clubul Dinamo 
anunțat loturile care se vor 
deplasa la Dinamoviada din 
R. D. Germană î Cr. Balaban,

Cr. Stănescu, Nicoleta Ște- 
fănescu, Anca Groza, Anca 
Miliăescu, Liliana Burlacu, 
Lucia Radu. Dan Demetriad, 
Adalbert Covaci, Dionisie 
Naghi. Tiberiu Șerban, Liviu 
Copcealău la înot și Frățilă, 
Nicolescu, Novac, Popa, Mi- 
hăilescu, Gyorgy, Roșianu, 
Nastasiu, Bădinici, Sokoi și 
Gavrilescu la polo.

• în campionatul național 
de polo se vor desfășura 
mîine doar două partide: 
Vagonul Arad — Rapid Bucu
rești și Politehnica Cluj — 
Crișul Oradea.

III—IV (școli generale cu 
clase experimentale de educa
ție fizică).

întrecerile cuprind probe de 
alergări — 30 metri (pentru 
clasele a IlI-a) și 40 metri 
(pentru clasele a IV-a), sări
tura în lungime și aruncarea 
mingii de oină. De menționat 
că în probele de sărituri și 
aruncări sînt admise cîte trei 
încercări.

Concursul începe la ■ ora 
8,30.
• La Casa de cultură din 

Parcul Herăstrău, duminică 
se va desfășura faza finală 
la șah (școli generale) pe 
municipiul București. întrece
rile încep de la ora 8,30. Par
ticipă campionii și campioa
nele de sectoare.

• Clubul sportiv al Palatu
lui pionierilor, în colaborare 
cu Comisia centrală de studii 
și probleme de șah a federa
ției de specialitate, organi
zează un concurs pentru dez
legarea de probleme șahiste, 
rezervat elevilor din școlile 
generale. Concursul va avea 
loc duminică de la ora 9,30.

• în iunie, pe patine, 
dar pe cele cu rotile, fi
rește. Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport, 
în colaborare cu federația 
română de patinaj, organi
zează un concurs popular de 
patinaj pe rotile, pentru co
pii între 6 și 12 ani. întrece
rile micilor viteziști pe asfalt 
sînt programate în dimi-

neața de duminică 2 iunie 
(ora 9), pe aleile din jurul 
Circului de stat. Probe s 50 
metri (6—8 ani) 
(8—12 ani).

Stadionul „23 
gust" va găzdui 
începînd de la 
17,30, partida < 
Lotul A și vicecampioa- 
na Belgiei, F.C. Bruges.

Puternica echipă bel
giană, care în primul 
său meci susținut în 
țara noastră a termi
nat la egalitate (3—3) 
cu Farul, este un va
loros partener pentru 
lotul nostru național, 
care face o ultimă re
petiție înaintea parti
dei cu Olanda, de la 
5 iunie.

Iată „ll“-le român 
de azi: COMAN — 
IVANCESCU, BARBU, 
HALMAGEANU, DE- 
LEANU, GHERGHELI, 
DINU, SASU, DOBRIN, 
DUMITRACHE, KAL- 
LO.

Din lot mai fac par
te ! Datcu, Sătmăreanu, 
Dumitru 
wciller 
Grozea, 
lonescu 
II. Unii 
fi încercați în repriza a 
doua a jocului. Pîrcă- 
lab este indisponibil, 
avînd o puternică con-

tuzie în regiunea sa- 
croiliacă.

în trecere pe la re
dacția noastră, antre
norul ANGELO NICU- 
LESCU ne-a <2 declarat 
că la acest joc se ur
măresc două principa
le obiective : 1) omoge
nizarea echipei; 2) cris
talizarea duetului de 
înaintași centrali, veche 
problemă nerezoivată a 
echipei noastre națio

nale.

1964 grija pentru instruirea copiilor în 
baschet să se manifeste din nou, de 
astă dată la Brașov, din inițiativa ini
mosului și harnicului profesor Gheorghe 

, ' ' I competiției „Cupa
uipu)! , devenită tradițională.
Toate acestea au fost, însă, numai 

începuturi, tatonări. Despre minibaschet 
propriu-zis, adică despre învățarea 
baschetului de către copii între 8—12 
ani, se poate vorbi cu adevărat de 
abia din anul 1966 cînd, prin grija 
unor profesori de educație fizică și a 
unor antrenori (prof. Stelian Gheor
ghiu și prof. Gheorghe Benone la 
Școala sporiivă nr. 1 București, prof. 
Gheorghe Chiraleu și prof. Cornelia 
Mircioiu la Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești, maestrul emerit al sportului 
Andrei Folbert la clubul sportiv Steaua, 
prof. Cornel Corciu la Școala sportivă 
Pitești) au fost efectuate primele de
monstrații. Apoi, minibaschetul s-a ex
tins la Bacău, Constanța, Ploiești, Cluj, 
Timișoara, Satu Mare, Tg. Mureș, iar 
în ultima vreme și la Cîmpina, Deva, 
Giurgiu, Rm. Vîlcea etc. Au început 
să apară competiții LCupa Școlii spor
tive nr. 1", „Cupa Federației", „Cupa 
Palatului pionierilor", „Cupa Școlarul"), 
iar. unele întîlniri directe (Pitești — 
Ploiești, București — Ploiești, Ploiești — 
Brașov, Constanța — Bacău, Satu Mare 
— Cluj) au intrat în obișnuința micilor 
sportivi.

Debutului propagandistic, făcut prin 
afișe, pliante, jocuri demonstrative, ar
ticole publicate în presa sportivă și 
cea rezervată copiilor, i-au urmat mă
surile menite să asigure baza mate
rială. Astfel, F. R. Baschet a dotat cu 
panouri și mingi speciale 120 de școli 
generale și licee din întreaga țară 
și a difuzat regulamente ale jocului 
de minibaschet, insigne și licențe în 
numeroase centre. Pentru extinderea 
minibaschetului, federația a obținut ca 
școlile, cluburile și asociațiile să poată 
confecționa direct prin atelterele cen
trale ale I.E.A.B.S. panourile necesare 
și să ridice, la cerere, din magazinele 
profilate, mingi speciale importate din 
Bulgaria. In general, se poate afirma 
că s-a făcut un însemnat pas înainte 
în ceea ce privește crearea condițiilor 
materiale necesare dezvoltării în pro
porții de mase a minibaschetului.

Dar, față de răspîndirea de care se 
bucură minibaschetul pe plan mon
dial, cele realizate la noi în țară 
reprezintă încă prea puțin. In Spania 
există circa 10000 de terenuri sportive 
și 100 000 de minibaschetbaliști, la Fes
tivalul minibaschetului, desfășurat la 
Lisabona, au asistat 7000 de spectatori 
(deși întrecerile au fost televizate), în 
Franța, centrele din Paris, Mulhouse, 
Lyon ș.a. au numeroși jucători instruiți 
de foști internaționali, în italia sînt 
92 de centre afiliate la Comitetul na
țional de minibaschet și anul trecut s-a 
disputat un campionat mondial (în 
S.U.A.) la care au luat parte 12 echipe.

Inițiativele și măsurile concrete luate 
de federația noastră de specialitate, 
prin comisia de tineret, au fost bine
venite și nu ne îndoim că ele vor fi 
continuate.. Dar, dorinței federației tre
buie să i se adauge, cu mai multă 
convingere și cu mai mult efect practic, 
inițiativele altor foruri, la fel de inte
resate. Astfel, considerăm că școlile 
generale pot asigura practicarea mini
baschetului începînd ain clasele I—IV 
(în acest sens, F.R. Baschet a înaintat 
un memoriu către Ministerul Tnvătă- 
mîntului), iar școlile sportive trebuie 
să înceapă selecția de la clasele 
III—IV. Coborîrea limitei de vîrstă în 
instruirea minibaschetbaliștilor este o 
condiție esențială în vederea creării 
unei baze de mase din care să poată 
fi selecționați viitorii performeri. Prin
cipalul țel ai dezvoltării minibaschetu
lui, cel social, constă, însă, în atra
gerea copiilor către practicarea unui 
ioc sportiv dinamic, multilateral, capa
bil să dezvolte armonios fizicul și să 
sporească capacitatea de gîndire ra
pidă a copilului.

Minibaschetul, ale cărui calități sînt 
deplin recunoscute pe plan mondial, 
a pornit și la noi pe un făgaș favo
rabil, ce se impune a fi oermanent 
dezvoltat, astfel că, nu peste multă 
vreme, minibaschetul să ajungă și în 
țara noastră un sport practicat pe 
scară largă.

D. STANCULESCU

IRoșu, organizatorul
Carpați", devenita t
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FENERBAHCE
A CiȘTIGAT CUPA

BALCANICĂ LA FOTBAL I
I
I
I

ISTANBUL 31 (Agerpres). 
— 25 000 de spectatori au 
urmărit la Istanbul finala 
„Cupei Balcanice" la fot
bal (ediția 1966—1967), care 
a opus formațiile Fener
bahce Istanbul șl A.E.K. 
Atena. Victoria a revenit 
fotbaliștilor turci cu sco
rul de 3—1 (2—0). Golurile 
învingătorilor au fost mar
cate de Ogiin (mln. 2 și 
59) șl Yilmaz (min. 33). 
Pentru oaspeți a înscris 
Papaloaniu în minutul 70. 
Partida a fost condusa de 
arbitrul bulgar Behirov.

VIENA, 31 (Agerpres). — 
La Portschach (Austria) s-au 
desfășurat lucrările Uniunii 
internaționale de patinaj. 
Congresul a discutat și apro
bat datele și locurile de des
fășurare ale viitoarelor «com
petiții ale gheții. în anul 
1969, Campionatele mondiale 
de patinaj viteză vor fi găz-

duite de orașele Grenoble 
(1—2 februarie), la feminin 
și Deventer (15—16 februarie), 
la masculin. Patinatorii ar
tistici își vor disputa titlu
rile mondiale la Colorado 
Springs (25—29 februarie), iar 
pe cele europene la Garmisch 
Partenkirchen (4—8 februa
rie).

Pentru anul 
naj viteză: 
mondiale — West Allis (21— 
22 februarie) la feminin și 
Oslo (14—15 februarie) la 
masculin ; la patinaj artistic i 
campionatele mondiale — 
Ljubljana (24 februarie — 
1 martie); campionatele euro
pene — Leningrad (4—8 fe
bruarie).
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S United poate fi considerată Ix> Bello, n-a găsit de cu-
J drept o tardivă compen- viință să-i adreseze măcar Dan DEȘLiU

SHAKESPEARE, PE WEMBLEY
Fiii Albionului au toate 

motivele să jubileze: în 
sfirșit, fotbalul englez 
redobîndește supremația 
(deocamdată, pe cea eu
ropeană) și pe planul echi
pelor de club, după ce 
acum doi ani Bobby 

Charlton și colegii săi își 
adjudecau trofeul suprem, 
cupa „Jules Rimet", în 
competiția celor mai bune 
reprezentative naționale 
din întreaga lume.

Finala de pe Wembley, 
urmărită în condiții op
time de telespectatorii ro
mâni, suscită încă intere
sul specialiștilor, prezenți 
„de visu" sau de la dis
tanță în celebra arenă. A 
fost realmente un meci 
de super-clasă, una dintre 
acele dispute menite să 

în ochii ma- 
sportul eu

reabiliteze, 
relui public, 
balonul rotund. Dar nu 
despre dramatica întîlnire 
voiam să vorbesc, cu atît 
mai mult cu cit ea a in
trat, la ora de față, în 
analele U.E.F.A.

Dacă inventatorii fotba
lului modern se pot feli
cita pentru „eventul“ rea
lizat (să nu uităm că în 
precedenta ediție a C.C.E. 
titlul a revenit tot unui 
„11“ din insulele britanice, 
Celtic Glasgow) — dacă, 
din punct de vedere moral, 
izbînda lui Manchester 
United poate fi considerată

COMO: cea mai edifi
catoare comportare 

la „Floreta de argint"
Deci, la Como, floretistele 

din lotul nostru olimpic au 
confirmat. A fost cea mai 
concludentă participare a tră
gătoarelor noastre fruntașe 
la „Floreta de argint1*, din 
cele 11 ediții la care s-au 
prezentat

Florestistele României au 
făcut dovada unui plus de 
maturitate (lucru relevat încă 
de acum trei luni, în „C.C.E.") 
și chiar de omogenitate : după 
Como, echipa țării noastre a 
susținut un „amical" în 5, la 
Milano, cu naționala Italiei, 
pe care l-a cîștigat la un scor 
categoric, 18—7...

Se vede limpede că Olga 
Orban-Szabo se apropie de 
forma ei cea mai bună 

(Buenos Aires, 1962); că 
Ileana Drîmbă rămîne ace
eași scrimeră tenace (foarte 
puțin a lipsit ca la Como să 
o întreacă pe Novikova, în 
care caz ea ar fi ocupat locul 
3 în finală, iar floretista so
vietică ar fi ajuns în baraj 
pentru primul loc cu Olga 
Orban-Szabo...); că Ecaterina 
Iencic și Ana Ene comple
tează fericit prezumptivul „4" 
olimpic ; că Marina Stanca 
reface vertiginos terenul pier
dut în iarnă, în urma acci
dentului pe care l-a suferit. 
Chiar și Maria Vicol (prin- 
tr-un efort mai susținut, de 
sporire a rezistenței fizice) și 
Suzana Ardeleanu (dacă își 
va învinge timiditatea) au 
toate șansele să rămînă titu
lare ale lotului, ușurînd în 
acest fel munca antrenorilor.

S-a făcut, după Como, un, 
calcul foarte interesant: cu 
locurile obținute în turneul 
individual (2, 5, 7—8 și 9—12), 
la Ciudad de Mexico Româ
nia ar avea perspectiva de 
a obține o medalie...

Să urmărim, în continuare, 
confruntările sportive ale flo- 
retistelor din lot, cele de la 
sfrîșitul acestei săptămîni în 
compania trăgătoarelor Po
loniei precum și întrecerile 
pentru „Cupa Leon Jeanty", 
alte teste edificatoare pentru 
olimpicele noastre.

sațle pentru dispariția 
grandioasei formații din 
deceniul trecut, în 
tastrofa aeriană de 
Munchen — nu-i mai puțin
adevărat că anumite de
talii

ca
la

vin să umbrească, 
după părerea 

elevilor
mea, suc- 
lui Matt.cesul 

Busby.
E foarte greu 

de exemplu, de 
gramează o confruntare 
decisivă, de această an
vergură, pe terenul unora 
dintre protagoniste 7 Ce 
considerente speciale de
termină o asemenea op
țiune, care acordă gazde
lor, cum lesne se înțelege, 
minimum două șanse din 
trei 7 Orice spectator cu 
bun simț se va întreba, în 
continuare, de ce se tole
rează prezența pe teren, 
în patria fair-playului, a 
unui infracționist înrăit, 
faimosul Mr. Stiles, această 
copie a delincventului mi
niatural, întruchipat cîndva 
cu brio, pe ecran, de 
James Cagney 7 Fotbalist 
pe cît de mediocru, pe 
atît de turbulent, Stiles 
reprezintă un pericol per
petuu pentru integritatea 
corporală a adversarilor, 
o sămînță de scandal cu 
neputință de domesticit. 
Mi se pare absolut straniu 
că „pompierul din Sira- 
cuza“, onorabilul arbitru

de înțeles, 
ce se pro-

un avertisment serios pen
tru tenacitatea cu care a 
urmărit, timp de 120 mi
nute, gleznele de aur ale 
lui Eusebio șl Torres...

în fine, dincolo de re
zervele șl nedumeririle de 
acest ordin (mai există 
și altele, veți vedea !) fapt 
este că soccerul britanic 
își recapătă, cum ziceam, 
a doua cunună de lauri, 
pregătindu-se, 
foarte 
pania 
Va fi 
statat 
sența... melodioasei galerii 
londoneze — și, cine știe, 
poate și a altor condiții 
propice — urmașii lui sir 
Stanley Matthews vor re
edita 
C.M. 
atunci, 
cauți, 
permit 
vor reaminti cu un surfs 
filozofic cuvintele eroului 
shakespearian, tatăl glo
riosului rege Henrio V, pe 
care l-ați văzut nu de 
mult în filmul „Falstaff":

„O, fiul meu — șopteșta 
monarhul muribund — nu 
mă întreba prin ce mij
loace am dobindit această 
coroană... Ar fi prea multe 
de spus! Acum, insă, ea 
trece în miinile tale : stră
duiește-te s-o păstrezi cu 
cinste !“

totodată, 
intens pentru cam- 
de vară, din Italia, 
interesant de con- 
dacă acolo, în ab-

performanțele din 
și C.C.E. "• 

observatorii 
printre care 
să mă număr, își

Pînă 
pre
tai

^CERCURILOR 
ms OLIMPICE

ESTE CAZUL SĂ INTRĂM IN PANICĂ ?...
Campioana mondială la floretă

— echipa masculină a României
— a pierdut la BucureșU ! Iată 
ce au reținut cei mal mulțl din
tre spectatori, după concursul 
triunghiular desfășurat în sala 
Progresul din Capitală. A fost de 
ajuns un eșec în fața echipei 
olimpice a Poloniei, după seria 
de victorii realizate de floretiștil 
noștri de la începutul anului și 
pîna acum, ca să se ivească în
trebarea : ce se întîmp-ă cu 
echipa olimpică a României •

S-o spunem fără ocol : lotul 
nostru masculin de floretă nu s-a 
ridicat la nivelul așteptărilor. S-a 
văzut limpede, încă din turneul 
Individual că, exceptîndu-i pe 
Mureșan și Țiu, ceilalți trăgători 
nu dau tot ceea ce pot, că Drîm- 
t>ă evoluează modest (abia locul 
7 într-o finală de 8), că Falb se 
oprește în semifinale, cg Haukler 
Si Ardeleanu ies de pe planșă 
undeva în tururile preliminare.

Iată de ce am avut rețineri la 
turneul pe echipe. Meciul cu Ja
ponia se anunța foarte dificil, nu 
atît din cauza valorii în continua 
creștere a floretlștllor niponi, cît 
mai ales datorita inconstanței re
prezentanților noștri. S-au veri
ficat cu acest prilej constatările 
de la individuale, cînd doar Țiu 
șl Mureșan au dat satisfacție. Țiu 
a făcut toate eforturile pentru a 
ciștiga cele patru asalturi, în 
timp ce Mureșan a realizat șl 
el victorii în momentele-cheie 
ale meciului. Drîmbă, în schimb, 
a abuzat de artificii, in loc să 
acționeze cît mal simplu și mai 
eficace. Iar Falb a aplicat, spre 
surprinderea generală, o tactică 
defensivă, contraindicată, lăsînd 
adversarilor inițiativa. Cînd a 
căutat să redevină trăgătorul 
ofensiv pe care-1 cunoaștem, Falb 
a obținut de fiecare data cîștig 
de cauză. Echipa României a rea
lizat o victorie în fața formației 
Japoniei, dar 4-ul nowru a fost 
departe de a arăta virtuțile unei 
campioane mondiale. Existau 
reale temeri ca meciul cu Polo
nia va fi și mai dificil. Și teme
rile s-au adeverit. N-am putut 
evita o înfrîngere destul de ca ■ 
tegorlcă șl, ee-1 mai trist, fără 
drept de apel...

Echipa de floretă a Poloniei 
ne-a fost întotdeauna un adver
sar incomod. Totuși, o echipă 
care cucerește și deține titlul 
mondial trebuie sj Știe cum să 
abordeze partida cu un asemenea 
adversar, cu individualități recu
noscute ca foarte valoroase. Re
proșăm conducerii tehnice a echi. 
pei faptul că n-a privit cu sufi
cientă atenție meciul cu Polonia, 
chiar daca a fost vorba doar de 
o întrecere amicală. Este foarte 
bung remarca care s-a făcut, și 
anume cg echipa României s-a 
prezentat departe de valoarea 
celei care a evoluat la Montreal. 
Acolo, în Canada, patru sportivi 
au luptat pină la limita puterilor 
pentru victoria culorilor țarii. 
Acum, exact aceeași echipa a 
manifestat scăderi care au fă
cut-o de nerecunoscut.

Nu este, totuși, cazul să intrăm 
în panică. N-ar servi la nimic. 
Trebuie, însă, să ne pregătim 
mai atent, tactic mal ales, șl în

funcție de adversar. Nu este în
găduit să se mal greșească, să se 
considere că în virtutea succesu
lui de la „mondiale11 echipa de 
floretă este acum invincibilă. 
Există Pe glob, la ora actuală,

Studiu prelungit înaintea 
tușei decisive...

Foto:- AUREL NEAGU 
cincl-șase echipe (U.R.S.S., Polo
nia, Ungaria, Japonia, Franța, 
R.F. a Germaniei) gata orlcînd
sa ne taloneze în drumul către 
medaliile olimpice. Deci, atenție ! 

Vor urma, în iulie, meciurile 
cu echipa R.F. a Germaniei, pro
gramate la București. Apoi, in 
august, la Budapesta, o ultimă 
confruntare sportivă, cu alte trei 
pretendente la un loc pe podiu
mul olimpic — U.R.S.S., Ungaria 
șl Polonia. Aceste ultime teste, 
daca vor fi bine gindite, vor re
aduce echipa de floretă mascu
lina a României pe o poziție 
foarte apropiată de cea de la 
Montreal, de acum un an. Aici 
trebuie ajuns. Acest obiectiv tre
buie atins. Și credem că un ase
menea obiectiv poate fi realizat.

Comentarii de
Tiberiu STAMA

DE LA CLUJ PlN-LA CONSTANȚA, 
DIN ORADEA LA GALAȚI,

CE UȘOR PARCURG DISTANȚA
MOTORETELE „CARPAȚM

• viteză de regim : 40 km 
pe oră ;

• viteză maximă : 55 km 
pe oră ;

• consumă benzină: cca 
2 litri la 100 km;

• costul transportului a 
două persoane (145 kg) 
pe o distanță de 10 km 
inclusiv uzura pieselor 
este de cca 0,45 lei;

• SE VINDE ȘI CU 
PLATA ÎN RATE.

Spectaculoasele sărituri cu parașuta atrag de fiecare dată un număr mare de spectatori. 
In imagine, un salt pe... litoral

Foto: ST. CIOTLOȘ

deplină securitate, pe orice 
stadion. O demonstrație de 
aero sau rachetomodelism, o 
lansare de parașutlști în grup, 
în tentative de recorduri, sau 
evoluția unei escadrile acro
batice, ar completa în modul 
cel mai fericit spectacolele 
fotbalistice, atît de anoste în 
ulțima vreme. Maestrul eme
rit al sportului Mircea Fi- 
nescu a demonstrat, încă în 
1953, că se poate executa, 
deasupra unui stadion, chiar 
acrobație cu planorul. După 
un program foarte reușit 
deasupra stadionului Republi
cii, el a aterizat pe teren, 
dînd multor spectatori prile
jul să vadă, pentru prima 
dată de aproape, un aparat 
de zburat fără motor.

Cine trebuie să aibă ini
țiativa în această acțiune 7 
Fără îndoială că Federația 
Aeronautică Română. Dar in 
spatele .unor decizii șl litere 
de regulament învechite, se 
manifestă din partea foruri
lor noastre aviatice, un vădit 
spirit conservator, o teamă de 
complicații, o comoditate pe 
care noi, iubitorii sporturilor 
aviatice, o dorim înlăturată. 
Aviația românească trebuie 
să-și recapete popularitatea

în ultimii ani, s-a încetă
țenit la noi, ideea că aviația 
sportivă ar fi unul dintre 
acele sporturi care se prac
tică departe de marele pu
blic, în condiții în care spec
tatorii nu-1 pot viziona fără 
mari eforturi de deplasare. 
Arena aeromodelismului și 
parașutismului, a zborului (cu 
sau fără motor) este aerodro
mul și văzduhul de deasupra 
cîmpurilor arse de soare, la 
cinci, șapte sau cincisprezece 
kilometri de orașe. Și atunci 7

Fără îndoială că există 
unele discipline sportive ai 
căror practicanțl nu se pot 
bucura de încurajările tri
bunelor ridicate în picioare, 
în care nici măcar partenerii 
de echipă nu sînt aproape și 
nu se văd între ei. Să ne 
imaginăm, de pildă, radio
amatorul care din mica în
căpere a stației individuale 
lansează, nevăzut de nimeni, 
în eter, prin fascicolul un
delor electromagnetice, ape
lul său peste paralelele și 
meridianele globului. Sau, să 
ne gîndim la navigatorii so
litari, ca sir Chichester sau 
ziaristul polonez Teliga, care, 
plecați pe mări și oceane, mai 
păstrează doar prin radio le
gătura cu lumea uscatului. 
Ori poate încercăm să trăim 
emoția pe care a încercat-o 
alpinistul Walter Bonatti 
punînd piciorul pe vîrful 
Cervin din Matterhorn. Am 
văzut, filmate pentru micul 
ecran, cîteva secvențe din 
uimitoarea sa ascensiune, dar 
pelicula este prea săracă ca 
să poată reda această epopee, 
în asemenea sporturi nu 
există spectatori. Dar, avia
ția care a înflăcărat de-a 
lungul anilor imaginația atî- 
tor tineri și a adus sportu
lui „performanțe de aur", 
poate și trebuie apropiată mai 
mult de marele public.

Sîntem obișnuiți ca o dată 
pe an, de. Ziua Aviației, să 
asistăm la un miting la Bă- 
neasa. Și-atunci urmărim, cu 
respirația oprită de emoție, 
zborul de bolid al avioanelor 
în picaj, valsul fantastic al 
planoarelor, curajul și mă
iestria parașutiștilor. Este 
mult prea puțin față de tra
dițiile aviației noastre, de ac
tivitatea ce se desfășoară în 
aerocluburi. în numeroase

Aviația sportivă, mai aproape de marele public
țări, sporturile aviatice sînt 
foarte populare pentru că ele 
au fost înregimentate în ma
rea familie a disciplinelor de 
stadion.

Am asistat anul trecut, pe 
un stadion din Praga, la un 
spectacol sportiv în care, 
printre numerele programu
lui, au fost cuprinse și de
monstrații de aeromodelism. 
Zborul aeromodelelor captive 
și mai ales lansările unor 
„baterii" de microrachete, 
care țîșneau în văzduh ca 
niște săgeți, coborînd apoi, 
inofensive, sub cupolele pa
rașutelor, au constituit ade
vărate revelații.

în ce privește parașutismul, 
în S.U.A., U.R.S.S., Franța și 
în alte țări, demonstrațiile pe 
stadioane sînt evenimente tot 
atît de dese ca și etapele 
fotbalului nostru. Datorită 
perfecționării parașutelor și 
a bunei pregătiri a sportivi
lor, lansările în asemenea ca
zuri se execută în condiții de 
securitate deplină. Mai mult 
chiar, unele concursuri in
ternaționale de parașutism se 
organizează pe stadioane. Vom 
aminti numai importanta 
competiție „Cupa prieteniei", 
organizată pe stadionul 
Skoplje (R. S. F. Iugoslavia) 
în anul 1965, la care sportivii 
români au cucerit două me
dalii de aur, una de argint 
și două de bronz. De-a lungul 
celor cîteva zile de concurs 
nici un singur parașutist nu 
a aterizat în afara gazonului.

Pentru a demonstra că 
sportul cu parașuta nu este 
mai prejos decît disciplinele 
„Olimpiadei albe", parașutiș- 
tii francezi au executat, cu 
mult succes, un spectaculos 
program de lansări pe 
Chamrousse, între probele de 
schi, omagiind parcă victo
riile lui Killy.

Cititorii mai vîrstnici își 
amintesc, desigur, de nume
roasele manifestații aviatice 
organizate la noi, înainte de 
război, pe cîmpurile din ju
rul Bucureștiului, de neuita
tele exhibiții ale formației de 
avioane „Dracii roșii" sau de

lansările cu parașuta ale Sma- 
randei Brăiescu, de amuzan
tele evoluții ale escadrilelor 
de aeromodele. La nivelul 
tehnicii de astăzi asemenea 
spectacole ar putea fi orga
nizate, cu mult succes și în

de care s-a bucurat altădată. 
Apropierea ei de stadioane 
este, fără îndoială, o largă 
cale spre inima publicului.

Viorel TONCEANU

22 DE BOXERI ÎN LUPTĂ

PENTRU 11 TITLURI

MEȘTERI Șl UCENICI
întrebări comune: tn fosta 

dv. categorie cine v-a plăcut 
cel mat mult, de cine vă 
amintește, ce i-ați recomanda 
dacă ați sta în colțul său 
și pe cine considerați favo
ritul finalei ? Răspund patru 
glorii ale boxului românesc, 
în ordinea categoriilor:

Mircea DOBRESCU (mus
că) : „Mi-au plăcut: Molnar, 
tînăr, plin de curaj și ani
mat de multă voință; Gru- 
iescu, cu boxul său complet, 
un adevărat stilist; și Ciucă, 
tipul pugilistului experimen
tat, care-mi amintește de 
Titi Dumitrescu și pe care-1 
consider favoritul finalei. 
L-aș sfătui să fie atent la 
contraatac, la loviturile pe 
plecare și să fie mai prudent 
la primirea loviturilor".

Gheorghe FI AT (semiușoară): 
„Cel mai mult mi-au plăcut 
Goanță și Cuțov care rămîne 
favoritul meu. Un tînăr de 
reală perspectivă, pregătit 
multilateral și cu o inimă 
de mare boxer. Dîrzenia și 
puterea lui de luptă mă duc 
cu gîndul la Linca. Dacă 
m-ar întreba, i-aș spune să 
fie mai atent la apărare".

Nicolae LINCA (semimijlo- 
cie : „Deși a ieșit din cursă, 
mie mi-a plăcut mult Popa, 
un boxer combativ, chiar 
agresiv, cu lovituri iuți și cu 

k mult nerv. El îmi amintește

de Tiță, dar ar trebui să 
lovească mai des cu stingă 
de jos la ficat, dublînd cu 
dreapta la cap. Favoritul ca
tegoriei este în mod normal 
Silberman".

Dumitru CIOBOTARU 
(grea) : „îmi place Alexe, un 
boxer tînăr, bine dotat, de 
perspectivă, foarte ordonat în 
mișcări, care se deplasează 
ușor, gîndește în ring, își 
coordonează loviturile, are o 
frecvență remarcabilă — arme 
cu care a putut depăși expe
riența lui Mariuțan. 11 con
sider firește favorit, sfătu- 
indu-1 în același timp să fie 
atent la blocaj și să-și per
fecționeze loviturile cu mîna 
dreaptă. Djn fericire, el 
nu-mi amintește de nimeni, 
el seamănă cu sine însuși, 
ceea ce se întîmplă rar".

AU CUVÎNTUL FINALIȘTII
(Urmare din pag. 1)

prima oară în campionatul de 
seniori. Desigur, aș vrea să 
cîștig titlul, dar valoarea cam
pionului european este prea 
mare pentru a spera așa ceva. 
Doresc să fac un meci fru
mos. Campionul ? Desigur, 
Gîju !

CONSTANTIN BUZULIUC 
(Steaua): M-am întîlnit de 4 
ori pînă acum cu Simion și, 
de fiecare dată l-am învins. 
Cred că voi cîștiga din nou 
și voi deveni campion națio
nal. Că musceleanul este unul 
dintre cei mai buni pugi- 
liști ai categoriei, o dovedește 
prezența sa în aceste finale.

AUREL SIMION (Muscelul): 
Am venit la București pentru 
a cîștiga titlul. După cele 
două victorii obținute în tur
neul final (asupra lui O. Go- 
rea și Gh. Drugă) sper să 
realizez eventul. Meciul cu 
Buzuliuc va fi foarte dispu
tat. Doresc să duc centura de 
campion la Cîmpulung.

GHEORGHE BADOI (Di
namo) : Va fi un meci „tare". 
Voi încerca să-i dejoc planu
rile, adică pofta de „bătaie" 
a lui Cuțov. Colegul meu de 
sală este puternic, are multă 
vitalitate. Tactica mea nu 
este secretă. Voi căuta să-1 
fac să lovească... în gol.

CALISTRAT CUȚOV (Di
namo) : Trăiesc momente in
tense. La 19 ani am posi
bilitatea să cîștig' titlul de 
campion de seniori. îl cu
nosc, bine pe Bădoi (de alt
fel, și el mă cunoaște), și 
cred că-1 pot învinge. Știu 
insă că Gigi are multă ex
periență, că și el este un 
puncher, de aceea voi fi foarte 
atent la atacurile sale.

GHEORGHE ENE (Dina
mo) : Va fi o finală grea la 
categoria... ușoară. Firește, 
Antoniu are prima șansă. El 
are de partea sa experiența 
și forța, dar eu voi încerca 
să-l contracarez prin vitali
tate și dorință de afirmare. 
Indiferent de rezultat, consi
der că prezența mea în fi
nală este un succes. Iar la 
anul, vom vedea...

VASILE ANTONIU (Di
namo) : Sînt optimist și sper 
să trec și de al doilea „sti
list" din sala Dinamo. L-am 
obligat pe Mihăiță Dumitres
cu să abandoneze, îl voi în
vinge și pe Ene, pe care-1

consider un boxer cu mari 
perspective, dar — deocam
dată — prea fragil.

VICTOR SILBERMAN 
(Steaua): Majai este un ad
versar tenace. Totuși, îl voi 
învinge prin abandon. Sînt 
bine pregătit și-l asigur pe 
antrenorul meu, Marcu Spa- 
kov, că voi da totul pentru 
victorie.

ARPAD MAJAI (C.S.M. 
Cluj): Voi lupta pentru pri
ma oară cu Silberman. Știu 
că este un pugilist redutabil, 
că posedă lovituri puternice, 
dar nici eu nu sînt prea 
fragil. Astă-seară voi evolua 
pentru a doua oară într-o fi
nală de campionat național. 
Mă abțin să dau un pro
nostic.

ION COVACI (Dinamo): 
Cred că meciul meu cu „ve
teranul" Badea va fi mai di
ficil decît cel de joi seara, 
cînd l-am învins pe Călin. 
Și eu și Badea avem forță 
de lovire și experiență a rin
gului. Am resurse fizice mai 
mari decît ale adversarului 
meu de astă-seară și, ca ata
re, victoria nu-mi poate 
scăpa.

VIRGIL BADEA (Meta
lul) : După o întrerupere de 
cîțiva ani, maestrul Stoiano- 
vici m-a convins să urc din 
nou treptele ringului. Nu-mi 
pare rău, deoarece simt că 
mai pot realiza performanțe. 
Celor două k.o.-uri din acest 
turneu final, sper să le mai 
adaug încă unul astă- 
seară.

GHEORGHE C H I V A R 
(Steaua): N-am mai boxat cu 
Năstac. Este un pugilist bine 
dotat dar deficitar în apă
rare. Voi cîștiga titlul, pen
tru că știu cum să stopez 
atacurile lui Năstac. După 
ce-mi voi prinde centura de 
campion, la brîu, voi discuta 
prietenește cu colegul meu 
de sală, și-i voi spune unde 
a greșit.

ALEC NASTAC (Steaua): 
Voi profita de ocazia ce mi 
se oferă, pentru a cîștiga 
titlul de campion. îmi dau 
seama că Chivăr posedă o 
bogată experiență competi- 
țională, dar să nu surprindă 
pe nimeni dacă tricoul de 
campion va fi îmbrăcat de 
mine.

ION MONEA (Dinamo): 
Nu-mi place să fac pro
nosticuri, dar vreau să reali
zez o performanță neobținu
tă de nici un boxer român 1 
10 titluri de campion. Astă- 
seară voi lupta pentru a 9-a 
centură. Pe metalurgistul 
Cîmpeanu, adversarul meu 
de sîmbătă, îl consider Ia fel 
de redutabil ca și colegul 
meu de club, Marin Con- 
stantinescu.

PETRE CÎMPEANU (Meta
lul Buc.): Prevăd o luptă 
deschisă pentru titlul de 
campion la semigrea. Mă 
acomodez cu stilul lui Mo-, 
nea, în compania căruia am 
realizat, de cîteva ori, me
ciuri strînse. Doresc ca de 
data aceasta diferența de 
puncte, pe buletinele de ar
bitraj, să fie în favoarea mea.

CAMPIONATUL ÎN
• La turneul final disputat 

de-a lungul acestei ’săptă
mîni, au urcat scările ringu
lui 48 de pugiliști din Ca
pitală și 39 din provincie, 
în ultimul „act" al întrece
rilor vor evolua 18 boxeri 
din Capitală și 4 din alte 
orașe din țară.

• Cinci campioni republi
cani lipsesc de la finalele 
din seara aceasta. Este vorba 
despre Aurel Mihai (eliminat 
în semifinale de dinamovis- 
tul Petre Ganea), Constantin 
Stanef (operat la umărul 
drept), Mihai Goanță (învins 
de Calistrat Cuțov în semifi
nale), Constantin Ghiță (în
trecut de clujeanul Arpad 
Majai) și Mihai Dumitrescu 
(eliminat de către colegul său 
de club, Vasile Antoniu).

• Antrenorii de la Steaua 
prezintă 8 finaliști: V. Dră- 
gan, C. Ciucă, C. Gruiescu, 
N. Gîju, C. Buzuliuc, V. Sil
berman, Gh. Chivăr și Al. 
Năstac; Dinamo — tot 8 
sportivi: P. Ganea, Gh. Bă
doi, C. Cuțov, Gh. Ene, V. 
Antoniu, I. Covaci, I. Monea, 
I. Alexe. Boxul din Cîmpu
lung Muscel va fi reprezen
tat de A. Simion și A. Iancu, 
Clujul de A. Majai și Reșița 
de către tînărul Gh. Pușcaș.

• Pînă la finale au fost 
dictate 27 de decizii în una
nimitate (5—0), 10 cu 4—1 și 
8 cu 3—2. Au fost înregis
trate 10 abandonuri, 2 k.o-uri, 
2 descalificări și 7 nepre- 
zentări.

De aceea, voi încerca totul 
pentru a aduce clubului Me
talul un titlu de campion.

ION ALEXE (Dinamo): 
Regret sincer că nu voi boxa 
în finală, cu colegul meu de 
sală, Vasile Mariuțan, care, 
după părerea mea, n-a pier
dut partida cu Iancu. Am fi 
avut posibilitatea să reedităm 
meciul de anul trecut. Vasile 
s-a pregătit special pentru 
partida cu mine. Eu, de ase
menea. Arbitrii nu ne-au dat 
însă această posibilitate. În 
sfîrșit. sper să-mj păstrez 
titlul de campion.

ANGHEL IANCU (Musce
lul) : Aștept cu încredere fi
nala, fără a-1 desconsidera pe 
campionul Alexe. Voi face 
un meci mai bun decît în 
fața lui „nea Vasile", cu care 
nu m-am acomodat. Aș fi fe
ricit dacă aș duce titlul de 
campion în orășelul meu. Ar 
fi o răsplată pentru munca 
neobosită a maestrului Pa- 
naitescu, care mi-a redat în
crederea în forțele mele, tre- 
cîndu-mă la categoria maxi
mă. La semigrea n-am boxat 
niciodată la valoarea mea, 
deoarece trebuia să slăbesc 
6—7 kilograme.

★
Prin urmare, optimism pe 

toată linia. Celor 22 de com
batanți le dorim succes de
plin în lupta dură din „ca
reul magic", sperînd că ei vor 
oferi un spectacol demn de 
finala campionatului. națio
nal.

CIFRE...
• La cele patru reuniuni 

disputate pînă acum, au asis
tat aproximativ 20 000 de 
spectatori. Printre aceștia și 
mulți elevi care, după cum 
se știe, au avut intrare gra
tuită.
• Arbitrul orădean I’etre 

Mihelfi se numără printre 
oficialii care au fost cei mai 
solicitați la finalele campio
natelor naționale. Mihelfi de
ține o performantă de invi
diat : 16 participări la în
trecerile pentru desemnarea 
titlurilor.

• Alături de cel trei ar
bitri străini chemați la fina
le (Zîbalov — UR.S.S., Si
korski — Polonia, Grosso — 
Italia), vineri seara a sosit 
în capitală încă unul. Ește 
vorba de spaniolul Rial.
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CARNET COMPETIȚIONAL
ODORHEI. 120 de juniori și 

junioare la faza municipală 
a campionatului republican. 
JUNIORT II-80 m: I. Tuli 
9,7 ; înălțime : A. Gyorfl 1,85 ; 
JUNIOARE I — disc î Eva 
Iosza 36,35. (A. Pialoga-co- 
resp.).

CÎMPULUNG MOLDOVE
NESC. Etapa județeană a 
campionatului republican al 
copiilor. 68 de participanțl. 
BĂIEȚI — 60 m: T. Tomo- 
roagă 8,1 ; lungime: C. Bod- 
nărescu 4,71; înălțime : D. Vo- 
loșciuo 1,45 ; FETE — lungi
me: R. Vasilache 4,01. (Gh. 
Bratu-eoresp.).

BÎRLAD. Pe stadionul Ti
neretului, peste 100 de copii 
la etapa județeană a cam
pionatului republican. BĂ
IEȚI — 60 m : Cr. Onete 8,1; 
lungime : M. Zaharescu 4,94 ; 
înălțime : M. Zaharescu 1,45 ; 
aruncarea mingii de oină: 
I. Giurgiu 71,50; FETE — 
60 m : Luminița Cărare 8,6 ; 
aruncarea mingii de oină: 
Aneta Curelaru 45,80. (S. Elia- 
de-coresp. principal).

PETROȘENI. Etapa munici
pală la juniori, pe stadionul 
Jiul. Cei mal buni: Mariana 
Pometescu—12,7 la 100 
Margareta Nemeș—27,3

200 m și Gheorghe Helăzău 
—12,66 cu greutatea de 7,257 
kg. (S. Băloi-coresp. princi
pal).

RM. VÎLCEA. Peste 100 de 
copil la startul etapei jude
țene a campionatului. BĂIEȚI 
— 60 m : D. Zinelli 7,8 ; lun
gime : D. Zinelli 5,70 ; arun
carea mingii de oină 
Alexandru 70,10 ;
aruncarea mingii de oină: 
Anișoara Manețaiu 52,20, Ro-

M.
FETE —

Sportivi din 16 [ări participă 
Ia campionatele internaționale ale României

ULTIMUL ACT LA „B“ $1 „C“

Pasionați! tirului de la noi 
vor avea în curînd prilejul 
să asiste la două importante 
competiții. Este vorba de 
campionatele internaționale 
ale României (7—9 iunie) ți 
de campionatele republicane 
(5—11 iunie). Ambele con
cursuri au loo pe poligonul 
Tunari.

La întrecerile internațio
nale vor lua parte țintași 
din 16 țări: Austria, Belgia, 
Cuba, Grecia, Italia, Portuga
lia, R. D. Germană, R. F. a 
Germaniei, Polonia, Ungaria, 
Cehoslovacia, Spania, U.R.S.S., 
Iugoslavia, Mexic șl Româ
nia.

Programul complet al con
cursurilor este următorul: 
miercuri 5 iunie: talere (100>

Joi 6 : talere (100); vineri 7 : 
armă liberă calibru redus 
60 f. culcat, pistol liber, armă 
standard 60 f. culcat femei; 
sîmbătă 8 : armă liberă cali
bru redus 3X40 f., pistol vi
teză, skeet (100); duminică 9 : 
armă standard 3X20 f. băr
bați și femei, pistol viteză 
probă eliminatorie, skeet 
(100); luni 10: armă stan
dard 60 f. culcat bărbați, 
pistol calibru mare; marți 
11: pistol sport.

Primii participanți de pes
te hotare au și sosit la Bucu
rești : 19 trăgători cubanezi. 
Ceilalți concurenți sînt aștep
tați în cursul zilelor de marți 
și miercuri.

dica Marinaș 43,90. (C. Marl- 
noiu-eoresp.).

TIMIȘOARA. Rezultatele 
juniorilor la etapa municipală 
a campionatului: JUNIORI 
I — 1500 m. obst.: M. Boțea 
4:38,6 ; 10 km marș: V. Pișcoi 
51:10,0; disc 1,5 kg: O. Bo- 
goiu 41,54 ; suliță : A. Secoșan 
50,20 ; JUNIORI II — 80 m : 
I. Vasilescu 9,6; 300
M. Ștefănescu 38,3; suliță 
0.600 kg : I. Vasilescu 52,40 ; 
JUNIOARE I — 800 m : Eva 
Fuhr 2:27,0 ; 80 mg: Gerda 
Covaci 12,1; înălțime : Doina 
Cioflec 1,45 ; JUNIOARE II 
— 80 m : Eugenia Florea 10,5 ; 
lungime: Gerda Covaci 5,09. 
(Em. Grozescu-coresp.).

m :

PETRE ȘANDOR
AL ȚĂRII LA 3x40 F. CALIBRU

MARE
în ultima zi a concursului 

internațional de tir de la 
Leipzig, la proba de armă li
beră calibru mare 3X40 f. 
s-au obținut următoarele re
zultate i 1. Lehnert (R.D.G.) 
1143 p., 2. Lippoldt (R.D.G.) 
1135 p., 3. Hayn (R.D.G.)
1135 p., 4. Petre Șandor (Ro
mânia) 1134 p. — nou record 
al țării (v.r. 1133 p. — tot 
P. Șandor). La poziția pi
cioare, P. Șandor a egalat re
cordul republican i 368 p.

întreceri interesante

în programul reuniunii de 
ieri, din cadrul primei etape 
a campionatului republican 
de călărie, a figurat proba 
clasică de obstacole de cat. 
ușoară, care a supus concu- 
renții unui sever examen. De
legatul tehnic al concursului, 
fostul internațional Felix 
Țopescu, a alcătuit un tra
seu care a pus călăreților di
ficile probleme de conducere, 
combinațiile variate de ob
stacole obligîndu-i să recurgă 
Ia tot arsenalul cunoștințelor

Azi, Stcaua-Dinamo București,
derbiul campionatului

Fază din meciul Steaua Dinamo București, disputat în 
toamnă și cîștigat de Steaua

AZI

HALTERE. Sola Dinamo, de 
ia ora 17: Dinamo Bucu
rești _ Ruda Hvezda Praga.

FOTBAL. Stadionul „23 Au
gust", ora 17,30: Lotul A — 
F. C. Bruges.

CĂLĂRIE. Baza hipică din 
Calea Plevnei, de la ora 8 
și ora 16 : etapa I a campio
natului republican.

ÎNOT. Ștrandul Tineretului, 
de la ora 18,30 : concurs pen
tru seniori și juniori.

SCRIMA. Sala Progresul, de 
la ora 8,30 și 17,30 : turneu in
ternațional feminin de floretă,

la ora 19 : Finalele cam-de
pionatelor republicane.

M1INE

campionatul republican
lor. De altfel, din cei 40 de 
cai (unii concurenți au con
dus cîte doi cai) care au 
luat startul, numai 5 au ter
minat parcursul 
penalizare.

Confirmîndu-și 
tînărul călăreț 
(Steaua) a realizat, cu calul 
Viteaz, cel mai bun timp, cla- 
sîndu-se pe primul loc cu 0 
p.p. și 1:05,4. 11 urmează D. 
Roșea (C.S.M. Sibiu) cu Bi
gam, 0 p.p. 1:12,5, A. Donescu 
(Steaua) cu Graur 0 p.p. 
1:20,5, E. Wermesher (C.S.M. 
Sibiu) cu Giga 0 p.p. 1:26,0 
și C. Stefi (Prog. Craiova) cu 
Postăvar 0 p.p. 1:31,9.

Proba de dresaj de cat. 
mijlocie a reunit — din lip
să de cai — doar 3 concu
renți, primul loc fiind ocu
pat de I. Molnar (Steaua) cu 
Vultur care a acumulat 805 
p. întrecerile continuă azi pe 
baza hipică din cal. Plevnei, 
cînd intră în concurs și 
maeștri ai sportului.

fără nici o

calitățile,
Cornel Ilin

Tr. IOANIȚESCU

Ca de obicei, în ultimii ani, 
etapa care pune punct cam
pionatului național la hand
bal masculin cuprinde în 
programul său un meci de 
mare atracție : Steaua — Di
namo București. Uneori, este 
foarte adevărat că destul de 
rar, rezultatul acestui meci 
a fost hotărîtor în lupta pen
tru mult rîvnitul titlu de 
campioană a țării. Dar, de 
regulă, una din aceste echi
pe fruntașe aborda întîlni- 
rea cu un . avans care o pu
nea la adăpost de surprize 
neplăcute. Așa se petrec lu
crurile și azi, cînd în parti
da ce o vor susține cu Di
namo București (teren Pro
gresul, ora 17,30), handbaliș- 
tii de la Steaua sînt virtuali 
campioni ai țării, avînd un 
avans de 4 puncte asupra 
adversarilor lor.

Deci, există toate motivele 
să credem că meciul, despo
vărat de crisparea luptei 
pentru puncte, va oferi un 
spectacol demn de renumele 
celor două formații, al jucă
torilor care le compun, ma
joritatea maeștri emeriți și 
maeștri ai sportului, compo
nent ai lotului național.

cu participarea loturilor olim- 
pice ale României și Polo
niei- ..

BOX. Stadionul Republicii,

HANDBAL. Teren Tineretului, 
oro 9 : I.C.F. — Universitatea 
lași (f. B), ora 10 : Universita
tea București — Constructorul 
Timișoara (f. A), ora 17,30:

ÎN „CUPA SPERANȚELOR"
BRAȘOV, 31 (prin telefon). — 

Meciurile din cadrul „Cupei spe
ranțelor" sînt deosebit de dispu
tate, mal ales !n grupa I la tete 
și la băieți. De aici, de altfel, 
var ii desemnați șj cîștlgătorll

competiției. Șt întrecerile de du
blu au prilejuit partide spec
taculoase și echilibrate. Rezul
tate fete : Cîrnaru — Cobzuc 6—1, 
6—1, Bucur — Tănăsescu 7—5, 
8—6 (gr I) ; băieți : Dumitrescu 
— Szabo 6—3, 6—0, Mureșan — 
Ovici 5—7, 6—1, 6—3 (gr. I) ;
dublu băieți : Dumitrescu, Na- 
vrotki — Nemeș, Bădin 6—2, 
6—0, 6—2, Mureșan, Ovici — Cer- 
nălanu, Cristescu 6—1, 6—2, 6—2 ; 
dublu mixt: Tudose, Nemeș — 
Bădin, Hîrju 6—3, 6—4 ; dublu 
fete : Cîrnaru, Dudaș — Szabo, 
Rodeanu 6—2, 6—1, Takacl, Co- 
tuna — Ruzici, Marinescu 6—1,
6—1, 
din 
nuă.

,___ _ _, 8—1, Takacl,
— Ruzici, Marinescu 

Oargă, Tudose — Bădln, Bă- 
6—4, 6—3. întrecerile contl-

C. GRUIA—coresp. principal

Politehnica București — Școala 
sportivă Ploiești (f.- B) ; teren 
Ciulești, ora 10 : Rapid Bucu
rești — Institutul pedagogic 
Bacău (m. B), ora 11,15 : Ra
pid București — Rulmentul 
Brașov (f. Ă) ; teren Voința, 
ora 11 : Voința București — 
A.S.A. Tg. Mureș (m. B), ora 
17,30: Școala sportivă nr. 2 
București — Institutul pedago
gic Bacău (f. B).

CANOTAJ ACADEMIC. La
cul Herăstrău, de la ora 7,30 : 
„Cupa tînărul rapidist" (con
curs pentru juniori șî seniori).

SCRIMA. Sala Progresul, de 
Io ora 8,30 și 17,30 : continua
rea concursului internațional 
de sîmbătă.

ÎNOT. Ștrandul Tineretului, 
de la ora 9 : continuarea com
petiției de sîmbătă.

CĂLĂRIE. Baza hipica din 
Calea Plevnei, de la ora 9: 
continuarea concursului de 
sîmbătă.

RUGBY. Teren Dinamo, ora 
9,30: D inamo — Constructo
rul ; teren Progresul, ora 11 : 
Progresul — Steaua (restanțe 
din Cupa Primăverii, divi
zia A).

FOTBAL. Stadionul Metalul 
(Pantelimon), ora 17,30 : Meta
lul București — Politehnica lași 
(divizia B)”; teren T.U.G. (șos. 
Giurgiului), ora 10: T.U.G. 
București — Stuful Tulcea (di
vizia C) ; teren Laromet, ora 
10: Rapid C.F. București — 
Oltul Sf. Gheorghe (divizia C).

Mîine se termină cursa 
celor 26 de etape ale cam
pionatului diviziilor B și C.

Mîine, la lăsarea cortinei 
peste pasionanta întrecere a 
84 de echipe de pe întreg cu
prinsul țării, se va trage li
nia bilanțului, se va face adu
narea, iar fruntașele vor 
primi răsplata muncii de 
un an.

în divizia B, două ..pre
miante", hotărîte înaintea 
ultimei etape: VAGONUL 
ARAD și POLITEHNICA 
IAȘI. Cu totul remarcabilă 
este performanța echipei 
arădene care, înaintea ulti
mei etape, are 7 puncte avans 
față de a doua clasată, Crișul 
Oradea. Această distanțare 
ieșită din comun atestă va
loarea „ll“-lui condus de an
trenorul Jurcă și este, impli
cit, o garanție pentru evo
luția sa în viitoarea ediție 
a primului campionat al 
țării.

„Dulce tîrgul Ieșilor" revi
ne, după o „eclipsă" de un 
an, printre primele scene ale 
fotbalului nostru. Echipa lui 
Deleanu, Cuperman și Con- 
stantinescu a navigat cu des
tulă dezinvoltură printre for
mațiile din divizia secundă, 
permițîndu-și doar spre sfîr- 
șitul campionatului un „res- 
piro" care era să le... opreas
că respirația vajnicilor su
porteri ai universitarilor ie
șeni, la un pas de ratare a 
locului I pe ultimele lungimi 
ale cursei.

Cum Politehnica Galați a 
pierdut la Rm. Vîlcea în 
penultima etapă, promovarea 
ieșenilor a devenit șj ea o 
certitudine înaintea 
etape.

Deoarece în acest campio
nat promovările au la dispo-

ziție și portița barajului, 
vom remarca dreptul cîști
gat de pe acum de CRIȘUL 
ORADEA (în seria a II-a) 
care este, la ora aceasta, sin
gura protagonistă certă a a- 
cestei întreceri a speranțelor 
(pentru cele două echipe de 
B) și disperării (pentru cele 
două echipe de A).

în prima serie a diviziei B, 
locul „vacant" pentru baraj 
este vizat de două echipe cu 
șanse aproximativ echivalen
te. Electronica Obor și Poli
tehnica Galați. Echipa obo- 
reană are un punct avans 
față de gălățeni și mai are 
de partea ei un golaveraj su
perior. Ea joacă însă ultimul 
meci, cel de mîine, în depla
sare, la Brașov, în compania 
Metromului. Politehnica Ga
lați, în schimb, joacă mîine 
pe teren propriu cu Ceahlăul 
P. Neamț. Este de așteptat 
ca gălățenii să tranșeze în 
favoarea lor acest meci, dar 
nu mai puțin adevărat este și

faptul că Electronica nu plea
că dinainte învinsă la Bra
șov,.,

Oricum, la nivelul luptei 
pentru promovare în divizia 
A, duelul indirect Electro
nica Obor — Politehnica Ga
lați este singurul element de 
atracție.

ultima eta- 
„sosire" ex- 

în toate cele

★
în divizia C, 

pă va tranșa o 
trem de strînsă. 
patru serii, distanța dintre
lider și locul doi este de un 
punct: SERIA EST I 1. Oțe
lul Galați — 34 p ; 2. Gloria 
Bîrlad —33 p. SERIA NORD:
1. Chimica Tirnăveni — 30 p;
2. Medicina Cluj — 29 p;
3. Victoria Cărei — 29 p;
" i 1. Progresul

— 34 p; 2. Dunărea
— 33 p. SERIA

1. Electroputere Cra- 
33 p ; 2. Metalul Tr.
— 32 p.
de acest electrizant

SERIA SUD î 
Brăila <
Giurgiu
VEST i 
iova —
Severin

Față

ultimei

V. Stănescu-Dan Coe
armistițiu

Joi după-amiază s-a întru
nit secția de fotbal a clu
bului Rapid, pentru a lua în 
discufie memoriul depus de 
Dan Coe in legătură cu o 
veche controversă existentă 
între el și antrenorul Va
lentin Stănescu. tn fraze fără 
tăiș, cei doi au relevat unele 
lipsuri, recunoscînd cu since
ritate și partea lor de vină. 
In această manieră, punțile 
spiritului de 
tre antrenor 
mai părut 
și-au afirmat 
ța de a depăși aceste inadver
tențe care, deși nu de ex
tremă gravitate, impietau, to
tuși, climatul de muncă dis
ciplinată și solidară, necesar 
în sinul unei echipe.

Membrii secției de fotbal 
au punctat, la rindul lor, ci- 
teva aspecte menite să nu 
mai permită repetarea unor 
dăunătoare fricțiuni și ten
siuni interne. Emil Soirea, 
președintele secției, a subli
niat necesitatea respectării 
unei discipline unice pentru 
toți jucătorii, precum ?i a 
unei note de principialitate 
ce trebuie să marcheze rela
țiile antrenor-jucători.

Dan Coe a reluat imediat 
antrenamentele.

Ne place să credem că 
„armistițiul" va fi trainic și 
că el se va rebercuta favora
bil pe toate laturile activității 
echipei Rapid.

colaborare din
ți jucător n-au 
deteriorate. Ei 
reciproc dorin-

Electronica este una din aspirantele la un loc in barajul 
pentru divizia A. Iată o fază din jocul Electronica Obor — 

C.F.R. Pașcani, cîștigat de bucureșteni cu scorul de 9—2
Foto: V. ONESA

sprint, orice pronostic ni se 
pare hazardat, așa că vom 
lăsa candidatele să-și con
teste și să-și valorifice șan
sele pe terenul de joc, acolo 
unde vor arunca, sîntem si
guri, toate atuurile de care 
dispun.

(M. P.)

De la F.R.F.
Analizind împrejurările in 

care Comisia centrală de com
petiții a F.R.F a admis con
testația echipei Metalul Tr. 
Severin, împotriva valabili
tății vizei medicale a jucăto
rilor echipei Victoria Tg. Jiu 
și a omologat jocul cu rezul
tatul de 3—0 pentru Metalul 
Tr. Severin, Biroul federal, 
ținînd seama de apelul intro
dus de asociația sportivă Vic
toria Tg. Jiu — hotărăște

1. Infirmarea deciziei Co
misiei centrale de competiții 
cu privire Ia omologarea jo
cului cu 3—0 in favoarea echi
pei Metalul Tr. Severin în- 
trucît era vorba de un viciu 
de formă și nu de o abate
re premeditată a secției de 
fotbal Victoria Tg. Jiu de la 
normele în vigoare, privind 
vizele medicale ale Jucători
lor.

2. Se respinge și apelul sec
ției de fotbal Chimia Rm. 
Vîlcea cu privire la jocul cu 
Flacăra Moreni și se confir
mă hotărîrea Comisiei cen
trale de competiții, întrucit 
viciile au fost de aceeași na
tură.

3. Omologarea jocului Vic
toria Tg. Jiu-Metalul Tr. Se
verin cu rezultatul de pe te
ren și anume 0—0.

Biroul federal atrage aten
ția tuturor echipelor partici
pante în competiții că mai 
ales in perioada actuală, care 
corespunde cu finalul campio
natului, să acorde prioritate 
pregătirii jucătorilor, organi
zării exemplare a jocurilor 
și nu vinării unor vicii de 
formă în speranța cîștigării 
jocurilor la masa verde.

Se atrage, în același timp, 
atenția secțiilor de fotbal, an
trenorilor acestora precum și 
arbitrilor să respecte cu stric
tețe toate normele in vigoare 
ale F.R.F. cu privire la des
fășurarea jocurilor.

DIALOG CU CITITORII
0 De la sute de kilometri, din 

Tăuții Măgherăuș, județul Mara
mureș, poșta ne-a adus o scri
soare. In cuvinte frumoase, pline 
de sensibilitate, comandanta de 
unitate de pionieri, VALENTINA 
PREDESCU, ne descrie „Povestea 

' unui micro-complex sportiv". Mîl-.a 
nile harnice ale unor oameni en
tuziaști — se spune în scrisoare 
— au amenajat în curtea școlii, 
prin muncă patriotică, terenuri 
de handbal, baschet, volei, pistă 
de atletism, sectoare pentru să
rituri șl alergări. Cu multă plă
cere, ne facem interpreții 
tov. Predescu, și adresăm 
cere felicitări conducerii 
comitetului de părinți, organiza
ției pionierilor, profesorilor Gli. 
Rusii (director), " 
V. — 
Vil-a și a VIII-a și 
întreprinderii miniere, 
contribuit ‘ 
llzări.

dv.. 
sin- 

școlii,

.. L. Cîmpeanu șl 
Cardoș, elevilor claselor a 

conducerii
, care au 

la aceste frumoase rea-

• Tov.
București, __ ___ __  .
sideră Injustă măsura de a nu 
se mal programa în Capitală cu
plaje de fotbal. Hotărîrea a fost 
luată pe următoarele consideren
te : campionatele sînt pe sfirșite 
șl pentru fiecare echipă, jocul 
are o importanță deosebită ; în 
plus, nimeni nu vrea șg joace în 
deschidere, la ora 15, pe o căl
dură de 30 grade ; acum, cînd 
se decide soarta titlului Și a for
mațiilor care urmeazg să joace In 
baraj, e mai echitabil ca toate 
meciurile să înceapg la aceeași 
oră. Nu se mai dă naștere la 
discuții, nu se mal creează sus-

C. ANTONESCU — 
str. Surduc nr. 9, con-

piciunl. Privitor la abonamente, 
vom reveni.

O Sîntem de acord cu dv., tov. 
GICU SERIGU, din București, str. 
Compozitorilor nr. 26 I Ceea ce 
s-a întîmplat la meciul Politeh
nica buc. — Electronica Obor 
este cu totul condamnabil. Cre
dem ca spectatorii sînt cei care 
trebuie să ia — în primul rînd 
— atitudine împotriva huliganilor. 
Aceștia trebuie sg fie dațl pe 
mina organelor de miliție șl ale 
procuraturii. Iar spectatorii tre
buie șă-1 ajute pe organizatori In 
depistarea turbulențllor.

0 TOV. JULES PETROVICI, 
din Iași, calea 23 August, nr. 40, 
aduce din nou în discuție denu
mirile stereotipe, chiar improprii, 
ale unor formații. Ziarul nostru 
a mal scris despre această acută 
lipsă de fantezie a unora dintre 
cei ce au „botezat" echipele res
pective. E drept, lumea s-a cam 
săturat de atîtea „Metalurl", „Po
litehnici". „Voințe" etc. Sa pro
punem celor în drept, ca în pe
rioada de vacanță, cînd au mal 
mult timp liber, să se gîndească 
daeg nu e bine să reving la u- 
nele denumiri frumoase, de tradi
ție : Șoimii la Sibiu, Corvinul la 
Hunedoara, Prahova sau Tricolor, 
la Ploiești, Juventus șl Unirea 
Tricolor, la București. Celelalte 
probleme sesizate le vom avea 
în vedere.

din toate literele. Dar dlntr-una 
singură I

0 C. COLTEANU. Pitești, str. 
Cîmpineanu nr. 2, elev în clasa a 
VIII-a la Școala generală nr. 10, 
sa adresează ziarului și selecțio
nerilor echipelor noastre naționa
le de fotbal — cităm — eu 
scopul formării cît mal bine a a- 
cestor reprezentative (A, olimpică 
și de tineret). Respectivul elev 
ne scrie despre sisteme de joc 
(acasa și în deplasare), de fot
baliști care sa corespunda tac
ticii alese, despre jocul extre
melor de coordonator, etc. etc. 
Dragă Colteanu. nu știm dacă la 
14 ani al tăi al ajuns să cunoști 
attta fotbal pentru a fi în 
măsura să dai „lecții" antrenori
lor Em. Vogi și A. Niculescu. Noi 
Iți uram sg termini cu bine 
școala șl sg te pregătești, daca al 
talent și ambiție, sa devii și un 
fotbalist valoros. Deocamdată, 
formarea echipelor naționale 
las-o pe seama oamenilor aleși 
pentru aceasta.

0 Prof. I. RAȘINAREANU — 
Sibiu. Ați „selecționat" o echipă 
formată din jucători ale căror 
nume încep numai cu litera 
„D“ (dv. o vedeți și puternică !). 
E greu de făcut o echipă bună

0 Tov. P. ȘTEFĂNESCU, Bucu- 
rești, bd. c. Brîncoveanu nr. 81. 
Mai este o etapă și se va încheia 
campionatul la fotbal. Credem că, 
în curînd, Colegiul central de 
arbitri va analiza modul cum 
și-au făcut „datoria** cavalerii 
fluierului și va lua măsurile co
respunzătoare. De acord cu dv. 
Tn acest sezon am asistat la prea 
multe arbitraje nesatisfăcătoare, 
unele dintre ele influențînd chiar 
rezultatele ------ ’unor jocuri.

Constantin ALEXE

COLȚII PSEUDO-PRINCIPIALITĂTII
Poiana Cîmpina este o echi

pă cu triplă tradiție s ac
tivează de mulți ani în 
divizia B, trăiește. în ge

neral. prin jucători aduși de 
prin alte părți (puțini localnici 
au știrbit regula), iar antreno
rii s-au schimbat ca anotim
purile. „despachetează-te cu
tare, lmpachetează-te cutare" 
fiind dlcteul preferat al unor 
conducători ce nu cred în alt
ceva decit în eficacitatea 
„schimbărilor".

Recent, am stat de vorbă cu 
responsabilii secției, ai aso
ciației sportive, cu cadre de 
conducere ale urinei, cu an

trenori șl Jucători despre trecutul 
șl prezentul acestei echipe. Am 
auzit relatindu-se fapte șl menta
lități pe care obrazul htrtiei le-ar 
suporta anevoie. Cel din Poiana 
nu izbutesc să alcătuiască o echi
pă bună, cu jucători ancorați afec
tiv și efectiv tn uzină șl localitate, 
cu fotbaliști corecți șl dornici 
de afirmare, nu reușeso să valo
rifice elementele autohtone, nu 
știu. în fond, să pună de acord 
viața echipei cu legile perspec
tivei. _

De curînd. Ia Poiana Cimpina 
s-a petrecut din nou o .-.istorie", 
de care este plină istoria acestei 
echipe : au fost schimbați antre
norii șl conducătorul secției de 
fotbal. ,.Răul“ a fost descoperit șl 
extirpat : TEODOR BEFFA și GH. 
IONESCU erau de vină ! Beffa, 
care a fost antrenor al echipei 
în trei perioade : o dată cînd 
Poiana a intrat în i,B“, a doua 
oară, cînd echipa a condus in 
clasament 23 de etape șl, ultima 
oară, în campionatul trecut, cînd 
conducerea secției a insistat e- 
norm ca el să revină, fiindcă for
mația ajunsese pe locul 14 (în 
final s-a clasat a șasea). Și Gh. 
Ionescu, jucător excelent, timp de 
13 ani în echipa Poiana (el îmi 
mărturisea, drept dovadă a 
„energiei" ce caracterizează acțiu
nile conducerii asociației : cele 11 
schimbări de antrenori pe care 
le-a apucat), un tehnician tînăr. 
sirguinclos, capabil, sever cu el 
și cu jucătorii. Explicația înlocui
rii antrenorilor să o extragem din 
mărturisirea tov; director Petre 
Tiseanu, om de admirabilă sin
ceritate. care ne-a declarat : „La 
început, cînd a venit Beffa, s-a 
produs un reviriment, dar în ul
tima vreme echipa a mers tnrJ

de la această întîm-

MOMENT DIN ISTORIA ECHIPEI
POIANA C î M P I N A
slab. Atunci s-a zis : hai să schim
băm antrenorii, că poate se în- 
timplă ceva".

și interlocutorii recunoșteau că 
după flecare schimbare a antre
norilor s-a înviorat pentru un 
timp atmosfera I După aceea, insă, 
paloarea se așternea din nou pe 
chipul echipei. Se schimba apa, 
dar pietrele unei anumite menta
lități rămîneau : viața nesportivă, 
superficialitatea unor jucători, 
fotbaliști cu „două case" cum îl 
numea cineva, imixtiunea unor 
oameni pe care incompetența 11 
îndeamnă să calce peste atribuțiile 
antrenorilor.

Nu intenționăm a demonstra că 
cei doi antrenori au lucrat irepro
șabil. Ei s-au făcut vlnovațl, mai 
ales tn ultima perioadă, de indul
gență față de jucători, dar se 
Impune observația că au lucrat 
într-un climat impropriu, de mult 
existent In casa acestei echipe. 
Nu se poate accepta că toți an
trenorii perindați pe la comanda
mentul ei au fost incapabili. Este 
mai degrabă frapant, tovarăși 
Ghlmbaș. Bunea, Holtan și ceilalți, 
că atîția s-au Împotmolit tn re
țeaua subterană a Intrigilor, de
magogiei, interesului personal și 
toleranțelor față de niște Jucători 
mediocri și cheflii. Devorînd din 
cînd în cînd antrenorii, responsa
bilii secției și asociației sportive 
nu fac decît să perpetueze o at
mosferă ostilă unei activități 
oneste șl de lungă durată. A fost 
penibilă aria calomniei cin tată de 
tov. vasile Diaconescu la adresa 
antrenorului Beffa. Jucătorii pe 
care l-am întrebat, ulterior, infir
mă acuzația, arătindu-se indignați 
de comportarea acestuia. Am stat 
de vorbă cu mulțl di tre el: 
Șovăială, Postelnicu, Opanschi, Tr. 
Popescu, Mihălescu, Mateescu. 
Toți considerau neîntemeiate a- 
precierile critice cuprinse ’n nota 
adresată federației, drept justifi
care pentru schimbarea antreno
rilor. Cînd aceștia nu l-au intro
dus pe Nae Georgescu in echipă,

drept Bancțlune fiindcă refuzase 
să meargă la laș! pentru meciul 
cu Politehnica, gestul lor a fost 
calificat drept „o crimă”. Dar 
antrenorii ar fi nedreptățit pe 
toți ceilalți jucători dacă acordau 
un regim preferențial lui Geor
gescu (care șl așa vine de la Bucu
rești numai la un antrenament pe 
sgptămtnâ). O măsură disciplinară 
devine o „crimă" dacă se pierde 
un punct in clasament. Alte mă
suri similare pe care au Încercat 
să le adopte antrenorii s-au trans
format, prin viza unor conducă
tori. în sancțiuni ridicole. Cînd 
antrenorul Gh. Ionescu l-a elimi
nat din iot pe jucătorul Moraru, 
a fost presat și forțat să-l repri
mească. Pilda cea mat elocventă, 
eg fotbaliștii de la Poiana sînt 
modelați după o nefastă mentali
tate s-a petrecut recent, tn ziua 
cînd li s-a anunțat destituirea an
trenorilor. Fără nici o explicație, 
s-a comunicat jucătorilor că de 
acum Înainte vor fi pregătiți de 
către altcineva. Apoi, clțiva dintre 
el și-au luat niște angajamente 
formale. Iar după ședință, în seara 
aceleiași zile, unui dintre el, me
reu cu pocăința pe buze, a fost 
găsit In clrcium'ă (Iordache) Iată 
adevărul despre mentalitatea pe 
care conducătorii acestei echipe 
nu au puterea morală șl compe
tența să o schimbe. Din partea 
acestora n-am auzit nici un cu- 
vint autocritic. Erau niște procu
rori severi, iar cei doi antrenori 
constituiau prada In care se Înfi
geau colții pseudo-principialitățH. 
Am rugat să ml se arate proce
sele verbale ale analizelor perio
dice, pe care conducătorii secției 
și asociației sînt obligați sg le e- 
fectueze pe marginea activității e- 
chipel. Au afirmat că există, că vor 
fi aduse, dar am stat acolo o zi 
întreagă șl chestiunea a fost fă
cută uitată, probabil fiindcă nu 
existau, deoarece nu se urmărește 
atent viața acestei echipe, 
de mirare să fie ticluite 
și trimise la redacție, dar, 
sa nu se meargă atît de 
cu dresul busuiocului.

Pornind 
plare. trebuie deschis proces unei 
anumite optici de a concepe șl 
conduce fotbalul, care a clătinat 
șl îngenuncheat toți antrenorii 
ce au încercat să se mențină 
drept, pe pluta acestei echipe. 
Un adevăr drastic șl tocmai de 
aceea nerecunoscut, după cum s-a 
observat. Am auzit lamentări 

fiindcă echipa a mers mat slab 
tn ultimele luni (lgnorfndu-«e 
complet și existența unor motive 
obiective). Dar nimeni nu s-a 
arătat interesat să lege prezentul 
echipei de istoria ei din ultimii 
10 ani. Amnezie firească, deoarece 
în oglinda anilor trecutl s-ar 
vedea Imaginea hîdă a descrisei 
mentalități, generată sau nesesi
zată multă vreme de către con
ducătorii echipei ; s-ar observa 
printre altele, cum s-a procedat, 
de regulă, trlmițîndu-se emisari 
după Jucători respinși prin alte 
părți, chemtndu-se șl rechemîn- 
du-se un întreg pluton de antre
nori.

Soluția trebuie să fie simplă, 
dar radicală. Conducerea asocia
ției sportive și cea a secției de 
fotbal trebuie încredințate unor 
oameni destoinici și onești nu 
unor Inși cu prestigiul șifona» 
din încercările anterioare. Trebuie 
purificat climatul, trebuie între
ruptă pentru totdeauna ștafeta 
acelorași lipsuri, trebuie Interzise 
toate conduitele în conflict cu 
etica sportului.

Dacă se va permite și pe mai 
departe tratarea la suprafață a 
importantelor probleme ale acestei 
echipe, de către niște oameni dis
puși să alunge mereu adevărul, 
atunci pentru echipa Poiana Cîm- 
pina zările rămîn închise.

Romulus BALABAN
De la F.R. Fotbal am

N-ar fi 
ulterior 
sperăm 
departe

F.S. 1) _ ...................... .....
aflat că antrenorii Beffa șl lo- 
nescu au ;~-
la 1 octombrie 1968 șl, respectiv. 
1 august 1968. Conform articolului 
21 din Hotgrîrea C.N.E.F.S. nr. 547, 
contractele antrenorilor nu pot fi 
desfăcute unilateral. Cel de la 
Poiana stnt obligați, deci, să ono
reze drepturile legale ale celor 
doi antrenori, pînă la termenele 
menționate.

3). în luna martie 1968 un re
dactor al ziarului „SPORTUL" a 
efectuat un raid-anehetă la aso
ciația sportivă Poiana. Nimeni nu 
a criticat, atunci, munca antreno
rilor de fotbal. De unde se poate 
Înțelege că, dacă niște oameni 
au muncit bine 2—3 ani, nu pu
teau să comită brusc (tn doua 
luni), numeroase greșeli care 
Îndreptățească destituirea lor. 
Abruptă a fost, precum reiese» 
numai dezavuarea subiectiva dlu 
partea unor conducători cu acest 
reflex.

vizate contractele ptna
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Trimisul nostru special, ROMEO VILARA, transmite din Sofia:

în așteptarea recordurilor...

Plutonul dă primele lovituri de 
a „Gupei Steaua*

pedală in etapa de debut
Foto: F. BRANDRUP

Em. Rusu-lider in
73 de rutieri din București, 

Cluj, Brăila, Ploiești, Con
stanța, Tg. Mureș și Brașov 
au răspuns afirmativ invita
ției clubului din Galea Plev- 
nei, aliniindu-se la startul 
primei etape a competiției ci
cliste „Gupa Steaua", care 
s-a desfășurat ieri după-amia- 
ză pe ruta București — Olte
nița — București, 100 km.

Condițiile meteorologice 
n-au fost dintre cele mai 
bune. A bătut în permanen
ță un puternic vînt lateral 
care i-a stînjenit 
tori, dar — după 
vedea — nu le-a 
elanul. La km 3 
G. Giobanu, V. Selejan, 
Virgil și D. Nemțeanu au luat 
cursa pe cont propriu, devan- 
sînd plutonul mai masiv decît 
ne obișnuisem să-l vedem. 
Cvartetul își creează după 10 
km un avans de un minut și 
produce un val de grijă în 
grupul urmăritorilor. Motiv 
pentru care ritmul devine mai 
alert și distanța care-i 
pe fugari de pluton se 
rează văzînd cu ochii, 
pierea de inițiatorii 
acțiuni nu se face însă fără 
sacrificii. Numai 22 dintre 
membrii plutonului fac la 
km 23, joncțiunea cu evadații. 
Printre cei care n-au prins 
acest tren rapid se află și 
Emil Rusu, pe care-1 zărim, 
la km 42, în plutonul II a- 
flat la 1:40 de grupul fruntaș. 
La 2:40 mai trece un grup 
numeros, iar apoi alergători 
răzleți.

Gursa nu s-a încheiat însă. 
Emil Rusu își dă seama că 
acum, în pragul noilor între
ceri internaționale — nu tre
buie să-și strice faima. Și se 
pune pe lucru. (Nu este pri
ma dată cînd acest talentat 
rutier trebuie să plătească in 
final tribut neatenției din 
prima par le a cursei. Nefiresc 
în toate acestea este faptul

nu vrea să învețe nimic

ECHIPA DE FOTBAL A OLANDEI
ÎNAINTEA MECIULUI DE LA BUCUREȘTI

pe alergă- 
cum se va 

temperat 
al etapei, 

M.

separă 
micșo- 
Apro- 

primei

că 
din experiența atîtor eforturi 
inutile). Plutonul în care se 
află vine în trombă, 
km 70 îi părăsește pe 
ritatea rutierilor din 
grup și împreună cu 5 mai 
rezistenți reprinde — după 
încă 3 km de rulaj — pluto
nul avansat: Este o demon
strație de forță, dar numai 
atît...

în noua sa componență, 
grupul nu se lasă cuprins de 
apatica atmosferă ce precedă 
de obicei finalul. Se fac 
tative, protagoniști fiind 
sile Tudor, M. Virgil și 
Egyed. Sprintul final al 
pei ne dă din nou prilejul 
să-i remarcăm talentul nativ 
al dinamovistului Emil Rusu. 
Deși evident jenat de colegul 
său Vasile Tudor, el reușește 
să cîștige clar sprintul. Cla
sament ! 1. EMIL ' ‘
namo) 2 h.28:24 ; 
Tudor (Dinamo); 
țea (Steaua); 4.
(Dez. Brașov) — același timp; 
5. V. Selejan (Dinamo) 2.h. 
28:34; 6. Gh. Ciumeti (Di
namo) ; 7. Al. Sofronie ~' 
namo); 8. Fr. Gera (Steaua);
9. I. Gosma II (G.S.M. Gluj);
10. L. Zanoni (Dinamo) — a- 
celași timp. Astăzi, la ora 
15,45, se dă startul (km 14,4) 
în etapa a II-a : București- 
Alexandria-București, 130 km.

Hristache NAUM

Pe la 
majo- 
acest

după

ten- 
Va-
W. 

eta-

RUSU (Di-
2. Vasile

3. G. Gon- 
W. Egyed

(Di-

KORCINOI - GHEORGHIU, CAP DE AFIȘ
A

AL INTILNIRII DIN CAPITALĂ

Astăzi, la ora 16,30, în aula 
I.P.G.G. începe întîlnirea in
ternațională amicali de șah 
dintre selecționatele Bucureș- 
tiului (de fapt a României) 
și Leningradului. Meciul e 
foarte interesant, oaspeții al
cătuind una dintre cele mai 
puternice echipe din U.R.S.S., 
clasată pe locul V la Spar- 
tachiada popoarelor desfășu-

rată anul trecut. Capul de 
afiș al reuniunii de sîmbătă 
si duminică îl constituie, fără 
îndoială, cele două partide 
de la masa I, în cadrul că
rora se vor înfrunta marii 
maestri VIKTOR KORCINOI 
și FLORIN GHEORGHIU. 
Dar și celelalte dueluri, și 
mai cu seamă cele de la 
tablele feminine, se anunță 
pasionante.

în cursul ' zilei de ieri 
F.R.Ș. a definitivat astfel for
mația noastră : Gheorghiu, 
Ghițescu, Ciocîltea, Radovici, 
Soos, Drimer, Ghizdavu, 
Alexandra Nicolau, Marga
reta Teodorescu, Margareta 
Perevoznic. Este cea mai bu
nă echipă pe care o putem

în timp ce în sala „Univer
siada" sînt programate ulti
mele întîlniri ale turneului de 
baschet, reunind reprezenta
tivele a 14 țări, din care doar 
două vor avea dreptul să 
evolueze în competiția olim
pică, pe Stadionul Vasil 
Levski alți candidați pentru 
Jocuri își vor începe între
cerea. Este drept, evoluția lor 
în cadrul tradiționalului con
curs de atletism organizat de 
ziarul „Narodna mladej" nu 
are un caracter eliminatoriu, 
totuși el deține un evident 
caracter selectiv. Programa
rea lui la încheierea unei pe
rioade de fundamentare a 
pregătirii fizice generale și 
la o dată convenabilă explică, 
desigur, în bună măsură 
larga, dar, mai ales, valoroasa 
participare, anunțată pentru 
întrecerile de sîmbătă și du
minică. Fiecare dintre cei 
peste 300 de competitori va 
avea ocazia, aici la Sofia, pe 
stadionul pe care Iolanda 
Balaș și Valeri Brumei și-au 
realizat recordurile mondiale, 
să probeze valoarea momen
tană, dar și pe cea de per
spectivă pentru J.O.

Starturile celor 32 de probe 
sînt foarte populate și orga
nizatorii anticipează realiza
rea unor performanțe valo
roase, doborîrea mai multor 
recorduri naționale și, bine
înțeles, corectarea a nume-

roase din cifrele care figu
rează astăzi pe tabelul recor
durilor competiției. Cercetînd 
acest tabel, observăm că unele 
aparțin și sportivilor români: 
Valeriu Jurcă — 51,3 la 400 
m g, Iolanda Balaș — 1,85 la 
înălțime, Mihaela Peneș — 
56,54 m la suliță. Ținînd 
seama de valoarea actuală, 
credem că și Lia Manoliu sau 
unul dintre săritorii români 
la înălțime (Virginia Bonei, 
Șerban loan) și-ar mai putea 
înscrie numele pe această 
listă.

Timpul la Sofia este plăcut, 
deși bate un vînt ușor, iar 
cerul se înnourează din cînd 
în cînd amenințător. Să' spe
răm, laolaltă cu organizatorii, 
că în timpul întrecerilor, va 
fi „calm plat". Dar numai în 
privința condițiilor atmosfe
rice !

în palmaresul primelor re
prezentative ale Olandei și 
României figurează o singură 
întîlnire. Cea din 1924, din 
cadrul olimpiadei de la Paris, 
cînd olandezii au cîștigat cu 
6—0 ! Deci, la 5 iunie, la 
București, selecționata Olan
dei evoluează pentru prima 
oară în România.

Ultimele rezultate ale fot
baliștilor din „țara lalelelor" 
sînt destul de bune. Selec
ționata Olandei, fără să se 
situeze în prima categorie a 
fotbalului european, se poate 
mîndri totuși cu o prețioasă 
victorie, obținută în meciul 
cu U.R.S.S. (3—1).

în campionatul european, 
Olanda a întrecut R. D. Ger
mană și a fost învinsă la 
mare luptă în partida re
vanșă, la Leipzig, cu 4—3.

în 1968, Olanda a susținut 
trei partide: 1—2 cu Belgia 
pe teren propriu, 0—0 cu Po
lonia în deplasare și miercuri 
seara 0—0 cu Scoția, la Am
sterdam.

Dintre jucătorii cei mai 
buni amintim pe Eykenbroeck 
— căpitanul echipei, fundaș 
central, în vîrstă de 28 de 
ani. în linia mediană, cel 
mai valoros este Henk Groot, 
de la Ajax Amsterdam, în 
vîrstă de 30 de ani. Din lotul 
care va face deplasarea la 
București, cel mai bun ata-

cant este Johan Cruyff de la 
Ajax Amsterdam, înaintaș 
central — golgeterul echipei 
— în vîrstă de numai 21 de 
ani. Foarte eficace este și 
extrema stîngă Willy van der 
Kuylen (22 de ani) omul de 
bază al formației Philips 
Eindhoven. Aceștia din Urmă

WIM JANSEN, extremă 
dreapta la Feijenoord fi 

component al lotului olandez

sînt de altfel printre cei mai 
tineri jucători ai selecționa
tei. Mezinul lotului este to
tuși portarul Jan van Beve- 
ren, de la Sparta Rotterdam.

în actualul lot figurează 18 
jucători din 10 echipe! Cei 
mai mulți activează la Ajax 
Amsterdam (5).

Iată, în continuare, cîteva 
amănunte de la meciul pe' 
care reprezentativa Olandei 
l-a susținut miercuri seara, 
în compania selecționatei 
Scoției. |

AMSTERDAM 31 (Ager- 
pres). — Lipsită de aportul 
lui Cruyff (accidentat), echipa 
de fotbal a Olandei n-a reu
șit decît un rezultat egal 
0—0, pe teren propriu, en 
selecționata Scoției în care 
nu au figurat jucătorii din 
formațiile Celtic Glasgow și 
Tottenham. 20 000 de specta
tori au asistat pe stadionul 
olimpic din Amsterdam la un 
meci lipsit de strălucire șl 
cu puține faze de poartă. 
Făcînd aceste aprecieri, co
mentatorul Agenției A.N.P., 
arată că echipa Olandei va 
avea o sarcină dificilă în me
ciurile cu Bulgaria, Polonia 
și Luxemburg pentru califi
carea în campionatul mon
dial.

Arbitrul Karl Riegg (R. F. a 
Germaniei) a condus urmă
toarele formații t

OLANDA: Van Beveren — 
Romeyn, Israel, Eykenbroeck, 
Warnas, Groot, Jansen, Klijn- 
jan, Van der Kuylen, Nane- 
gem, Rensenbrink.

SCOȚIA : 
McCreadie, 
nin, Smith, 
(J. Smith), 
Cook.

Clarck — Fraser, 
Moncor, McKon- 
Anderson, Hope 

McLean, Greigh,

TURNEU DE BASCHET
de 
la 
de

baschet (mascu- 
OlomouG a fost 
echipa belgiană 
care în meciul

PRAGA, 31. Turneul inter
național 
lin) de 
cîștigat
Bus Lierre, 
decisiv a întrecut cu scorul 
de 80—71 (38—38) formația
cehoslovacă Dukla Olomouo. 
în jocul pentru locurile 3—4, 
echipa Banik Ostrava a în
vins cu scorul de 92—71 
(40—31) selecționata de ju
niori a Cehoslovaciei.

SUCCESE Alt TINERHOR TENISMANI ROMANI
SOFIA, 31 (prin telefon). — 

în capitala Bulgariei se des
fășoară un turneu interna
țional de tenis, rezervat tine
retului. Actualmente se dis
pută proba pe echipe, la care 
România este reprezentată 
atît în întrecerile masculine, 
cît și în cele feminine. Am
bele formații române au în
trecut cu scorul de 3—0 echi
pele Iugoslaviei, obținînd ast-

fel frumoase sucoese. Iată re
zultatele individuale : Băieți: 
Marcu—Friscici 6—3, 3—6,
6—0; Santeiu—Ribarici 4—6, 
6—2, 6—2; Santeiu, Marcu— 
Friscici, Ribarici 6—2, 
Fete: Valeria Balaj— 
6—4, 2—6, 7—5 ; Agneta 
—Dvornik 6—2, 6—1;
Balaj—Dvornik, Urek 
6—2, 6—1.

întrecerile continuă.

6—3.
Urek 
Kun
Kun,
3—6,

FOTBAL PE GLOB
• Cunoscutul antrenor de 

fotbal Helenio Herrera a 
semnat un contract pe un 
an cu echipa A.S. Roma. Fos
tul antrenor al lui Interna- 
zionale Milano a declarat că 
speră într-o bună comportare 
a echipei din Roma,

tale, să se dispute la 19 sep
tembrie pe terenul formației 
argentiniene. Nu se cunoaște 
încă răspunsul clubului bri
tanic

• Campioana Americii de 
Sud la fotbal, echipa Estu- 
diantes la Plata (Argentina), 
a propus ca primul meci cu 
Manchester United, pentru 
finala cupei intercontinen-

• în meciul de azi de la 
Hanovra, din echipa vest-ger- 
mană vor lipsi Uwe Seeler 
și Schulz, iar din formația 
Angliei va absenta Bobby 
Charlton.

CONCURSUL OE SĂRITURI

un con- 
sărituri 

participă

ATLEȚII SOVIETICI 
ÎN PLINĂ ACTIVITATE

FLORIN GHEORGHIU 
văzut de

NEAGU RADULESCU
alinia la ora actuală. In pri
ma zi șahiștii români vor 
avea negrele la mesele fără 
soț.

La Minsk a început 
curs internațional de 
în apă, la care i 
sportivi fruntași din 11 țări. 
Proba feminină de sărituri din 
turn a fost cîștigată de In- 
geborg Pertmayer (Austria) 
282,30 puncte, urmată de Na
talia Lobanova (U.R.S.S.). 
Melania 
(România) 
cu 264,27 
proba de 
a învins 
Cagnottp,

Lobanova
Trăistaru-Decuseară 

a ocupat locul 5 
p. La masculin, în 
trambulină (3 m) 
italianul Franco 

__=__  ,, urmat de compa
triotul său Claus Dibiassi și 
mexicanul Luiz de Rivera. 
Românul Ion Ganea a ocupat 
locul 9.

în cadrul concursurilor atletice 
desfășurate în diferite orașe din
U. R.S.S., au fost înregistrate re
zultate valoroase. Suliță : Ianls 
Lusis 86,30 m, 3 000 m obstacole: 
L. Narodițkl 8:29,6, 5 000 m plat:
V. Kudinski 13:45,2, ștafeta 4x100 
m femei : echipa U.R.S.S. (Tka- 
cenko, Buharina, Popkova, Sa- 
motesova) 44:7, înălțime femei : 
Klara Pușkareva 1,76 m.

LA AMSTERDAM, atleta 
olandeză De Bruin a cîști
gat proba de aruncarea dis
cului cu 52,50 m, rezultat ce 
constituie un nou record al 
Olandei

Celebrei jucătoare de tenis australiene Margaret Smith- 
Court (în foto) îi va fi greu să reintre cu o victorie in 
campionatele internaționale ale Franței, de 
absentat anul trecut. Intr-adevăr, Roland 
„open“ la actuala ediție și prima șansă o are
profesioniste Billie King — Ann Jones •— Frangoise Durr —

Rosemary Casals

Za care a
Garros este 
quartetul de

CONCURSUL PREOLIMPIC 
de pentatlon modern de la 
Halle a fost cîștigat de An
dras Balczo (Ungaria) cu 
5180 p. Pe locul doi, Șapar- 
nis (U.R.S.S.) — 5082 p. Cla
sament pe echipe : 1. U.R.S.S.

• PANORAMIC SPORTIV EXTERN •
O primfi săptăming de „Cire- 

șar», pling <nu pînă la refuz ; 
așa ceva nu se poate refuza !) de 
regaluri sportive, ne așteaptă. 
Fotbalul și-a anunțat, prin mag
nifica finală a „Cupei campioni
lor europeni11, prezența net do
minantă în acest sfîrșit de sezon. 
La Hanovra, astăzi, se reeditează 
dramatica dispută pentru titlul 
mondial din 1966, R. F. a Germa
niei — Anglia ; apoi, miercuri, 
semifinalele Campionatului Eu
ropei, în Italia : la Florența, An
glia — Iugoslavia : la Napoli, I- 
talia — U.R.S.S., doua confrun
tări de mare șoc ; urmează, sîm
bătă. finala și disputa pentru 
locurile 3—4. Iese în evidență ma
rea valoare a fotbalului în An
glia, care își permite luxul de a 
supune jucătorii de ' 
meciuri extraordinar
10 zile. Sg nu uităm 
tre virtuoșii de la
United vor participa atît la ve
rificarea de Ia Hanovra, cît și la 
cele două meciuri din Italia. Iar 
perspective de prelungiri există 
și la cel puțin unul dintre aces
te jocuri... De fapt, însă, așa

baza la 4 
de grele in 
că unii din-
Manchester

cum au mai dovedit-o în două o- 
cazii-test, fotbaliștii englezi sînt 
maeștrii necontestați ai timpu
lui de joc suplimentar : cîștigă, 
șl încă înscriind mai multe go- 
iuri în cîteva minute de pre
lungiri decît în cele 90 de mi
nute ale meciului ! Unii dintre 
băieții lui Matt Busby au mari 
șansî de a realiza un tur de for
ță fără precedent, prin adjudeca
rea cîte unui... exemplar din fie
care trofeu de renume : Cam
pionatul mondial (1966), Cupa 
campionilor europeni (1968) și, 
poate, tot în acest an 1968, titlul 
european și Cupa intercontinen
tală !

Și la Praga are loc, azi, un 
meci de mare interes : Cehoslo
vacia — U.R.S.S., al cărui rezul
tat este decisiv pentru califica
rea în turneul olimpic. „U“-le 
sovietic va putea, totodată, să-și 
verifice potențialul înaintea 
forturilor din turneul final 
Campionatului Europei.

Anul olimpic rămîne, însă,
olimpic și seria performanțelor 
întîmpinate cu exclamații admi
rative de abia a început. Atenția

e-
al

an

MARE CONCURS ATLETIC LA HAYWARO
Kathy Hammond 54,2 pe 400 m

teluxradiutelEfon
— 15 027 p ; 2. Ungaria 14 49® 
p ; 3. R. D. Germană —
14 494 p etc.

H
CURSA AUTOMOBILISTICA 
de 500 de mile de la India
napolis a fost cîștigată da 
Bobby Unser (S.U.A.), cara 
a realizat o medie orară da 
152.882 km. Pe locurile ur
mătoare: Dan Gurney (S.U.A.), 
Mei Kanyon (S.U.A.) și Denis 
Hulme (Noua Zeelandă).

La Hayward (California) a 
început un concurs de atle
tism, la care participă spor
tivi din diverse țări.

în prima zi a concursului 
au fost înregistrate o serie de 
performanțe remarcabile. în 
proba de 100 m., Ray Smith 
și Kurk Klayton au fost 
cronometrați cu același timp : 
10,1. Rav Smith a terminat 
învingător cursa de 200 m cu 
20,5, iar pe 110 m garduri 
Larry Livers a realizat 13,7.

Cunoscutul fondist colum
bian Alvaro Mejia s-a clasat 
pe primul loc în cursa de 
10 000 m cu 29:20,6, iar atletul 
grec Christos Papanicolau a 
cîștigat proba de săritură cu 
prăjina cu 5,14 tn.

în proba de 400 m feminin, 
Kathy Hammond a stabilit 
cea mai bună performanță

mondială r 
cronometrat;
54,2. Alte rezultate : 400 m. : 
Martin McGlady — 46,1 ;
aruncarea greutății : Dave 
Maggard — 19,48 m ; 3 000 m 
obstacole : Hector Villanueva 
(Mexic) — 8:59,2; aruncarea 
discului : Larry Kennedy — 
— 56,01 m. ; 1 500 m. : Ed 
Dean — 3:44,0 ; 5 000 m : Bob 
Price — 14:11,4.

a, sezonului fiind 
ită cu timpul de

TOUR DE L AVENIR AMINAT
• După cum anunță agen

ția France Presse, organizato
rii competiției' cicliste inter
naționale amatoare „Tour de 
l’Avenir" au amînat desfășu
rarea întrecerii pentru luna 
septembrie.

iubitorilor de atletism se va în
drepta în această săptămină spre 
unele concursuri din Europa : la 
Sofia, tradiționala competiție do
tată CU trofeul „Narodna mladej» 
reunește la start multe speranțe 
olimpice, printre care și spor
tivi români, ca și Jocurile Bri
tanice, pe care le găzduiește Lon
dra Aceste testuri preolimpice 
vor avea, fără îndoială, darul 
de a edifica atît pe selecționeri, 
cît și pe pasionații cronometru- 
lul șl ruletei asupra șanselor 
cîtorva dintre europeni în Mexic. 
Este de așteptat să continue însă 
și avalanșa de performanțe ame- 
nințînd recordurile mondiale pe 
pistele din statele Unite, unde 
concursuri premergătoare cam
pionatelor naționale sie A.A.U. 
și N.C.A.A. vor pune alături, în 
număr mare, favoriți șl outslderi 
olimpici.

Canotajul academic figurează, 
de asemenea, pe firmamentul pre- 
olimpic prin mari regate inter
naționale : în Iugoslavia (I 
grad), în Belgia (Ostende), 
Cehoslovacia (Praga) și în R. 
a Germaniei (Mannheim). Ce 
drept însă, tot pe canalul de la 
Xochimilco se va tranșa marea 
dispută dintre vîslașii europeni 
și cei nord-americani.

Seria verificărilor pentru Ciu
dad de Mexico mal cuprinde pen
tatlonul modern (în Anglia, la 
Aidershot, și în Italia), călărie 
(C.H.I.O. în Elveția, la Lucerna) 
și săriturile în apă (U.R.S.S., la 
Minsk), ion Ganea (locul III la 
Rostock, în R. D. Germană) și 
M e 1 a n ia Trăistaru-Decuseară 
(locul IV în U.R.S.S., la Mos
cova) au prilejul unor „aconturi» 
pentru Jocurile Olimpice, în i- 
poteza ca vor confirma pe -•* 
de surprinzătoarele, pe atît 
îmbucurătoarele succese din 
tlma vreme.

Febra olimpica se manifestă din 
plin sub panouri șl în bazinele 
de polo. La Sofia, baschetbaliștil 
din echipele naționale a 14 țări 
își dispută cele două locuri va
cante din turneul olimpic, șan
se apreciabile avînd, după re
zultatele de pînă acum, forma
țiile Bulgariei șl Cehoslovaciei. 
Zilele de sîmbătă și duminica vor 
aduce însă un răspuns mai pre
cis, iar eventuala calificare a Po
loniei a Iugoslaviei sau a Fran
ței nu ar surprinde. Poloiștli. 
înefl în discuție, se vor întrece 
și ei, într-un turneu preolimplc. 
la Milano.

Evident, nu numai sporturile 
olimpice se află în Plin sezon. 
Pe zgura terenurilor „Roland 
Garros» de la Paris, rachete din
tre cele mai vestite revendică 
titlurile echivalate de specialiști 
cu „mondiale» pe zgură. Printre 
protagoniști — I. Tiriac.

Automobiliștil pun la încercare 
hergheliile din motoare pe șo-

Afonin, echipier de bază al reprezentativei U.R.S.S., in timpul unei intervenții caracteristice
(fază din meciul-tur U.R.S.S. — Cehoslovacia din preliminariile olimpice)

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

cit 
de 
ul-

sele și pe piste : la Atena este 
în curs raliul Acropole, contînd 
pentru Campionatul Europei, în 
Spania, la Montseny, se va dispu
ta un concurs tot în cadrul Cam
pionatului Europei, dar pentru 
cursele de coastă, iar la Londra, 
pe celebrul traseu de la Crystal 
Palace, bolizii de formula 2 vor 
tulbura cu vuietul lor 
acestui cartier de vile 
pitalei engleze.

Și cicliștii sînt în plin 
Rutierii de rang superior 
tinuă să-și dispute

liniștea 
al Ca- MARI SURPRIZE

Foto: TASS

INTERNAȚIO- 
de șah de la 
sfîrșit cu vic- 
sovietice Nana

TURNEUL
NAL feminin 
Tbilisi a luat 
toria maestrei
Aleksandria, care a totalizat
11 puncte. Elisabeta Polihro- 
niade, bolnavă în ultimele 
runde, a totalizat 8*/a puncta, 
clasîndu-se pe locul 6—7, cu 
olandeza Cora Vreeken.

LA KARLOVAC s-au în
cheiat campionatele de tenis 
de masă ale Iugoslaviei. Titlu
rile de campioni au revenit 
sportivilor Istvan Korpa (ia 
masculin) și Miriana Resler 
(la feminin).

ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIO
NALA de box dintre selec
ționatele orașelor Budapesta 
și Berlin, desfășurată la Bu
dapesta, a revenit pugiliștilor 
maghiari cu scorul de 12—10.

CEA DE-A 5-A ETAPA a 
turului ciclist al Angliei, 
Cardiff — Aberystwyth (205 
km), a fost cîștigată de en
glezul P. Doyle în 5 h 18:53,0. 
în clasamentul general con
duce tot G. Petterssoh, urmat 
la 6:20 de Sokolov și la 9:20 
de Horner.

EDIȚIEI

sezon, 
con- 

____  _ _ __, _ faimosul 
maieu roz al Turului Italiei, care, 
ca în flecare an, le furnizează 
„tifosl“-lor numeroase 
de dezbateri aprinse. In 
următoare se va mai da, 
startul și în alte „bucle”, mai mici 
sau mal mari, dintre ele mărgl- 
nindu-ne a aminti Turul munți
lor Abruzzi și Turul Austriei.

în încheierea 
noastre, două sporturi ale 
rtilui : aeromodelismul, r 
Pe .--1
mondiale ce vor avea loc la Ro
ma, 
vor 
rile

LA ROLAND GARROS

prilejuri 
zilele 
însă,

enumerărilor 
; ae- 

__ prezent 
agendă prin campionatele
șl planorismul, la care se 
acorda, de asemenea, titlu- 
supreme, - în Polonia.

G. RUSSU-ȘIRIANU

PARIS, 31. — Tenismanii 
iugoslavi sînt performerii în- 
tîlnirilor de vineri, din ca
drul campionatelor interna
ționale de tenis ale Franței. 
Bora Iovanovici l-a învins 
pe unul din cei mai puternici 
jucători 
tralianul 
mai trei
6—3, iar

profesioniști, aus- 
Fred Stolle, în nu- 
seturi : 6—3, 6—0, 
Zeliko Franulovici 

a dispus de Bob Hewitt (Re
publica Sud-Africană) cu 
6—2, 8—6, 2—6, 5—7, 6—4.

Intr-unui din cele mai echi
librate meciuri ale 16-imilor 
de finală, primul reprezen
tant al României, Ion Tiriac, 
a jucat cu cehoslovacul Mi
lan Holecek, care-1 eliminase 
pe sud-africanul R. Moore 
(6—2, 8—6, 2—6, 5—7, 6—4). 
Jucînd cu mult aplomb, Ți- 
riac a cîștigat cu 3—6, 8—6, 
7—5, 6—2.

Jucătorul român Petre 
Mărmureanu a avut de în
fruntat pe celebrul australian 
Rod Laver, considerat nr. 1 
printre profesioniști. Laver a 
cîștigat cu 6—2, 6—0, 9—7.

Alte cîteva rezultate : Gu
lyas (Ungaria)—Cox (Anglia) 
3—6, 8—6, 6—2, 6—4 ; Gonza-

les (S.U.A.)—Darmon (Franța)
1—6, 6—2, 12—10, 8—6.

GIRO ÎN FAȚA ALPILOR
a 11-a a Turului ci- 
Italiei (Bassano del 
— Triest, 198 km) 

caravana la poalele 
A cîștigat, la sprint, 

.1 Guido Reybroeek

Etapa 
clist al 
Grappa 
a adus 
Alpilor. 
belgianul Guido Reybroeek 
în 5 h 07:30. Tricoul roz con
tinuă să fie purtat de Dan- 
celli, urmat la 1:29 de Merckx 
și la 2:50 de Jimenez. Viitoa
rea etapă (Gorizia—Tre Cime 
Lavaredo) va urca pe concu- 
renți la 2.300 m înălțime. 
Cățărătorii au șansa să se a- 
firme.
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