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IERI, LA TUNARI

Gheorghe Sicorschi primul campion
internațional al României (

Astăzi, trei probe de mare atracfie
r« Cea dinții probă 
lată ieri a adus și 
succes al culorilor 
nești. Intr-adevăr, la armă 
liberă calibru redus 60 
focuri culcat, reprezentan
tul nostru Gheorghe Si
corschi a ieșit învingător 
Cu un rezultat excepțio
nal : 598 p — performan
ță care egalează recordul 
mondial și se află la un 
punct de recordul țării 
ȚGh. Vasilescu: 599 p.).
Noul campion internațio
nal al României, Gheorghe 
Sicorschi, merita această 
satisfacție, fiind un trăgă
tor talentat și perseverent. 
Victoria lui este cu atît 
mai importantă cu cît ea 
a fost obținută în fața u- 
nui adversar deosebit de

înche- 
primul 
româ-

redutabil: belgianul Fran
cois -Lafortune — și el 
realizatorul unei cifre ri
dicate : 597 p.

O comportare frumoasă 
a avut și un alt țintaș 
român, Dan Hrib, ocupan
tul locului III.

La pistol liber, cu ex
cepția lui Lucian Giușcă, 
ceilalți au „scos" rezultate 
sub valoarea posibilităților 
lor.

în ce privește organiza
rea întrecerilor, vineri au 
fost semnalate o serie de 
neajunsuri ca de pildă : 
cîteva pane de curent și 
unele poticneli ale perso
nalului tehnic ajutător. Să 
sperăm că, de azi înainte, 
totul se va desfășura în 
deplină ordine. Astăzi, de

exemplu, este poate cea 
mai încărcată zi de con
curs : trei probe, cu mul
te ore de solicitări fizice 
și nervoase pentru concu- 
renți, dar și pentru ofi
ciali. Dar, dacă programul 
de azi este greu nu e mai 
puțin adevărat că el este 
în același timp și deose
bit de atrăgător. Prin ur
mare așteptăm ca eforturi
le organizatorilor, conju
gate cu cele ale sportivi
lor să contribuie la o reu
șită deplină.

C. COMARNISCHI

li I

Gheorghe Sicorschi primul învingător din cadrul campio
natelor

Foto: J. ZVONEVSCHI

Rezultate tehnice : armă 
liberă calibru redus 60 f. 
culcat: 1.. GHEORGHE SI
CORSCHI (ROMANIA) 598 
p. — campion internațio
nal al României, 2. F. La- 
fortune (Belgia) 597 p., 3. 
Dan Hrib (România) 593 
p. (ultimele 10 focuri : 98),
4. G. Kuti (Ungaria) 593 p.
(u. 97), 5. F. Petrovacz (Un
garia) 592 p. (u. 100), 6. 
Luis Cerro (Spania) 592 p. 
(u. 97)... 11. T. Ciulu
589 p. (u. 99), 12. M. Fe- 
recatu 589 p. (u. 96)... 14. 
N. Rotaru 588 p., 15. P. 
Șandor 587 p. Campiona
tul republican (etapa I) : 1. 
Gh. Sicorschi 598 p., 2. D. 
Hrib 593 p., 3. T. Ciulu 
589 p., 4. M. Ferecatu 589 
p., 5. N. Rotaru 588 p., 6. 
P. Șandor.

Pistol liber 60 f. : 1.
Anatoli Egrișin (U.R.S.S.) 
563 p. — campion interna
țional al României, 2. 
P. Matek (Polonia) 560 p., 
3. J. Zapedzki (Polonia) 
553 p., 4. H. Hromada (Ce
hoslovacia) 551 p. (21x10),
5. Z. Mysicka (Cehoslova
cia) 551 p. (19x10), 6. Lu
cian Giușcă (România) 
550 p... 11. N. Bratu

16. Mihai Teodor
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Pentru o clipă, Bobby Moore l-a scăpat de sub ochi

■Ui

pe impetuosul Geaici. Neatenția a costat mult: acesta a înscris golul victoriei 
Telefoto ; A.P.-AGERPRES

Trimișii noștri speciali, CRISTIAN MANTII ! I
și GH. NICOLAESCU transmit

ECOURI Șl ANTICIPĂRI
ÎNAINTEA finalei

CAMPIONATULUI EUROPEAN

a-

ROMA, 7 (prin tele
fon). De joi seara, ne 
aflăm în cetatea eternă, 
care în săptămîna
ceasta a devenit capi
tala fotbalului euro
pean. Sîmbătă (n.r. as
tăzi) pe stadionul olim
pic este 
marea finală, 
ce ecourile 
de semifinale 
stins încă.

Partida

programată 
în timp 

prilejuite

rența este viu comen
tată de presa engleză și 
iugoslavă. Ziarul „Bor- 
ba“ iși intitulează ast
fel comentariul : „Zece 
iugoslavi au învins pe 
campionii lumii" ; în 
timp ce ziarul „Poli- 
tika“ afirmă : „Băieții 
noștri au dat o lecție 
Angliei". Iată cîteva 
spicuiri din tabăra en
gleză, 
de la

scrie : „Anglia nu a mai 
reușit să ajungă la 
standardul valoric de 
acutn doi ani, din finala 
campionatului mondi
al". Iar sir Alf Ramsey 
admite : „Sîntem intr- 
adevăr în declin. Am 
fost acuzați de joc pe
riculos, dar folbalul

I
i
l
l
I
I
I
I
I
I

Cu academicianul Elie Carafoli despre

Contribuții românești
» 7

la progresul aviației mondiale- 9
O convorbire pentru ziarul SPORTUL 

cu prilejul ZILEI AVIAȚIEI
Valoroasă prin prezența în 

universul aviației, participarea 
românilor la dezvoltarea aviației 
mondiale, primește accente de 
epopee pe care atît de compe
tent le relevă, pentru- ziarul 
«Sportul», în intîmpinarea Zilei 
Aviației, academicianul Elie Ca
rafoli, el însuși cunoscut în lu
mea specialiștilor prin lucrările 
și activitatea ce o desfășoară In 
domeniul aerodinamicii.

— Atunci cind omenirea în
cepea să-și trăiască, cu adevărat, 
visul de aur al zborului, se 
năștea și tradiția aviației româ
nești. Acum, cind istoria marilor 
începuturi ale aviației univer
sale păstrează, la loc de frunte, 
numele acelor precursori români 
care au participat, ei înșiși, 
la cucerirea văzduhului, în 
epoci și in forme diferite, s° 
cuvine să îndreptăm un gînd 
omagial, de eternă admirație, 
pionierilor de seamă — Traian 
Vuia, Henri Coandă și Aurel 
Vlaicu — creatori români care 
au dăruit omenirii realizări 
ce se înscriu in paginile d'e aur 
ale istoriei civilizației contem
porane.

Primul — Traian Vuia — a 
conceput un avion pentru zbo
rul mecanic complet, decolarea, 
zborul la inălțime și aterizarea, 
numai prin puterea motorului 
instalat la bordul avionului său, 
încă în anul 1906. Celălalt 
— Henri Coandă — a prezentat,

(Continuare în pag. a
Edmond Hacket 
„Daily Express'4

(Continuare în pag. 
a 4-a) I

Campioana națională și echipele din baraj vor fi cunoscute abia mîine seară

(CITIȚI AVANCRONICA ETAPEI IN PAG. A 3-A)

aviație, ca și in alte 
ale tehnicii moderne, a 
drumuri noi.

Psenicinikov, in zbor spre balonul șutat de Prati. Fază din meciul
Italia—U.R.S.S. 0—0 Telefoto: A.P.-AGERPRES

STATISTICI

C
a în orice domeniu de activi
tate, și în sport există sta
tistici. Unele, rigide — simplă 
inventariere de fapte — altele, 
fanteziste (operă, în genere, 
a suporterilor) care surprind 

de-a dreptul prin ineditul lor. Există, 
ca oriunde, statistici seci, închizînd în 
cifre reci fenomenul sportiv dintr-o 
anumită perioadă, dar sînt și statistici 
savuroase, unele dintre ele atingînd 
hilarul. Mai sînt, însă, și altfel 
statistici. Sumbre. Ca cea recent 
tocmită de un oarecare suporter 
București, ceferistul Ion Toader.' O 
riozitate personală l-a îndemnat , 
ocesta să înregistreze de-a lungul 
ultimului campionat „K.O. "-urile pe 
care fotbaliștii și le-au administrat re
ciproc, să noteze numărul suspendă
rilor „pe cap" de jucător și să întoc
mească o fișă personală pentru toți 
cși trecuti prin comisia de disciplină. 
Dar el nu s-a oprit la statistica nudă, 
pentru că faptele l-au condus la niște 
concluzii, de loc măgulitoare, de altfel, 
pentru cei vizați : „Comparativ cu echi
pele de alt profil (de exemplu, uzinale) 
echipele universitare au înregistrat cel 
mai mare număr de suspendați ți de 
avertizați sever". Oferă, spre exempli
ficare, 
vității' 
Polite!
șoara, ,.U" 
dicina Cluj.

de 
în- 
din 
cu
pe
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Icîteva mostre (în ordinea gra- 

’ „U" Craiova,
i, Politehnica Timi- 

Cluj, Medicina lași, Me- 
_ . Dincolo de totala lui

dezaprobare, incorigibilul susținător al 
fair-play-ului își arata profunda sur
prindere că tocmai cei chemați pentru 
a servi drept exemplu de corectitudine 
și disciplină sînt cel mai greu apăsați 
de culpă Și, incapabil să-și lămurească 
fenomenul, cere explicații.

Desigur câ refrenul cu „nervii, tensiu
nea jocului, miza", pe care fiecare 
dintre interpelați — fie el M. Răcelescu 
(Poli Timișoara), Lupulescu, Vornicu, 
Constantinescu sau Ștefănescu (Politeh
nica lași), M. Neșu („U" Cluj), I. Cir- 
ciumărescu sau Deselnicu („U" Craio
va), C. Costăchescu (Medicina lași), V. 
Rusu sau V. Coșeriu (Medicina Clu|) — 
îl aduc ca motivare, nu poate satis
face. Nervi trebuie a-au avut, în pro
digioasa lor activitate și Constantin sau 
Mateianu, tensiune și miză au cunos
cut, desigur (fie iertată comparația) și 
Eusebio, Faccnetti sau Pele. Aceștia nu 
și-au ieșit, însă, din fire, n-au văzut 
în partener un dușman, n-au acuzat 
„clipa iresponsabilă". Și, cu atît mai 
puțin pot vorbi de ea tineri care, în 
sălile universităților, vorbesc despre sta
tornicia rațiunii, loialitatea întrecerii 
cind există identitate de fel, care stu
diază principiile umanismului și armo
nia corpului.

Cît privește supoziția că studenții duc 
în teren prea puțin din academismul 
care ar trebui să le fie propriu, o recu
zăm dintr-un început. Ne obligă la 
aceasta exemplele marcante de corec
titudine și probitate pe care sportul 
studențesc le-a evidențiat permanent 
de-a lungul celor 50 de anf de exis
tență. Entuziasmul, elanul debordant, 
dăruirea, spiritul de echipă, comuniu
nea sufletească — noțiuni din marea 
sferă a sportivității, și-au găsit cele 
mai adeseori aici, la nivelul echipelor 
universitare, cea mai fidelă interpre
tare. Tocmai de aceea amintita statis
tică a cititorului ziarului „Sportul" a 
contrastat flagrant cu ceea ce este^ipic 
formațiilor studențești.

Să fie considerate faptele amintite 
simple accidente și anii viitori să nu-i 
mai ofere statisticîanului Toader date 
pentru un astfel de clasament al aba
terilor. Interpreții lui „Gaudeamus igi- 
tur" pot restabili integral în drepturile 
sale fair play-ul. Ar fi poate nevoie ca 
ideea, sub forma unei „platforme-pro- 
gram", sâ fie lansată dintr-un anumit 
centru universitar (instituirea unui tro
feu sau a unei distincții a sportivității).

de asta, Clujul, spre e-

i] : Politehnica Joși, 
mnica București, Po 

„ir . ................

fi,
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(Continuare in pag. a 3-a)

aflat in 
domenii 
deschis

Constructor și zburător cu
mari valențe, Aurel Vlaicu și-a 
făurit un nume nu numai in 
istoria poporului nostru, dar ș> 
in cea internațională, dobindind 
mari succese mai ales la con-

V. FIROIU

cel dinții in lume, avionul cu 
reacție, incă in anul 1910, la 
cel de-al doilea salon interna
țional de aeronautică, de la 
Paris. Dar numele lui Henri 
Coandă e legat Și de descope
rirea acelui „efect Coandă" 
care, prin aplicațiile ce și le-a

BUNĂ DIMINEAȚA
PRIMĂVARĂ!

De la tribună, din marele stal 
al stadionului Republicii, am Pri
vit Ieri repetiția generală a unul 
spectacol de proporții. Pe scena 
catifelată a gazonului își făceau 
Intrarea renumite ansambluri 
pionierești. Aveau gingășia și fru
musețea primăverii, emoțiile 
dinaintea marilor premiere. In- 
trebînd cum anume se numește 
spectacolul, mi s-a răspuns sim
plu : SERBARE CULTURAL-
SPORTTVA, ÎNCHINATA ZILEI 
PIONIERILOR.

Splendid spectacol 1 Costume 
multicolore, trompet!, toboșari, 
mii șl mii de cravate roșii. 
„BUNA DIMINEAȚA, PRIMĂ
VARA* este o atrăgătoare și Ine
dită repriză executată do peste 
1 țOO de pionieri sportivi. Ea cu
prinde îndrăgite exerciții de în-

viorare, gimnastică ritmică, dife
rite jocuri pionierești. Mult a- 
plaudate vor fi, duminică, și re
prizele „COPILĂRIE FERICITA" 
(executate de peste 2 000 de elevi 
din diferite sectoare) „SPRE 
VIITOR PORNIM”, „ȚARA-N- 
TREAGA-I ca o FLOARE" ș.a.

Am văzut și finalul acestui 
grandios spectacol. Ultima repri
ză înmănunchează, într-un bu
chet de flori vii, mii de pionieri 
din Capitală. Peste 6 000 de elevi 
vor executa cu trupurile lor con
turul patriei, deviza pioniereasca 
„Tot înainte", steagul partidului 
și al organizației pionierilor.

ZIUA PIONIERILOR din Capi
tală se va încheia cu un frumos 
carnaval ce va avea loc duminică 
după-amiază la Palatul din dealul

I
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ETAPA FINALA A DIVIZIEI A - 
PISC AE LUPTEI SI POTOII AL CLARIFICĂRILOR

Ultima oră
Mexic - România 75-68 (32-43)

la baschet

Avanpremieră pionierească pe stadionul Republicii...
Foto: I. MIHA1CA
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Cotrocenllor. Nu va lipsi nici tra
diționalul foc de tabără.

Acțiuni asemănătoare Închinate 
ZILEI PIONIERILOR vor fi orga
nizate în Întreaga țară. Corespon
denții noștri ne-au transmis vești

entuziaste, despre marile serbări 
pionierești ce se pregătesc la 
Ploiești, Arad, Tr. Severin — 
peste tot 1

V. TOFAN

MADRID 7 (prin te- 
lefon). în primul meci 
susținut în cadrul tur
neului internațional de 
baschet din capitala 
Spaniei, reprezentativa 
României, deși a con
dus la pauză cu 43—32, 
a fost întrecută in cele 
din urmă de selecționa
ta Mexicului cu scorul 
de 75—68.

In prima repriză, 
baschetbaliștii români 
au dominat clar, lăslnd 
impresia că vor obține 
o victorie facilă. După 
reluare însă, ei nu s-au 
mai descurcat în fața 
„zonei" mexicane, fiind 
depășiți în ultimele 5 
minute.

★
ROLAND GARROS. 

In semifinalele probei 
de simplu masculin ale 
turneului internațional 
de tenis „open", Rose
wall l-a întrecut pe Gi- 
meno cu 3—6, 6—3, 7—5 
3—6, 6—3, iar Laver pe 
Gonzales cu 6—3, 6—3, 
6—1. în proba feminină 
de simplu, tot în semi
finale, Nancy Richey a 
dispus de Billie King 
(!) cu 2—6, 6—3, 6—4, 
în timp ce Ann Jones 
a învins-o pe Annette 
Du Ploov cu 7—5, 6—3.

PRAGa. In turneul

internațional de tenis, 
Zednlk (Cehoslovacia) 
a dispus de Dron cu 
6—3, 11—13, 8—6.

FOLIGNO. In etapa 
a 17-a a Turului ciclist 
al Italiei. desfășurată 
de-a lungul a 197 de 
km, între San Marino 
și Foligno, a ieșit în
vingător italianul Fran
co Bltossl cu timpul 
de 4h 42:26. In clasa
mentul general indivi
dual nu s-au produs 
schimbări importante.

I i
I I
I
I Ce-ar spune 

xemplu ?

Miercuri la

Nușa MUȘCELEANU

I
I
II

Cluj și București

SEMIFINALELE 
„CUPEI ROMÂNIEI"

Miercuri, 12 iunie, vor avea 
loc semifinalele „Cupei Ro
mâniei" : VAGONUL ARAD 
— RAPID, la Cluj și PRO
GRESUL — DINAMO BUCU
REȘTI, pe stadionul 23 Au
gust din Capitală.

Ambele meciuri vor în
cepe la ora 17,30.

în deschidere la partida de 
pe stadionul 23 August, este 
programat jocul F.C. Argeș— 
Farul Constanța, din optimile 
de finală ale campionatului 
republican de juniori.



NICI O BRINZA

Dan DEȘLIU

u

a lui Ion Covaci. Din 
combativ, dar rudi- 
pe plan tehnic, an- 
emerit Nour, ca și 

de la lotul reprezen-

țară vestită prin foarte multe lucruri — 
La drept vorbind, nici noi nu stăm cu 
oricum, se știa câ la București chiar so-

— Cum explicați Insuc
cesele campionilor de anul 
trecut ?

„CUPA CARPAȚI

„.Olanda e o 
afară de fotbal, 
totul altfel, însă, 
mitâfile sportului-rege o duc destul de anevoie. în ultimii 
□ ni, Spania, Portugalia, Uruguay, Cehoslovacia, R. F. a 
Germaniei au înclinat steagul pe „23 August", în fața 
tricolorilor noștri — grozav de ambițioși cînd.e vorba (ia 
o adică...) de prestigiul terenului propriu I

Miercuri, însă, în Dealul Spirii, modeștii jucători din 
țara lalelelor i-au hărțuit în așa hal pe amfitrioni, Tncît 
aveam impresia că televizorul ne aduce imagini de la mii 
de kilometri, din preajma lui Zuider-see... Suporteri cu 
părul albit (prematur, în majoritatea cazurilor) nu-și amin
tesc să fi văzut echipa reprezentativă evoluînd atît de 
prost — putem zice, lamentabil — într-un meci fără miză, 
fără motive de crispare, fără imperativul victoriei „cu 
orice preț". Explicații ? Le-am căutat zadarnic, th cronicile 
si declarațiile de rigoare. Cea mai „amuzantă”, mi «-a 
părut aceea a lui Angelo Niculescu, din revista „Fotbal”. 
Cunoscutul antrenor al naționalei afirmă, cu candoare, că 
„jucătorii n-au nici un fel de pregătire fizică, stau pe loc, 
nu sînt deprinși cu jocul în viteză, cu alergarea", ti bra
vos, ne-am procopsit I Pardon de curiozitate : Cine trebuia 
să-i pregătească, să-i deprindă etc. ? Ni se mai spune, tn 
continuare, că de vină ar fi slaba pregătite cu care fot
baliștii au venit în lot de la cluburile respective; dar cu 
vreo cîteva zile înainte, i-am observat foarte clor pe Du- 
mifrdche, pe Haidu, pe Dinu, pe Grozea, precum și pe 
alții dintre colegii lor, jucînd destul de cumsecade, în pen
ultima etapă a campionatului. Și deodafă, nitam-nisam, au 
devenit niște nulități — nepregătiți, neserioși, incapabili î 
Departe de mine gîndul de a-i scuza pe cei care — cu 
excepția lui Coman — aii dezonorat culorile reprezenta
tivei naționale. însă absența unei cît de vagi aprecieri 
autocritice din partea ambilor antrenori ai echipei mî 
se pare cel puțin la fel de blamabilă — șl, orice 's-ar 
zice, profund semnificativă...

Cu o asemenea optică — e problematic că vom obține 
pe viitor rezultate mai acătării decît „șvaițerul* de la Zu
rich sau „frapistul" de miercuri după masă. Cum s-ar zice 
— n-am făcut nici o brînză I

CAMPIONATUL
NATIONAL AL COPIILOR

Nr. 206 (5640)

Tradiționala competiție „Cupa 
Carpați", Inițiată cu ani în urmă 
de prof. Gheorghe Roșu din 
Brașov pentru baschetbaliștii de 
14 ani, și-a disputat în 1967 ul
tima ediție sub vechea denumi
re. Ținind seama de amploarea 
pe care o luase, federația noas
tră de specialitate a transfor
mat-o intr-un campionat națio-

nal, a cărui ediție inaugurală 
se desfășoară în acest an. Pînă 
acum, s-au jucat meciurile în 
cadrul județelor, urmînd ca săp- 
tămîna viitoare să aibă loc zo
nele competiției- Acestea sînt 
următoarele, LA BĂIEȚI : ME
DIAȘ : Liceul Zalău, Șc. sp. 
Cluj, Șc. sp. Mediaș, Șc. gene
rală nr. 1 Sighișoara, Șc. gene
rală nr. 2 Alba Iulia, Liceul 
Gheorghieni, Liceul nr. 2 Sf. 
Gheorghe, Șc. sp. Rm. Vîlcea ; 
TIMIȘOARA: Șc. sp. Timișoa
ra, Liceul nr- 2 Caransebeș, Li
ceul „Ștefan Plavăț" Orșova, 
Șc. generală hr. 3 Hunedoara, 
Liceul nr- 1 Arad, Liceul Nico- 
lae Bălcescu CraiOva, Șc. sp. 
Oradea, Șc. sp. Satu Mare; 
FOCȘANI : Șc. generală nr. 2 
Botoșani, C.SO. Iași, Șc. sp. 
Bacău. Liceul nr. 1 Birlad, Li
ceul Unirea Focșani, Șc. gene
rală nr. 16 Brăila, Politehnica 
Galați, Șc. generală nr. 11 Bu
zău ; PITEȘTI: Liceul nr. 2 
Cîmpina, Șc. sp. Constanța, Ce
tatea Giurgiu, Șc. sp. nr. 1 (echi
pa a II-a) București, Liceul 
Găeștl, Liceul Alexandria, Șc.

Huligani în Valea Răcădăului
Cu prilejul recentului con

curs internațional de moto- 
cros desfășurat în Valea 
Răcădăului am fost din nou 
martorii unei situații peni
bile. Un grup de 
spectatori nedis
ciplinați, in frun
te cu cîteva ele
mente huliganice, 
au pătruns pe o 
traseului de concurs, s-au de
dat Ia insulte (adresate oame
nilor de ordine și unor per
soane oficiale) și au făcut im
posibilă desfășurarea normală 
a festivității de premiere. Și 
aceasta, în condițiile în care 
acolo erau prezenți alergători 
și delegați din șapte țări !

Nu este pentru prima dată 
I cînd se petrec astfel de fapte 

inadmisibile la un concurs de 
motociclism organizat la Bra
șov. Nu este pentru întîia 
bară cînd elemente certate cti 
cel ma* elementar bun Simț 
aruncă o mare pată de um
bră peste eforturile lăuda
bile ale Clubului sportiv 
„Steagul roșu" și ale motoci- 
cliștilor săi, peste entuzias
mul și căldura cu care zecile 
de mii de brașoveni — iu
bitori sinceri și devotați ai 
motociclismului — urmăresc 
întrecerile ce se organizează 
în orașul lor.

Există, însă, acolo o defec
țiune organizatorică repetată. 
La concursul de duminică, Ia 
care au asistat aproape 50 000 
de spectatori, am văzut foar
te puțini oameni de ordine. 
Iar numărul redus de lucră
tori de miliție a făcut ca ie
șirile huliganice să nu poată 
fi practic lichidate. De ase
menea, cu totul nerecomanda
bilă ni s-a părut și inițiativa 
organizației brașovene de a- 
limentație publică de a in
stala pe marginea traseului 
chioșcuri de desfacere a 
băuturilor alcoolice care, fără 
îndoială, i-au „stimulat" pe 
turbulenți în acțiunile lor.

Faptele petrecute în Valea 
Răcădăului ■— și, repetăm, nu 
pentru prima dată — tre

Pitești, Liceul 
CLUJ: Șc.

Caracal; 
sp. Cluj, 
Șc. gene-

sp. 
FETE :
Liceul nr. 4 Oradea, 
rală nr. 2 Zalău, Șc. sp. Satu 
Mare, Liceul Bolyai Tg. Mureș, 
Liceul Aiud ; GIURGIU : Liceul 
Tr. Măgurele, Șc. sp. nr. 2 (e- 
chipa a V-a) București, Șc. sp. 
Giurgiu, Șc. sp. Constanța, Șc. 
generală nr. 6 Galați, Liceul 
nr. 2 Cîmpina, Liceul Pucioasa, 
Liceul Cimpulung Muscel; BA
CĂU : Șc. sp. Bacău, Liceul nr. 1 
Dorohoi, C-S-O. Iași, Centrtll 
Birlad, Liedul Cuza Vodă Foc
șani, Liceul nr. 2 Sf. Gheorghe : 
DEVA : Șc. generală nr. 10 Arad, 
Șc. sp. Timișoara, Șc. sp. Deva.
Liceul nr. 2 Caransebeș, Șc. sp. 
Sibiu, Șc. sp. Tr- Severin, Șc. 
sp. CraiOva.

Echipele clasate pe primul 
loc la aceste zone, cărora H se 
vor adăuga campioanele Brașo
vului și Bucureștiului, vor lua 
parte la turneele finale, pro
gramate la Brașov între 24 și 27 
iunie. Pot participa copiii năs- 
cuți In 1954 și mai mici.

Duminică dimineața, la Ga
lați, motocicliștii înscriși în 
campionatul de viteză pe cir
cuit, vor participa la un ultim 
concurs de verificare. La startul 
probelor vor fi prezenți, printre 
alții, și campionii V. Szabo 
(350 și 500 cmc), T. Popa (125 
cmc), Al. Ionescu-Cristea (250 
cmc).

buie să fie neîntîrzîaf anali
zate Ia un nivel superior clu
bului „Steagul roșu" și anu
me de către organele puterii 
locale. Este o situație care

NOTĂ

porțiune a

pune într-o lumi
nă nedorită pres
tigiul orașului 
Brașov. In ceea 
ce privește fede
rația de speciali- 
bine ca ea sătate, este 

nu mai aprobe organizarea 
de concursuri motocicliste la 
Brașov, pînă cînd nu va e- 
xista garanția unei depline 
securități a traseului de acolo. 
Trebuie întronată și la Brașov 
atmosfera de ordine și civili
zație, specifică manifestărilor 
sportive din țara noastră.

0. LAZAR

LICEUL AGRICOL Nr. 2 CRAIOVA
Str. Breslei nr. 97 —telefon 14.28

ANUNȚA

Concursul de admitere din 17-27 iunie 1968, pentru 
specialitățile :

— ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
— CULTURI IRIGATE

Se primesc absolvenți ai școlilor generale din toată 
țara, băieți și fete, în vîrstă pînă la 18 ani.

Candidații vor prezenta la înscriere, în perioada 
1-16 iunie a.c., următoarele acte :

- Cerere
- Certificat de naștere și copie

~ Certificat de absolvire a școlii generale

- Certificat medical
- Buletin, de analiza sîngelui și rezultatul exame

nului radiologie pulmonar.
OBIECTE DE EXAMEN : română și matematică.

Primul dintre examenele internaționale ale echipei noastre 
feminine de gimnastică este meciul cu Bulgaria (Sofia, 22—23 
iunie). Pregătirile fetelor noastre sînt în toi. Iat-o pe Lucia 

ChiPifă lucrind la paralele

Campionatul probei complete
ieri au continuat întrecerile 

primei etape a campionatului 
probei complete de călărie. Pe 
un traseu cuprins între stadio
nul Steaua și comuna Braga- 
diru s-a disputat proba de fond. 
La categoria mijlocie, repre
zentantul . clubului Dinamo 
București, Oscar Recer, cu Pe- 
trișor, s-a clasat pe primul loc 
cu 40,8. Lacurile următoa
re au revenit lui A. Costea 
(Steaua), cu Severin, cu —24,8 
și O. Recer, cu Greer, cu 31,6-ECHIPELE DIN DIVIZIA ALA STARTUL ETAPEI A II-A FINALELE CAMPIONATULUI DE ATLETISM

pe circuit la Galați
Concurs de viteză

MîinO, de la ora 10, se 
desfășura întrecerile etapei a 
II-a â dlvlzlfei A de Wpte greco- 
romane șl libere, pe echipe. Con
fruntările sînt așteptate tu mbit 
interes de amatorii luptelor din 
Cluj, Lugoj, Brașov, București, 
Ploiești și Galați, localități care 
găzduiesc cele 8 triunghiulara.

La greco-romane, Dlnamo Bucu
rești concurează în grupa de 14 
Cluj cu A.S.A, din localitate șl 
Metalul Marghlta. Campioana ce
lor XIX ediții are clțiva titulari 
Indisponibili, printre care I. Allo- 
nescu șl C. Turturea — acciden
tați. în celelalte trei grupe din 
divizia greCo-romanelot există 
un echilibru de forțe evident. 
La Lugoj, Metalul București (Cla-

Duminică, in Parcul copilului,

0 partidă de mare interes: 
Grivița Roșie-Universitatea Timișoara

învinși, surprinzător, la Ti
mișoara cu 9—3, bucureștenii 
au o vie dorință de a-și asi
gura victoria la o diferență 
de scor care Să le aducă nu 
numai trofeul, ci și aplauzele 
publicului. Rămîne de văzut 
în ce măsură evidentul pro
gres al timișorenilor și indis
ponibilitățile „sonore" ale 
Grivițel Roșii, nu vor fixa 
„sediul" „Cupei primăverii11 
pe malul Begăi,.,

în ce privește departajarea 
echipelor, criteriile vor fi. în 
ordine, următoarele: dife
rența de Scor (punctaverajul 
celor două întîlniri); numă
rul de încercări (esaverajul); 
precizia în executarea a 5 lo
vituri de picior așezate (4 la
teral la linia de 5 rn a tușei 
șl una de la centru la 30 m 
distanță de but, executate de 
5 jucători diferiți); media de

— ... - — ,

Terenul din Parcul copilu
lui va găzdui duminică dimi
neața, cu începere de la ora 
10, o pe cit de inedită, pe 
atît de interesantă încheiere a 
unei competiții de nivel re
publican : returul finalei din 
„Cupa primăverii", Grivița 
Roșie — Universitatea Timi
șoara.

primul loc 
Ilin (Stea-
9,6, urmat 

(Dinamo 
cu 4- 4,4

La categoria ușoară, 
a fost cucerit de C. 
ua), cu Vrej, cu 4- 
de Eugen lonescu 
București), cu Fum, 
și de Gh. Moiseanu (Dinamo 
București), cu Viorel, cu 
4- 2,8.

După două zile de întreceri 
clasamentele generale arată 
astfel : cat. mijlocie: 1. Oscar 
Recer cu Petrișor -ț- 8,47 ; 2.
A. Costea cu Severin — 51,46 ;

sată pe locul III In campionatul 
de anul trecut) va avea de în
fruntat apreciatele echipe Elec- 
troputere Craiova și A.S.M.T. Lu
goj. In grupa de la Brașov se în
trec formațiile C.S.M. Galați, 
C'.F.H, Timișoara și Steagul roșu. 
In sala Giulești o grupă bucu- 
reșteană : Progresul — Steaua — 
Rapid.

I.a libere : til sala Progresul 
din capitala — Steaua — Progre
sul — C.S.M. Cluj ; la Ploiești — 
Mureșul Tg. Mureș — Petrolul — 
A.S.A. Brașov; la Galați — 
Steagul roșu Brașov — Hapid 
București — C.S.M. Galați șl 
la Lugoj — L'uln SatU Mare — 
A.S.M.T. Lugoj — Dinamo Bucu
rești,

Campionatele internaționale de tir
(Urmare din pag. 1)

p... 21; G. Maghiar 540 p., 
22. M. Dumitriti 540 p... 27. 
Dragoș Popescu 538 p. 
Campionatul republican 
(et. I): 1. L. GÎUșcă 550 
p., 2. N. Bratu 547 p., 3.
M. Teodor 543 p., 4. G. 
Maghiar 040 p., 5. M. Du- 
mltriu 540 p., 6. D. Po
pescu 038 p,; armă stan-

LA COMPLEXUL SPORTIV „ȘTRANDUL TINERETULUI" se poete în- 
văța tenisul de cîmp ți înotul. Amatorii de tenis au la dispoziție 13 tere
nuri, vestiare, cușete, dușuri cu apă încălzită. La ștrand funcționează un 
cenfru de învățare a înotului pentru copiii în vîrstă de 5-15 ani. Ștrandul 
este deschis duminica între orele 8-19 pentru public. Vizitatorii au la dis
poziție bazin cu apă încălzită, plajă, materiale de plajă, terenuri de 
jocuri, bufet bine asortat etc.

Informații la telefon 17.39.25.
BAZINUL ACOPERIT FLOREASCA este pus la dispoziția publicului, 

zilnic între orele 8-20. La bazin funcționează, de asemenea, un centru de 
învățare a înotului pentru copii.

Informații la telefon: 33.65.01.
® S-au pus în vînzare biletele pentru mitingul aviatic din 16 iunie a.c., 

ia casele obișnuite.

O săptămtnă, seară de seară, antrenorul Ion Popa a ur
mărit tntrecerile din cadrul turneului final al campionatelor 
de box, din fotoliul de ring. Scăpat de emoții, de nervii pe 
care i-i produc, uneori, boxerii săi, Ion Popa era, de data 
aceasta, foarte calm. A umplut cu însemnări un caiet grosuț. 
Multora dintre participanții la finale (și au fost aproape o 
sută) le-a făcut ample caracterizări tehnico-tactîce și le-a a- 
preciat pregătirea fizică. Acum, după ce a răsunat ultimul 
gong. Ion Popa și-a revăzut notițele în liniște și a trecut la 
precizarea aspectelor esențiale prilejuite de disputarea aces
tor finale.

— Vă rugăm să ne spu
neți dacă boxerii, îndeo
sebi candidații olimpici, 
s-au prezentat într-o formă 
sportivă bună pentru pe
rioada actuală și dacă, în 
consecință, veți lucra — 
mai departe — decontrac- 
tat, pînă la J.O. din 
Mexic ?

— Să știți că am dormit 
liniștit. Deși unii colegi, mai 
pesimiști, n-au fost întruto- 
tul niulțumiți de evoluția 
Unora dintre selecționabili. 
Nu i, ebuie Uitat că forma 
maximă pentru Mexic nu pu
tea fi atinsă acum. Nici nu 
ne-am propus așa ceva. E 
drept că o parte dintre fina- 
liștii campionatelor în care pe 
bună dreptate ne punem spe
ranțe (este vorba de Ciucă, 
Gîju, Chivăr, Alexe), nu s-au 
prezentat în cele mai bune 
condiții de luptă. De aceea, 
după ce ne vom înapoia din 
Tunisia, va trebui să le acor-

3. O. Recer, cu Greer — 64,93 ; 
cat. ușoară : 1. C. Uln, cu Vrej, 
— 19,73; 2. E. Ionescu, cu
Fum, — 26,6 ; 3. G. Moiseanu, 
cu Viorel, — 32.86-

Azi, de la ora 10, pe baza 
hipică din Calea Plevnei, va 
avea loc proba de obstacole, 
cu care se va încheia prima 
etapă a campionatului probei 
complete de călărie.

AL ȘCOLILOR GENERALEX
S-a încheiat, la Bacău, pri

ma zi a finalelor campionatu
lui de atletism pe echipe al 
școlilor generale, care se des
fășoară după regulamentul te- 
tratlonUIui atletic internațio
nal al prieteniei. La această 
ediție, care a programat în
treceri la 60 m plat, săritura 
în lungime, săritura în înăl
țime și aruncarea mingii de 
oină la distanță, participă 12 
echipe mixte, alcătuite din 

dard 60 f. culcat femei: 
1. Ioana Stroie 588 p., 2. 
Veronica Stroie 584 p., 3. 
Georgeta Șerban 583 p., 4. 
Ana Goreti 582 p., 5. Mar
gareta Enache 580 p., 6. 
Aurelia Schafer 579 p.

Programul de astăzi: 
de la ora 9 : armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri, 
pistol viteză (ambele man
șe), skeet (manșa 1: 1001.).

vîrstă a formațiilor cu care 
au intrat pe teren echipele în 
returul finalei.

Ca arbitru a fost desemnat 
Th. Witting — București.

★

Deși marchează o scădere 
a intensității, activitatea com- 
petițională din luna iunie nu 
este lipsită de interes. Junio
rii bucureșteni vor participa, 
cu formațiile în „XV", la 
„Cupa de Vată", iar o parte 
dintre echipele fruntașe vor 
primi vizita excelentei forma
ții franceze Toulon. Vom a- 
nunța, după definitivare, pro
gramul exact al turneului â- 
cesteia, întrucît amînarea 
pentru 16 iunie a finalei cam
pionatului Franței (Lourdes 
— Toulon) a modificat datele 
turneului. 

dăm o atenție deosebită, de
oarece mai ales ducă, Gîju 
și Chivăr pot concura -pentru 
medaliile olimpice. Mă bucură 
nespus de mult schimbarea 
radicală 
boxerul 
mentar 
trenorul 
noi, cei 
tativ, am reușit să facem un 
boxer care, pe lîngă forță, 
poate oferi spectatorilor și 
scrimă pugilistică.

— Aurel, Gruiescu, Goanță, 
Dumitrescu și Ghiță âu pier
dut titlurile, ceea ce, pe Unii 
i-a dezamăgit. Eu aș spune 
că atunci cînd . campionii 
pierd, # într-un fel ar trebui 
să ne bucurăm. înseamnă că 
sportul respectiv nu duce lip
să de elemente valoroase. în 
fond, nu trebuie să cîștige 
mereu aceiași’ oameni. La 
Goanță, ca și la Dumitrescu, 
mi trebuie să ne mai aștep
tăm, de aci înainte, la cine 
știe ce performanțe. Ghiță nu 
poate realiza mai mult decît 
pînă acum, datorită posibili
tăților sale reduse. Gruiescu 
este singurul boxer care m-a 
surprins, nereușind să-și ad
judece titlul, chiar dacă a 
luptat cu Ciucă. Mă aștep
tam ca Gruiescu să fie 
incisiv.

mai

s-au 
real 
spe-

— La turrieul final 
impus cîțiva tineri de 
talent. Din buchetul 
ratițelor, pe cine ați remar
cat in mod deosebit ? Ce 
calități au demonstrat 
acești tineri și care slut — 
totuși — defectele lor ?

— M-ăU impresionat, îhtr- 
adevăr, clțiva băieți care pro
mit să urce cu siguranța trep- 

cîte 6 băieți și 6 fete, califi
cate pe baza punctajului ob
ținut în fazele județene. De 
remarcat că regulamentul 
prevede ca dintre rezultatele 
celor 6 componenți ai fiecă
rei echipe să conteze în cla
samentul general numai cele 
ale primilor 5 clasați. între 
aceste coordonate este, deci, 
greu de precizat acum, după 
desfășurarea a numai jumă
tate din probe, înainte de în
cheierea oricărui punctaj o- 
rientatiV, cui îi va reveni vic
toria finală și dreptul de a ne 
reprezenta la cea de-a 12-a 
ediție a campionatelor inter
naționale de tetratlon școlar, 
ce se va desfășura în Polo
nia. Menționăm, totuși, cîteva 
dintre rezultatele cele mai 
valoroase : lungime (f) — I. 
Raicovicl (Liceul Gheorghieni) 
4,93 m, M. Tache (Liceul nr. 
2 Ploiești) 4,86 m ; 60 m plat 
(b) — M. Comșa (Șc. gen. nr. 
2 Făgăraș) și S. Vaâilescu 
(Lie. nr. 2 Ploiești) 8,1 sec. ; 
aruncarea mingii de oină (f) 
— E. Mateescu (Șc. gen. nr. 
2 Ctirtea de Argeș) 04,81 m.

Ov. IOANIJOAIA

Finala „Cupei României14

C.P. București—neînvinsă 
în prima zi

MANGALIA (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Cinci 
echipe, care au mers din vic
torie în victorie în fazele pre
cedente, au început vineri, pe 
stadionul din Mangalia, ulti
ma bătălie pentru cucerirea 
„Cupei României" la oină. De 
forțe sensibil egale, protago
niștii au oferit, în prima zi a 
turneului final, jocuri specta
culoase, făcînd o bună propa
gandă sportului nostru na
țional în rîndurile oaspeților 
litoralului. Dintre partidele 
desfășurate în turul competi- 

se cheamă inimă de 
este puternic, dar 
foarte riscant. Noi

tele consacrării. Victor Sil— 
berman, de pildă, este un bun 
tehnician și tactician. Execută 
perfect toate loviturile, blo
chează bine, însă îi recomand 
să aibă mai multă încredere 
în posibilitățile sale, juniorul 
Paul Dobrescu folosește acți
uni foarte variate, știe să-și 
dozeze perfect efortul pe 
parcursul celor trei reprize. 
Trebuie însă să acorde o a- 
tenție sporită mijloacelor, de 
apărare. Chlistrat Cuțov are 
ceea ce 
boxer, 
boxează
înțelegem noțiunea de „box 
dezlănțuit", dar tînărul Cu
țov va trebui să fie mai atent 
la ceea ce face adversarul, 
să se apere mai bine. Punîn- 
du-și la punct propria apăra
re, Cuțov va ajunge, datorită 
talentului său incontestabil, 
un boxer de nădejde. Alea 
Năstac, un pugilist de care 
va trebui să ne ocupăm atent, 
are aceleași calități și defecte 
ca tînărul Cuțov. Aiirel Si- 
mion este un bun tehnician, 
hotărft, dar nu știe să și do
zeze eforturile, Datorită a- 
cestel lacune, în 
treia el a fost, de 
bosit

Datorită 
repriza a 
regulă, o-

aveți des- 
antrenori-

— Ce părere 
pre Activitatea 
lor din provincie ?

— Ca de obicei, 0 bună 
parte dintre colegii din țară 
își fac datoria. Boxul româ
nesc le datorează mult. îmi 
îngădui, totuși, să le sugerez 
ca atunci cînd le intră în sală 
Un tînăr pe care-1 consideră 
„mare talent", să se preocupe 
mai mult de creșterea sa și 
nu sfl-1 amestece printre ăi
lalți boxeri, deoarece cu tfe"- 
pul riscă să-l piardă. Și, cit 
de mare nevoie are sportul cu 
mănuși de talente autentice, 
nu hial e cazul să vorbesc.

R. CALARAȘANU

Unde mergem?
AZI
Teren Vulcan, 

Vulcan — Olim-
RUGBY, 

ora 17,30: 
pia (restanță din divizia B a 
„Cupei primăverii”).

TIR. Poligonul Tunari, de 
Ia ora 9 : campionatele inter
naționale ale României.

MIINE
FOTBAL. Stadionul Re

publicii, ora 15,30: Progre
sul — F-C. Argeș (rezerve-ti- 
neret), ora 17,30 : Progresul
— F‘C. Argeș (divizia A. 
stadionul Giuleșii, ora 15,30 . 
Rapid — Universitatea Cra
iova (rezerve-tineret) ; ora 
17,30 : Rapid — Universitatea 
Craiova (divizia A).

TIR. Poligonul Tunari, de 
la ora 8,30 : campionatele in
ternaționale ale României.

RUGBY. Teren Parcul co
pilului, ora 10 : Grivița Roșie
— Universitatea Timișoara 
(returul finalei „Cupei pri
măverii").

LUPTE. Sala Giulești, de 
la ora 10 : etapa a II-a a 
campionatului diviziei A, pe 
echipe : Steaua — Progresul 
București — Rapid București 
(greco-romane); sala Progre
sul, de la ora 10 : Steaua — 
C.S-M. Cluj — Progresul 
București (libere). a

•

ției două s-au detașat ca ni
vel tehnic :

Biruința Gherăești (Neamț) 
— Avîntul Valea Roșie (Ilfov)
17— 4. Sportivii dn Gherăești 
și-au jucat adversarul aproa
pe în toate careurile. Primul 
careu la întoarcere, condus de 
Eugen Coguț, a fost necru
țător pentru sportivii din Va
lea Roșie.

C.P.B. — Biruința Gherăești
18— 0. După o repriză în care 
bucureștenii au făcut o ade
vărată demonstrație de apă
rare (toți au trecut prin cu
loarul de ducere și întoarcere 
fără a îi loviți), aceștia au 
învins în repriza de prindere 
mai ușor decît ne așteptam.

Alte rezultate : Minerul 
Baia Mare—Biruința Gheră
ești 8—7 (!); C.P.B.—Drum
Nou Boureni (Dolj) 18—8; Mi
nerul Baia Mare—Drum Nou 
Boureni 8—8 ; C.P.B.—Mine
rul Baia_Mare 16—5 ; Avîntul 
Valea 
Mare 
tinuă.

Roșie—Minerul Baia
18—3. întrecerile con-

Tr. ANDRONACHE



ciudate
steagul

*
Șezi „ghi-

INSCRIPȚIE PE ULTIMA ETAPA A CAMPIONATULUI
Petrolul — Steaua. Ploleștiul e

cut) să fie ultima vamă pentru

titu-

mai

Remu* BOGDAN

Dialog cu cititorii

de campionat sau de cupă, Opti
ca despre fotbal ți se deformea
ză, simțul apreciativ se dere-

acestuia s-a concentrat in ulti
ma etapă. Locurile 1, 13 și 14 
vor fi ocupate definitiv abia

amintire cu Elve- 
putut conta, totuși, 
măsură, pe datele 
grijă de către zia-

F. C. ARGEȘ: Bate?... 
sau nu bate... pasul Pe
trolul...

R T U L PE ȘASE"

MARIA SA SPEGTA- 
TORUb: — Ei și acum 
am timp să-mi dau jos 
barba, că in toamnă iar 
mi-o pune federația...

semn contrar. Bucureștenii vor
puncte pentru evitarea bara- . hărăzit din nou (ca și anul tre- 
jului, iar trupa lui Ion Bălă-

Punc- 
căutat 
care, 
știrbi

TG. MUREȘ I
Urma scapă turma... STEAUA: Fii atent, 

Petrolache, nu-mi în
curca pașii

buptă aprigă pentru victorie. Iată o temă perfect ilustrată de dinamica acestei fotografii

„U‘CbUJ: _ 
nișor" țucu-te, că aici e 
alt „curent" și te poți 
arde...

CURATĂ COLABORARE!...

if I» Ml*
do*r eo

m Uâehil

Atu rămas, un moment, 
descumpăniți, citind în- 
tr-un material apărut 

în ziarul „Informația Htlcu- 
reștiului", că meciul cu O- 
landa este al 208-lea din pal
maresul nostru, cel cle-al 
207-lea spuniridu-i-se că ar 
fi fost Jocul cu Congo, dispu
tat in decembrie trecut la 
Kinshasa. Nedumerirea mo
tivată: auzeam PENTRU PRI
MA OARA despre un meci 
Congo—România, partida cu 
pricina fiind anunțată, la 
timpul respectiv, ca o întîl- 
nire între SELECȚIONATA 
NOASTRĂ DIVIZIONARĂ 
și echipa reprezentativă a 
Republicii Congo — Kinsha
sa („Sportul" nr. 40 din 26 
decembrie 1967). Pe de altă 
parte, însă, semnatarul mate
rialului, apreciatul ziarist A- 
urcl Neagu, n-are obiceiul 
de a face afirmații necontro- 
late. Și-atunci ?

De fapt, nici nu ne-am 
mirat. Am avut destulă vre
me să ne obișnuim cu astfel 
de metamorfoze: jocuri a- 
nunțate sub o anumită titu
latură (cel mai frecvent: me
ciurile în care fotbaliștii noș
tri se prezentaseră sub 
latura de „Selecționată divi
zionară"), transformate 
tîrziu, printr-o ciudată alchi
mie. în jocuri interțări și în
registrate ca atare in palma
resul echipei naționale. Nu 
întotdeauna, ci de la... caz la 
caz. Ați înțeles: cînd conve
nea federației...

yCum s-a ajuns la aceste 
practici care n-au nimic co
mun cu etica sportivă ? 
tul de plecare trebuie 
în frica de înfrîngeri, 
vedeți dv, ar fi putut 
„marele" prestigiu al fotba
lului nostru. O frică stupidă, 
care și-a pus amprenta asu
pra acestui sport, de la echi
pele de club pînă la 11-le 
reprezentativ, ducînd la cău
tarea de adversari modești, 
în fața cărora să se obțină 
victorii ieftine, dar cu care 
să fie păcăliți naivii. O frică 
permanentă, care, departe de 
a aduce beneficiile morale 
scontate, n-a făcut altceva 
decît să țină fotbalul nostru 
în loc și să-l coboare, pînă 
în cele din urmă, la nivelul 
constatat miercuri, în meciul 
eu reprezentativa Olandei.

Dar, revenind la tema a- 
bordată se observă că, prac- 
t’c, n-a existat niciodată un 
palmares oficial, pe care fo
rul de specialitate să-l pună 
la dispoziția celor interesați. 
Pînă la un moment dat, — 
mai precis: pînă la meciul 
de tristă 
țiâ — s-a 
în mare 
strînse cu 
ristul Petre Gațu sau de pa
sionați statisticieni, ca Frede
ric Moises și Ion Mihăilescu 
și de către alții. Este drept 
că și aceste palmaresuri a- 
veau unele vicii, legate de 
înregistrarea, la același nivel 
și a meciurilor care, din di- 

,| ferite motive, prima noastră 
reprezentativă nu a întîlnit 
echipe similare (oare ar pu
tea figura în palmares, ca 
joc de „A" un meci în care 
primii noștri fotbaliști ar în
vinge cu 5—0, în cadrul J.O., 

I echipa amatoare a Brazili
ei ?), dar, oricum, iubitorii 
fotbalului aveau o evidență 
precisă, pe care mulți dintre 
ei o și copiaseră, probabil, 
în caietele lor. In goană, 
însă, după false jubileuri, 
care să acopere slăbiciuni e- 
vidente, Federația de fotbal 
(și răspunderea o poartă fos
ta conducere a forului de spe
cialitate din acea perioadă), 
a... reconsiderat o serie 
jocuri (bineînțeles, din cele 
cîștigate!), indicîndu-le 
meciuri... interțări! Și așa, 
pe nepusă masă, au apărut 
în palmaresul echipei națio
nale meciul de verificare pe 
care echipa olimpică a Iugo
slaviei l-a susținut cu o „se
lecționată divizionară" (în 
fapt, Rapidul), jocul amical 
cu Grecia, la fel anunțat șl 
știut pînă atunci ca o întîl- 
nire în care nu Jucase re
prezentativa noastră de fot
bal, ci tradiționala „selec
ționată divizionară" etc. în 
felul acesta s-a ajuns, peste 
noapte, la cel de-al 200-lea 
meci, cel cu Elveția în care 
se sconta o victorie jubiliară, 
înecată în șampanie și toas
turi.

Dar să ne oprim aici. Se 
cunosc și argumentele, ca să 
le spunem așa, postume, ale 
federației și anume că, pe a- 
colo pe unde au evoluat „se
lecționatele noastre divizio
nare", organizatorii n-au fost 
de acord, de multe ori, cu a- 
ceastă titulatură neinteresan
tă pentru publicul respectiv, 
astfel că au anunțat meciuri 
interțări (este și cazul jocu
lui cu formația Congo Kins
hasa). Dar asta nu schimbă 
datele problemei.

Un palmares, în orice sport 
și în oricare țară, constituie 
un documentar ce nu suferă 
nici un fel de discuție. Avem, 
deci, tot dreptul să pretin
dem maximum de seriozitate 
și de răspundere în anunța
rea meciurilor internaționale, 
în stabilirea caracterului lor. 
Măcar de acum înainte să 
nu se mai greșească ! Dar nu 
trebuie să ne împăcăm nici 
cu situația creată. O comisie 
competentă ar putea acționa 
cu .Jos revizuind și actua
lele date și redînd palmare
sului echipei naționale auto
ritatea cuvenită.

de

ca

Jack BERARIU

Miine se va Încheia un cam
pionat pe care un pictor peisa- 
gist l-ar zugrăvi In culori teme, 
cu 2—3 nourași destrămați de 
culoare roz. Un campionat pre
cedat de uvertura afirmațiilor 
optimiste șl de corul asigurări
lor uitate, cîntate în acel limbaj 
normat, ca simbol al gratuității 
șl vidului profesional : „au avut 
loc consfătuiri pentru... j au 
fost luate măsuri pentru. •. ; a 
crescut capacitatea de efort a 
fotbaliștilor; jucătorii au fost 
pregătiți să aplică elastic ideea 
noastră de joc, în funcție de... : 
se observă noi acumulări tactice, 
s-a îmbunătățit organizarea jo
cului ; arbitrii S-au pregătit in
tens ; turneul a fost un schimb 
de experiență cu fotbalul brazi
lian (sublimă și reconfortantă 
afirmație). El ne-a oferit posi
bilitatea să verificăm adevăratul 
potențial al jucătorilor (clișeul 
verbal la mare cinste)... Cu 
toții și-au îmbogățit bagajul cu
noștințelor tehnice, cu scop apli
cativ (prețiozitate anti-metodică. 
deoarece tehnica nu se învață 
intr-un turneu ci în sute de an
trenamente la vîrsta maximei 
receptivități)... pe baza conclu
ziilor trase la sfirșitul turneului 
va putea fi alcătuită viitoarea 
echipă națională (meciul cu 
Olanda, o strălucită confirmare, 
ne-a arătat că a și fost.,.) etc. etc. 
etc. Textul subliniat nu repre
zintă o mostră de umor negru, 
ci un pasaj din declarația antre
norului Angelo Niculescu, fă
cută la întoarcerea din Brazilia.

Vorbe șl propoziții la care 
ne-am imunizat, după ce s-a 
crezut o vreme că ele spun 
ceva. Luate cîndva în serios, dar 
urmate mereu de etalarea unui 
fotbal schimonosit, scheletic. 
Multe echipe și numeroși jucă
tori evoluează, involuînd. După 
ce vezi atîtea partide anodine

Să vezi șl să nu crezi! O 
echipă de fotbal — în speță 
Gloria C.F.R. Galați — pier
de la masa verde un meci 
pe care trebuia să-1 joace a- 
casă, pe motivul că n-a asi
gurat terenul unde urma să 
aibă loc partida.

Partida Gloria C.F.R. — Mi- 
nobrad Vatra Dornei trebuia 
să se dispute pe stadionul 
Portul roșu, al cărui proprie
tar este clubul Politehnica. 
Dar, proprietarul n-a fost ă- 
nunțat ÎN SCRIS de către cei 
de la Gloria, precum 
nevoie de acest teren, 
ora începerii jocului, 
ȚILE STADIONULUI 
FERECATE CU 
Echipele au intrat, totuși, pe 
o ușă de... serviciu, iar 200 
de spectatori — întreprinză
tori și ei de mama focului — 
au sărit gardul. Jucătorii s-au 
echipat, arbitrii așișderea și 
urma să înceapă meciul. Dar 
clubul Politehnica, reprezentat 
la stadion de secretarul său, 
S. BATARAGA, nu s-a lăsat

că au 
si, la 
POR- 

ERAU 
LACATE.

V-a folosit „experienta-B” ?
Dulcele tîrg al Ieșilor a rede

venit, după un an de „relache", 
una din primele scene ale fot
balului

Este 
iubitori 
noastră 
pentru numeroși cronicari, care, 
ureînd prin nostalgicul Copou, 
spre arenă, vor avea prilejul 
să revadă mai des bătrînUl tei 
al Iui Eminescu...

Nimeni nu se îndoiește că 
Politehnica Iași este VALORIC 
o echipă de „A“. A fost și cînd 
a retrogradat din prima divi
zie- •. De ce a căzut ?

Pentru că, deși înmănunchia 
un buchet de talente autentice, 
„ll”-le ieșean era lipsit de o 
maturitate indispensabilă supra
viețuirii într-o întrecere de an
vergura și dificultatea primei 
noastre divizii.

Și echipa ieșeană, urcată la 
un moment dât pe primele treD- 
te ale campionatului diviziei A, 
a început să le coboare vertigi
nos. iar anul trecut s-a..* 
rostogolit în ,,B”. Veștile sosite 
periodic de la Iași ne anunțau, 
însă, mereu că tinerii fotbaliști 
de la Politehnica acuză bărbă» 
tește „lovitura soartei" șl reac
ționează ca niște autentici fot
baliști. —

A venit și partida de „Cupă" 
cu F.C. Argeș, în care ieșenii 
au aplicat cea mai severă co
recție din ultimii doi ani echipei 
lui Dobrin (5—1), meci pe care 
autorul acestor rînduri l-a pu
tut aprecia „de visu“, consta- 
țînd că talentul fotbaliștilor 
la Politehnica n-a ruginit 
divizia B. Era șl firesc- •.

Revenirea Politehnicii Iași 
prima divizie a țării ne-a inspi
rat această discuție pe tema utî-

românesc.
o bucurie pentru mulți 
ai fotbalului din țara 
și, s-o recunoaștem, și

de 
în

In

glează, exigența ți se moleșește, 
te scufunzi In acest peisaj sterp 
și încerci să crezi că, probabil, 
fotbalul arătă la fel pe toate 
meridianele. Pe mletll ecran ne 
întilnlm, insă, periodic eu ade
văratul fotbal, cu marele fot
bal și, astfel, grație televiziunii, 
gustul nostru nu se pervertește, 
ochiul se corectează, Iar confu
zia valorilor se destramă.

Vorbe, ședințe, consfătuiri, 
frunți încruntate, atitudini de 
morgă, o Ihtreagă recuzită exis
tentă în birourile federației, 
mînuită ca să creeze sentimen
tul acțiunilor fertile (de paroă 
sentimentele se nasc și se men
țin cu stasuri verbale, fără ac
țiuni și fapte pilduitoare). Non- 
intervenția în punctele nevral
gice ale fotbalului nostru, sub- 
mediocrltatea majorității parti
delor de campionat (Em. Vogi 
afirma Intr-un interviu acordat 
ziarului nostru, după șase etape, 
lipsa de forma a tuturor echi
pelor, stare de fond întreruptă 
ulterior și sporadic, abia, de 
douâ-trel formații), inconsisten
ța tactică și incapacitatea echi
pelor reprezentative (A și de 
tineret) — iată microbilanțul se
zonului care se încheie miine, 
cu excepția jocurilor de Cupă 
și de baraj.

Din puținul farmec ce l-a 
avut campionatul, majoritatea 

înduioșat de rugămințile fot
baliștilor gălățeni și nici de 
cele ale oaspeților, veniți de 
la sute de kilometri să-și dis
pute ultimul meci din sezon. 
„N-avem scris și basta" — 
spunea tov. Bataragă. Au în
ceput discuții penibile, oa
menii s-au luat la ceartă. Era 
ca la piață — ne scrie co
respondentul nostru, T. Sirio- 
pol. Cîțiva trăgeau de fani
oane, unii puneau plasele, 
alții le dădeau jos...

Evident, conducerea asocia
ției Gloria este în culpă. Dar, 
în mod evident, neglijența ei 
pălește în fața manifestării 
condamnabile de birocratism 
și a lipsei de colaborare de 
care a dat dovadă reprezen
tantul clubului Politehnica, 
tov. Bataragă.

Grav este și faptul că toate 
„discuțiile" s-au purtat sub 
privirile unor tovarăși din 
conducerea C.J.E.F.S. care, 
culmea, au apreciat ca bună 
poziția celor de la Politehni
ca (!?). AL G

Discuție cu trei 
jucători

și un antrenor 
de la Politehnica

lași

lității „experienței-B" pentru 
„ll“-le moldovean.

Iată ce ne-au declarat trei 
„soliști” ai echipei ieșene, un 
actual și doi foști titulari ai pri
mei reprezentative a țării, pre
cum și unul dintre . antrenorii 
formației.

AUGUSTIN DELEANU :

„Acest an ne-a călit mult. In 
divizia B se joacă mult mai 
tare, mult mal dur, ca în „A". 
N-»i timp să ții mingea. Dacă 
o păstrezi ceva mai mult ia pi
cior, ești, in 70 la sută din ca
zuri, faultat. Fundaș fiind, eu am 
la sfirșitul acestui campionat pi
cioarele acoperite de lovituri și 
abia aștept concediul Ia mare, 
Ia nămol, ca să mă refac... Vă 
asigur că stagiul nostru în divi
zia B ne-a învățat multe lu
cruri".

AURELIAN CUPERMAN :

„Majoritatea Jucătorilor noștri 
n-au trecut prin «școala» divi
ziei B. Am promovat direct de 
la juniori în divizia A și n-am 
cunoscut P>nă în acest an- •. 
greul. După părerea mea, în „A," 

miine seară. Trei partide sînt 
Înscrise pe „en-tete“-ul etapei. 
A. 8 A. și Steagul roșu vor în
cerca să ajungă la mal în dispu
tă directă. Progresul și F.C- Ar
geș au aspirații egale dar de

Foto: V. BAGEAG

• Tov. I. LOGOFĂTU și 
A. POPESCU, din Tr. Seve
rin, str. Semenic nr. 17—19, 
într-o scrisoare trimisă la re
dacție, se arată nemulțumiți 
de hotărîrea luată de Biroul 
F.R.F. privind rezultatul me
ciului Metalul Tr. Severin — 
Victoria Tg. Jiu. Semnatarii 
scrisorii întreabă de ce F.R.F. 
a mai admis contestația aso
ciației Metalul, dacă ulterior 
și-a infirmat propriile decizii.

Despre acest meci s-a mai 
scris în ziarul nostru. E bine 
să precizăm însă, cîteva lu
cruri. Contestația echipei Me
talul a fost primită la fede
rație dintr-un motiv foarte 
simplu: fiecare formație are 
dreptul să depună contestație, 
dacă consideră că adversarul 
a comis vreo abatere în fo
losirea unor jucători. Federa- 

se joacă mult mai ușor ca in 
divizia B. Poți conduce mingea, 
poți dribla fără teamă de a fi 
secerat din senin, de Ia spate, 
sub ochii obișnuiți ai arbitrilor 
Care recunosc și ei că în divi
zia B meciurile depășesc de 
multe ori nota bărbătească.

Pentru înaintașii noștri, mai 
ales, anul acesta de retrogradare 
a însemnat o «probă a focului». 
Ca să ciștigăm jocurile, a tre
buit să ne «batem» cu fundașii 
adverși, să primim lovituri, să 
rezistăm și să marcăm-..

Vă asigur, anul acesta a fost 
școală pentru noi".o

MIRCEA CONSTANTINES- 
CU :

„Poate că pe plan pur fotba
listic am pierdut ceva în acest 
an- Adică n-am progresat, cum 
am fi făcut-o îtl divizia A. Ca 
oameni, însă, vă rog să mă cre
deți, sintem alții. Am învățat 
să ne «batem» pentru rezultat- 
De altfel, în această direcție am 
devenit discipolii echipelor bri
tanice. O să ne vedeți pe te
ren. .

ȘERBAN JUSTIN (antrenor 
de 13 ani la clubul ieșean) :

„Stagiul în «B» a fost util sub 
toate aspectele- Fotbaliștii noștri 
au fost în măsură să tragă sin
guri concluziile prin raționa
mente comparative. Primul re
zultat al acestui an este că tine
rii noștri jucători au devenit 
mai dirzi. După părerea mea, 
«experiența B» va da roade pe 
toate planurile. Primele probe 
o să Ie vedeți la toamnă".

Marius POPESCU 

nescu are nevoie ardentă de vic
torie pentru a duce la Pitești 
primul blazon de Campioană- 
Destlniil argeșenilor (în ușoară 
revenire de formă, după criza 
care i-a marcat nemilos în re
tur) depinde, însă, de pârtida

prin comisia de compe- 
este datoare s-o pri-

ția, 
tiții, 
mească și s-o discute. Cum 
comisia sus-amintită a ana
lizat cazul — se pare — su
perficial, Biroul F.R.F. — ca 
for superior — a infirmat 
hotărîrea luată, tn cazul echi
pei Victoria Tg. Jiu nu era 
vorba de abateri de la regu
lament. Semnătura medicului 
era însoțită de o ștampilă 
triunghiulară (putea să fie și 
trapezoidală sau de altă fi
gură geometrică) și nu... ro
tundă (! ?). Or fi susținătorii 
echipei Metalul supărați. dar 
măsura luată de Biroul F.R.F. 
— de a omologa rezultatul de 
pe teren — este cea mai 
justă.

O Tov. L. VARGA. Sibiu, 
str. Magheru, nr. 52, propune 
înființarea unui sistem de lo
terie cu premii la care să 
participe spectatorii de la me
ciurile de fotbal, pe baza bi
letului de intrare pe stadion. 
Aceasta, spune dînsul, ar con
tribui la mărirea numărului 
acelor ce asistă la jocurile 
de fotbal. Poate că în peri
oada de vacanță cluburile vor 
reflecta asupra acestei pro
puneri. Dar cine iubește Un 
sport, vine pe stadion și fără

Contribuții românești 
la progresul aviației mondiale

(Urmare din pag. 1)

cursurile internaționale de avia
ție de la Aspern (Vieri a) din 
anul 1912, cînd aviatori de va
loare consacrată, ca Molia șl 
Roland Garros — francezul care 
a traversat, in zbor, cel dinții, 
Marea Mediterană — îl elogiau. 
șl-l porecliseră, in semn de du
ioasă admirație, „musca zăna- 
tecă".

începuturile cu precursori În
drăzneți au deschis largi orizon
turi generațiilor Ce au urmat și, 
atit in construcție, cit ți in zbo
rul propriu-zis, școala româneas
că a cunoscut succese marcate 
prin active contribuții la pro
gresul aviației mondiale.

Aparatele de zbor făurite in 
țară — intre care avionul cu 
aripă joasă produs in 1930—31 
la I.A.R. Brașov, care promova 
o soluție îndrăzneață încă de 
acum aproape patru decenii — 
precum și alte avioane S.E.T., 
ICAR — apoi întîia suflerie 
aerodinamică de la Institutul 
politehric din București, care 
era și prima din sud-estul euro

echipa care vrea să rămină in 
fotoliul de onoare al clasamen
tului. Băieții Iul Oahă nu mal 
așteaptă de la acest campionat 
decît să se termine. Șl această 
stare de spirit ar putea fi fa
vorabilă echipei Steaua. Ambele 

să fie stimulat de perspectiva 
de a cîștiga o mașină de ras 
săU, să zicerii, un disc cu Rita 
Pavone. Bine ar fi ca echi
pele noastre să le ofere spec
tatorilor mai mult fotbal. A- 
tUnci, toată lumea ar fi mul
țumită și n-ar tnai avea ne
voie' de compensații.
• Tov. VALI CATARGIU, 

comuna Stîlpu, județul Bu
zău și N. CHIBIȚĂ, comuna 
Puiești, din aceiași județ • 
Pentru datele privind jucă
torii N. Ionescu și Dragomir 
(Petrolul) și Gruia (Steaua) 
vă rUgăm să vă adresați clu
burilor lor. Cu acest prilej 
aveți ocazia să deveniți și 
membri susținători ai echipe
lor respective. La cealaltă în
trebare răspunsul e foarte 
simplu : cei doi frați din echi
pa Angliei de la C.M. sînt
B. și J. Charlton.

• în numele unor colegi 
de școală și de joacă, elevul 
V. ONIȚĂ, din comuna Chi- 
mitelnic, jud. Mureș, ne scrie 
următoarele: „Duminica tre
cută, în timp ce ne jucam pe 
terenul de fotbal cu o singură 
poartă (deoarece pe cealaltă 
au răstUrnal-o vacile coope
rativei agricole), doi cetățeni 
înalți, tari și curajoși ne-au 

pean, urmate de alte numeroase 
realizări au atestat valoarea 
inginerilor noștri constructori și 
proiectanți in domeniul aviației, 
așa după cum consacră puterea 
de producție a muncitorilor din 
industria aeronautică româ
nească.

Azi, avioanele utilitare șl sa
nitare construite în țari ating 
nivelul celor din străinătate, 
prefuite ea atare, iar cerceta
rea științifică desfășurată în In
stitutul de mecanică a fluidelor 
al Academiei noastre, și in alte 
părți, ca și prezențele specialiș
tilor români in confruntările in
ternaționale, afirmă, tot mai te
meinic, posibilității'’ tehnicii 
noastre înaintate și în domeniul 
științelor aviatice.

— Știm că Federația Aero
nautică Internațională v-a con
ferit diploma „Paul Tissandier" 
și că, Simultan cu activitatea 
științifică ce-o desfășura'!, vă 
interesați de orice activitate a 
aviației de masă și de tineret. 
V-am ruga să ne vorbiți șl 
despre acrst domeniu, 

pretendente la titlu joacă In de
plasare și teoretic e mai ușor 
de ciștigat la București, decît 
Ia Ploiești, dacă Petrolul își 
va apăra șansa cu toată capaci
tatea. Vom evita să pătrundem 
in labirintul ipotezelor, atitudine 
mai primejdioasă declt aricind, 
acum, înaintea ultimei etape, 
aranjată parcă de mina unul 
maestru al suspensulul. Vom 
adresa, in schimb, celor șase 
echipe o invitație Ia totală spor
tivitate, amintindu-le elemen
tara datorie de a lupta loial ta 
toate sensurile, In fiecare mi
nut, în fiecare fază.

Numai astfel, ultim* etapă 
ar putea proiecta un spot de lu
mină pe tabloul campionatului.

cerut mingea. N-am vrut să 
le-o dăm și, ca urmare, au 
început să ne înjure și Să ne 
gonească de pe teren. Ne tri
miteau pe un loc unde intrai 
pînă la glezne în noroi. De 
la un an la altul, ni se tot 
schimbă terenul de sport. Vă 
rugăm să ne ajutați". Dragă 
Oniță, să sperăm că, citind 
aceste rînduri, conducerea
C.A.P.  și Consiliul popular 
comunal se vor îngriji ca pe 
viitor să fiți scutiți de ase
menea lucruri neplăcute, re- 
partizîndu-vă un teren unde 
să faceți sport fără teama di 
a fi din nou puși pe fugă.

• Tov. I. IONESCU, Timi
șoara, Str. Mangalia nr. 34. 
Acum cînd calendarul com- 
petițional intern la fotbal e 
mai „sărac" în evenimente, 
ne vom strădui să asigurăm 
mai mult spațiu altor spor
turi, în special celor de se-' 
zon. Dacă dv considerați că 
ziarul nostru nu trebuia să 
se ocupe de Congresul 
A.I.P.S.. ca și de anunțarea 
celorlalte evenimente 
aminteați, credem că 
greșeală. Ce legătură 
ziarul SPORTUL cu 
sul A.I.P.S. ? Să vă explicăm 
ce reprezintă aceste inițiale î 
Asociația Interhațională a 
Presei Sportive. Este o legă
tură, nu ? Mai ales că noi 
am avut și cinstea de a fi 
gazde.

Constantin ALEXE

de care 
faceți o 
a avut 
congre-

— Progresele aviației noastre 
de tineret sînt evidente. In 
zborul mecanic, în planorism, 
in parașutism ca și in aera- 
modelism, România este un con
curent respectat și chiar temut 
in competițiile în care apare in 
lume, obținînd titluri de campio
nat și recorduri care sînt, o dată 
cu o recunoaștere a valorii, ți 
o contribuție activă la progresul 
aviației mondiale.

Ziua Aviafiei e un popas fes
tiv, în care maturitatea con
structorilor de avioane, Succe
sele aviației comerciale azi pur- 
tînd cocarda românească aproa
pe pe toate meridianele glo
bului, elanul tinerilor zburători 
sportivi și vigoarea forțelor mi
litare aeriene ale patriei noastre 
ne îndeamnă să ne gîndim eu 
mîndrie în trecut ți să privim 
cu încredere viitorul, spre ori
zontul luminos al destinelor 
aviației românești — a încheiat 
academicianul Elie Carafoll, om 
de știință emerit, binecunoscut 
In țară și peste hotare.



Confruntări decisive 
înaintea J.O.

Rita Schmidt deasupra ștachetei

SOFIA, 0 PRIMĂ ESCALĂ 
ÎN PRUNII SPRE MEXIC

Sezonul competițiilor atletice 
■din 1968. al cărui clou îl consti
tuie Jocurile Olimpice din Mexic, 
pare mal plin de conținut și în 
orice caz mai bogat în tot felul 
de Întreceri decît oricare altul, 
anunțîndu-se a fi și unul dintre 
cele mai importante din punct 
de vedere al calității. Cea mal 
elocventă mărturie, în acest sens, 
o constituie cavalcada recordurilor 
Inaugurată sub cele mai bune aus
picii, încă din lunile de iarnă, ca 
și listele performerilor europeni 
și mondiali. într-o continuă pre
facere nu numai de la o săptă- 
ianînă la alta, ci chiar de la o zi 
la alta.

în ansamblul preocupărilor pen
tru Olimpiadă, recentul concurs 
Internațional de Ia Sofia a avut, 
desigur, un rol major, in special 
în ceea ce privește testarea posi
bilităților actuale ale multora din
tre candidații olimpici, perspecti
va lor imediată, posibilitatea creș
terii performanțelor sportive în 
scurtul răgaz de timp care a mai 
rămas pînă la începerea Jocurilor. 
Prezența la startul concursului 
ziarului „Narodna Mladej“ a uno
ra dintre cei mai de seamă atleți 
din 13 țări este, deci, perfect ex
plicabilă.

Bilanțul participării acestora a 
fost. după aprecierile tuturor 
specialiștilor, mal mult decît sa
tisfăcător. întrecerile feminine au 
avut drept cap de afiș proba de 
săritură în înălțime la care au 
fost înregistrate cîteva rezultate 
deosebit de reprezentative. Tînăra 
atletă Rita Schmidt, din R.D. Ger
mană, a obținut, cu 1,87 m, un 
nou record mondial de junioare, 
dar acurateța stilului ei, remar
cabilele-! calități fizice și morale

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
VOLEI feminin desfășurat la St. 
Anthonls (Olanda), la care au par
ticipat 24 de echipe europene, a 
fost cîștigat de campioana Ceho
slovaciei, Slavia Bratislava, care 
a Învins In finală formația Rapid 
București cu 2—0. Anterior, Rapid 
Intrecuse formațiile T.S.V. (Olan
da), Legia Varșovia, Val Hovol 
(campioana Olandei) șl Ujpest 
Dozsa.■ 
reprezentativa de polo a 
României și-a Încheiat turneul In

Rhodesia nu va putea 
lua parte la J.O.
CIUDAD DE MEXICO 7 

(Agerpres). — Comitetul de 
organizare a Jocurilor O- 
limpice de la Ciudad de 
Mexico a anunțat că Rho
desia, care fusese invitată 
la întrecerile olimpice, nu 
va putea lua parte la aces
tea. Comitetul mexican a- 
rată că a fost informat în 
mod oficial despre rezolu
ția adoptată, la 29 mai de 
către Consiliul de Securi
tate al O.N.U., prin care 
se recomandă ca statele 
membre ale O.N.U. să re
fuze intrarea în țările lor 
a cetățenilor rhodesieni. 

o anunță, pe această fată care 
n-a împlinit încă 18 ani (1,74 m 
înălțime și 60 kg greutate), ca Pe 
principala pretendentă la recordul 
mondial al senioarelor (1,91 m) 
deținut, din 1961, tot de la Sofia, 
de marea noastră campioană, Io- 
landa Balaș. De altfel, chiar acum 
pe stadionul Levski, Rita Schmidt 
a avut o încercare foarte aproa
pe de reușită și la 1,89 m. dar o 
mică inexactitate tehnică a îm
piedicat-o să încheie concursul cu 
acest rezultat.

Antrenorul Giinther Lein, fostul 
adversar la ștachetă al lui Ion 
Soter, a mai prezentat încă o atle
tă cu mari calități. Este vorba de 
Karin Schultze care a sărit acum 
1,83 m. Cu această atletă este o 
mică poveste : la J.O. de la To
kio, pe cînd avea 20 de ani și se 
numea Riiger, s-a clasat a Xl-a 
cu 1,71 m. cel mai bun rezultat al 
său din 1964 fiind de 1,76 m. 
După Olimpiadă, ea s-a căsătorit, 
a născut un băiețel, a slăbit 11 kg 
și s-a înălțat cu 3 cm ! în acest 
timp a făcut și o operație de me
nise. apoi a reluat antrenamen
tele și. .. iată-i rezultatele !

Dintre băieți, cea mai bună im
presie a lăsat-o recordmanul Ro
mâniei, $erban Ciochină. Nu nu
mai rezultatul său de 16,42 m (al 
doilea din lume în acest an) a de
terminat impresia de care vor
beam. cît mai ales extraordinara 
sa putere de luptă. Se știe că 
Ciochină s-a accidentat la «euro
penele» de sală de la Madrid și, 
de atunci, pînă la Sofia, el n-a 
mai luat parte la nici un concurs 
de triplu. Reintrarea a fost, pre
cum se vede, mai mult decît re
marcabilă, dar, din păcate, la 
această săritură, care i-a adus vic

IN SEMIFINALELE „Cupei Eu
ropei centrale” la fotbal, echipa 
„Steaua roșie” Belgrad a învins 
cu scorul de 4—1 (2—0) formația 
maghiară Ujpest Dozsa, calificin- 
du-se în finală, urmînd să joace 
cu echipa cehoslovacă Spartak 
Trnava.E
PROBA DE SIMPLU a turneului 
de tenis de la Helsinki a revenit 
jucătorului spaniol Manuel San
tana, care în finală a dispus cu 
6—1, 6—1, 6—4 de sovieticul Tomas 
Lejus. In finala probei feminine : 
Lesley Bowrey — Brigitta Lind- 
stroem 6—1, 6—1.

!S
DUPĂ 12 ETAPE, în Turul ciclist 
al Angliei continuă să conducă 
rutierul suedez Gosta Pettersson, 
urmat de sovieticul sokolov la 
7:50, Doyle lâ 11:23 șl Rollnsson 
la 12:37. I
H
ATLETUL DIETER HOFFMANN 
(R.D. Germană) a stabilit un nou 
record al țării sale în proba de 
aruncarea greutății : 19,25 m.

IN PRIMUL MECI AL FINALEI 
„Cupei campionilor europeni” la 
volei feminin, Dinamo Moscova a 
întrecut pe Ț.S.K.A. Moscova cu 
3—0 (15—11. 15—5, 15—3).
■
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
HANDBAL masculin de la Mag
deburg s-a încheiat cu victoria 
echipei S.C. Magdeburg, care a 
terminat neînvinsă competiția. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
formațiile Jalghiris Kaunas 
(U.R.S.S.) șj Ankerbrod Viena. 

toria, ei s-a accidentat din nou, 
însă mult mai puțin grav decît în 
Spania. Așa că sperăm să-1 ve
dem cît mai repede concurînd și 
luptîndu-se pentru obiectivul de 
16,7o m pe care și l-a propus pen_ 
tru acest an. Antrenorul său, 
prof. Baruch Elias, ne-a dat toate 
asigurările că Ciochină va fi apt 
să-și depășească această perfor
manță.

Prezenți cu un lot masiv, destui 
de eterogen, însă, ca valoare, 
atleții noștri n-au reușit, totuși, 
o comportare pe măsura așteptă
rilor. Excepțiile le-au furnizat 
Viorica Viscopoleanu la lungime, 
care posedă o mare clasă ca să
ritoare (6,44 m este al 3-lea rezul
tat mondial al anului), Valeria Bu. 
fanu cu recordul ei din seriile 
cursei de 80 m garduri (10,7 s) șl 
chiar Mihaela Peneș. Ultima a 
avut o aruncare de aproape 60 de 
metri, dar sulița nu a lăsat semn 
la aterizare și încercarea a fost 
considerată ca nereușită.

între ceilalți candidați olimpici 
ai noștri, Lia Manoliu nl s-a pă
rut prea crispată în acest con
curs, deși, să fim drepți, rezul
tatul de 53.78 ni nu este chiar de 
lepădat ; Virginia Bonei a fost la 
un pas, cum se spune, să-și re
editeze recordul de junioare de 
1,77 m ; Ana Sălăgean 15,68 m la 
greutate, ioana Stancu 48,10 m 
Ia suliță au concurat însă slab, 
ca și săritorii în lungime. Aceștia 
nu s-au putut acomoda cu vintul 
din față. Apropo de vint, o situa
ție aproape neverosimilă : toți 
concurenții au avut vintul ca ad
versar. cu excepția iul Klaus B?er 
care l-a avut ca. .. aliat I

La startul întrecerilor a fost 
prezent și alergătorul belgian 
Gaston Roelants, dar nu la 3 000 m 
obstacole, marea sa specialitate, 
ci la 10 000 m, probă în care de
ține, totuși, recordul european. 
Fără să se fi întrebuințat prea 
mult. Roelants a cîștigat cu 29:48,0. 
După cursă, surîzător. ne-a de
clarat : „Mă cunosc foarte bine.
Este încă prea devreme să forțez 
ca să intru de pe acum în formă. 
Mi-ar fl greu s-o mențin pină la 
J.O. Dar la toamnă. . .“

Romeo VILARA

ECOURI Șl
(Urmare din pag. 1)

dur l-am văzut prin interme
diul televiziunii la Neapole".

Pe marginea finalei Italia— 
Iugoslavia se discută cu a- 
prindere. Facchetti afirmă : 
„Am fi preferat să-i întîlnim 
pe englezi, deoarece i-am vă
zut (n.n. pe micul ecran) 
foarte obosiți. în schimb, iu
goslavii au demonstrat pros
pețime". Antrenorul Valca- 
reggi a făcut la rîndul său 
următoarea declarație : „Iugo
slavia este o echipă bună, 
rapidă și fantezistă. Ea apli
că elastic sistemul 1—4—3—3, 
cu marcaj în zonă și trece 
la marcajul „om la om" in 
suprafața de pedeapsă. Are 
un „libero", Holțer, foarte de
cis. Musemici este mic de

Ia Budapesta și Magdeburg

Sezonul poloiștilor

In timp ce 10 formații conti
nentale se întrec la Milano pentru 
obținerea calificării în turneul 
olimpic, favoriții marii întreceri 
de la Ciudad de Mexico își de- 
săvîrșesc pregătirile în vederea 
ultimelor mari confruntări (de la 
Budapesta și Magdeburg), care 
urmează să stabilească actuala 
ierarhie a valorilor în polo-ul 
mondial.

Cele peste 80 de meciuri inter- 
țări din primele 5 luni ale anu
lui au reconfirmat prezențele Un
gariei. Iugoslaviei, Uniunii Sovie
tice, R.D. Germane, Italiei și Ro
mâniei în fruntea plutonului și 
aproape sigur că dintre aceste 6 
formații vor fi decise câștigătoa
rele celor trei medalii la J.O. Iată 
și motivul pentru care în scurtul 
nostru tur de orizont al activită
ții internațional© din 1968 ne von?’ 
mărgini doar la evoluțiile „celor 
6 mari“.

Principalei© turnee ale anului au 
desemnat de fiecare dată o altă 
cîștigătoare. La Cluj a învins for
mația R.D. Germane, la Hertogen- 
bosch, Iugoslavia a.ocupat primul 
loc datorită unui golaveraj supe, 
rior, iar la Neapole. cea mai bună 
s-a dovedit formația Ungariei.

Iată și tabloul cu rezultatele di_ 
recte dintre aceste echipe i

UNGARIA : 5—6 cu R.D.G., 6—3 
cu România, 3—3 cu Iugoslavia,

Englezul Ball (în tricou alb) și Paunovici în dispută pentru 
balon

Telefoto: A.P.-AGERI’RES

nticipări Înaintea finalei
statură, dar împreună cu Pet- 
kovici alcătuiesc un cuplu ra
pid. Cei trei din linia de atac 
mi se par eficienți". Valca- 
reggi are cîteva dificultăți în 
alcătuirea formației. El se 
gîndește cu cine să înlocu
iască pe Rivera și pe Ber- 
cellino, accidentați în meciul 
cu reprezentativa Uniunii So
vietice. Cu cele mai mari 
șanse candidează pe cele două 
posturi Lodetti și Guarneri. 
S-a pus, de asemenea, pro
blema înlocuirii lui Mazzola 
cu Riva, dar, pînă la urmă, 
s-a hotărît ca primului să i 
se acorde în continuare cre
dit. Iată, cu probabilitate, 
„ll“-le italienilor pentru fi
nală : Zoff — Burgnich, Fac
chetti, Ferrini, Guarneri, Cas
tano, Domenghini, Juliano,

4— 3 cu Italia, 6—4 cu U.R.S.S., 
3—3 cu Italia și 6—4 cu România ; 
IUGOSLAVIA : 3—3 cu Ungaria,
5— 4 cu Italia ; R.D. GERMANA :
6— 5 cu Ungaria, 8—6 cu România ; 
U.R.S.S. : 4—6 cu Ungaria, 10—9 
cu România șl 3—3 cu Italia ; 
ITALIA : 3—4 cu Ungaria, 4—5 ou 
Iugoslavia. 6—4 cu România, 3—3 
cu Ungaria șl 3—3 cu U.R.S.S. ; 
ROMANIA : 3—6 cu Ungaria, 6—8 
cu R.D.G., 4—6 cu Italia, 9—10 
cu U.R.S.S. și 4—6 cu Ungaria.

La o primă vedere s-ar părea 
că șl acest pluton al primelor 
șase echipe s-a împărțit în două : 
Ungaria. R.D. Germană, Iugoslavia 
și U.R.S.S. pe de-o parte, toate 
avlnd șanse egale de a cuceri 
în octombrie titlul olimpic, și 
echipele Italiei și României, pe 
de altă parte, care deocamdată 
joacă roluri de outsiderl.

In formația Ungariei, simbioza 
încercată de Kalman Markovits 
Intre jucătorii cu state mai vechi 
de serviciu și tinerii Sarosi, Stein
metz, Szivos, Pocsik începe să 
dea roade. Selecționata R.D. Ger
mane a ajuns la o deplină matu
ritate și o forță remarcabilă de 
joc, Iar U.R.S.S. poate alinia ori- 
cînd două echipe de valori sen
sibil egale. In sfîrșit, „7“-le iugo
slav prezintă în componența 
pe reprezentanții „noului val“ 
(Poljack, Marovlci, Dabovicl, Ru_

A

Mazzola, Lodetti, Prati.
Și în tabăra iugoslavă există 

indisponibilități. Osim va fi 
înlocuit cu Akimovici. E po
sibil să nu joace nici Pet- 
kovici, care a făcut în meciul 
cu Anglia o ușoară întindere 
musculară. în locul său, an
trenorul Mitici se gîndește să 
facă apel la Hoșici, un mij
locaș cu mare capacitate de 
luptă și posibilități de parti
cipare la acțiunile ofensive.

Se crede că Mitici va ali
nia, în fața Italiei următoa
rea formație: Pantelici — 
Fazlaghici, Damianovici, Tri- 
vici, Pavlovici, Holțer Pet- 
kovici (Hoșici), Paunovici, 
Musemici,, Akimovici, Geaici.

Inițial, se hotărîse ca finala 
să fie condusă de maghiarul 
Zsolt, dar ulterior ea a fost

Peter Rusoran, unul dintre virtuoșii echipei ungare

dici. Lopatni) care se înțeleg de 
minune cu experimentațil Janko- 
viei, sandicl, Bonaclcl, Trum- 
bici șl Pensiei.

Reprezentativa României, aflată 
de trei luni sub conducerea lui 
AI. Popescu, a luat un start slab 
în sezonul 1968, plerzînd toate 
cele 5 partide jucate la Cluj și 
Neapole. Noul antrenor al națio
nalei noastre și-a fixat Insă ca 
principale obiective pentru pe
rioada preoltmpică turneele de la 
Budapesta șl Magdeburg, astfel că 
DE-ABIA IN ZILELE URMĂ
TOARE VOM. PUTEA TRAGE

Sportivii români pleacă azi 
la C. M. de popice

Gînduri și proiecte In pragul marii competiții
Ieri au fost alcătuite echipele reprezentative

In cursul zilei de azi pă
răsesc Capitala echipele (fe
minină și masculină) ce vor 
reprezenta țara noastră la cea

Antrenorii F. Popescu și 
Al. Andrei au stabilit ur
mătoarele echipe :

MASCULIN : P. Purje, I. 
Micoroiu, C. Vînătoru, C. 
Rădulescu, V. Măntoiu, A. 
Șucatu. Rezervă : Gh. Sil
vestru.

FEMININ : Elena Tran
dafir, Cornelia Moldovea- 
nu, Margareta Szemany, 
Ținea Balaban, Florica Ne- 
guțoiu. Crista Szoc*. Re
zervă : Ana Marcu.

de a 7-a ediție a camplona* 
telor mondiale de popice. în 
vederea acestei importante 
competiții, joi dimineața au 
avut loc pe arena din parcul

încredințată arbitrului elve
țian Dienst.

Iată programul jocurilor de 
azi :

pentru locurile 3—4, de la 
ora 18,45 :
U.R.S.S. — ANGLIA 
pentru locurile 1—2, de 
la ora 21,15 :

ITALIA — IUGOSLAVIA 
(telespectatorii din România 
vor putea urmări în întregime 
acest meci).

Dacă, în finală, după 90 de 
minute, scorul va fi egal, a- 
tunci partida va fi prelungită 
cu două reprize a cîte 15 mi
nute. Dacă egalitatea se va 
menține și după prelungiri, 
atunci meciul se va rejuca 
luni 10 iunie, tot pe stadio
nul olimpic din Roma, cu în
cepere de- la ora 21.

CONCLUZH MAI JUSTE ASUPRA 
ȘANSELOR NOASTRE l»A J.O.

In fine, capricioasa „squadra 
azzura” prezintă prea puține nou
tăți față de anii trecuțl. Dar 
MalolU antrenorul el, este con
vins că de data aceasta italienii 
voa* lua din nou o medalie.. .

Orice calcul este încă prematur 
șl probabil că partidele din insula 
Margareta, sau cele de la Elbe 
Schwlmmhalle vor fi mai edifi
catoare, avînd in vedere că ele 
constituie pentru flecare dintre 
acesta formații ultimele teste 
înaintea Olimpiadei, (a. v.)

sportiv Voința ultimele pre
gătiri.

După cum se poate vedea, 
echipele au fost alcătuite pe 
scheletul formațiilor care 

. ne-au reprezentat, cu cinste, 
la ediția trecută.

Iată ce ne-au declarat unii 
dintre cei cu care am stat 
de vorbă în pragul marii 
competiții.

Maestrul emerit al sportu
lui P. PURJE (căpitanul echi
pei) : „Dacă vom reuși să ne 
acomodăm cu particularită
țile pistelor arenei din Lin' 
mai rapid decît popicarii di. 
R.D.G. și Cehoslovacia, pe. 
care-i considerăm cei mai pe
riculoși adversari, atunci ne 
vom număra printre laureați. 
Ținînd seama de seriozitatea 
cu care ne-am pregătit, 
concurăm cu șanse la primul 
loc în ierarhia mondială"-

în discuția pe care am a- 
vut-o joi cu cei doi antre
nori, aceștia ne-au declarat :

F. POPESCU — „în apăra" 
rea titlurilor ne vom întrece, 
în principal, cu reprezenta
tivele R.D. Germane, Ceho
slovaciei și Iugoslaviei. Ulti
mele patru rezultate obținuse 
de noi ne dau speranțe. Multă 
încredere îmi inspiră P. Pur- 
je, C. Vînătoru, I. Micoroiu 
și O. Rădulescu".

AL. ANDREI — „Mă aștept 
ca Margareta Szemany, Elena 
Trandafir, Cornelia Moldo- 
veanu și Crista Szocs să de 
pășească rezultatele obținu, 
în ultima perioadă".

Așadar, optimismul, buna 
dispoziție și încrederea într-o 
comportare bună caracteri
zează pe sportivii și specia
liștii care fac deplasarea în 
Austria. Tuturor, le dorim 
succes deplin în întrecerile 
care încep luni pe arena din 
Linz.

Tr. IOANITESCU

R.F. a Germaniei, jucîncl la Wup
pertal cu formația locală S.S.F. 
Delfin. Sportivii români au obți
nut o victorie categorică cu sco
rul de 11—1.■
ATLETA SOVIETICA Liudmila 
Samotesova a fost cronometrată 
pe distanța de 100 m cu timpul 
de 11,4, rezultat ce reprezintă cea 
mai bună performanță a sezonu
lui din U.R.S.S. și a doua din 
Europa.

Primele rezultate 

de la Dinamoviada 

de natație
BERLIN, 7 (prin telefon). Au 

început întrecerile de înot și 
polo ale Dinamoviadei. Iată 
primele rezultate: 400 m liber 
(f) : 1. E. Stoltze (RDG) 4:52,4... 
4- C- Balaban 5:06,5, 7. L. Radu 
(14 ani) 5:27.4 ; 400 m liber (m) :
I. I. Lusar (URSS) 4:26,5... 6. D- 
Naghi 4:41,7 ; 100 m delfin (f) :
J. Slavceva (Bulg.) 1:12,3-.. 6. N- 
Ștefaneseu 1:13,5, Anca Groza 
(12 ani) 1:17,6 — nou rec. copii 
B ; 100 ni bras (m) : I. Kirdja- 
nov (URSS) 1:12,1 ; 200 m spate 
(f) : 1. U. Britt (RDG) 2:36,1 ; 
200 m spate (m) : 1. VI. Dvorkin 
(URSS) 2:15,3... 7. T. Șerban 
2:28,3. în turneul de polo, Di
namo București participă cu o 
formație în alcătuirea căreia in
tră 5 juniori. Rezultate tehnice : 
Dynamo Berlin—Dinamo Bucu
rești 5—1 (2-0, 1-0, 1-0, 1-1) ; R. 
Hvezda — Spartac Sofia 6—2 ; 
Dozsa (Ungaria) — Gwardia (Po
lonia) 8—3 : Dinamo București — 
Dinamo (URSS) 3—5 (2-2, 1-2, 
0-1, 0-0) ; Dynamo Berlin — 
Gwardia 11—2 ; Dozsa — Spar
tac 9—2 ; Dinamo (URSS) — 
Spartac 8—4 ; R. Hvezda — 
Gwardia 9—5 ; Dozsa — R. 
Hvezda 5—3 ; Dinamo București 
- R. Hvezda 4—4 (2-1, 0-2, 1-1, 
1-0).

Din multitudinea competițiilor aflate pe programul interna
țional, care țin încă la distanță respectuoasă ideea oricărei 
vacanțe sportive estivale, se impun cu pregnanță acele spe
cialități unde virtuozitatea campionului se aliază cu forța 
și perfecțiunea mașinii. In vedetă, zborul planat al cutezători
lor din înălțimi.

AXI-A EDIȚIE a campio
natelor mondiale de 
planorism reunește, pe 

colinele înverzite din apropie
rea orășelului Leszno, în Po
lonia, peste o sută de aparate 
de zbor fără motor. La bor
dul lor vor evolua așii acestui 
sport în care omul capătă 
aripi ce-1 duc în depărtări, 
pe pale de vînt prielnic. O- 
chiul ager, simțul orientării 
și — bineînțeles — calitatea 
planorului vor desemna pe 
performerii zborului celui mai 
lung și mai precis ca și a 
celui mai rapid.

Polonezii, pentru a doua 
oară gazde ale acestei com
petiții cu frumuseți nease
muite, își pun speranțe în 
primul lor planorist, temera
rul Wroblevsky, unul din spe
cialiștii probei „în triunghi”, 
încununare supremă a pilo
tai ului celui mai pur. După 
cum delegația română — în 
frunte cu Mircea Finescu și 
Emil Iliescu — se prezintă cu 
justificate aspirații la un loc 
fruntaș în întrecerea planoa- 
relor de clasa standard. în 
total, vor fi prezenți piloți din 
31 de țări.

Le dorim, tuturor, vînt 
bun i

IN CONTRAST cu zbo
rul silențios al planoa- 
relor, întrecerea boli.- 

zilor pe patru roți, avizi de 
kilometri, va face să răsune 
cu larma motoarelor lor cir
cuitele de asfalt, în mai multe 
orașe europene. în centrul a- 
tenției se află cursa de la 

Spa (Belgia), unul din Marile 
Premii contînd pentru cam
pionatul mondial al conducă
torilor (formula 1). Este a pa
tra etapă a întrecerii, începută 
în primele zile ale anuiui«la 
Capetown și continuată apoi 
la Jarama și Monte Carlo.

Circuitul de la Spa are re
putația de a fi foarte rapid 
și, deci, periculos. Anul tre
cut, aci a triumfat america
nul Don Gurney cu un record 
impresionant : 234,9 km la
oră’ I Evident, asul prudenței 
Graham Hill va trebui de 
data aceasta să iasă din tran
șee și să atace, dacă dorește 
să-și mențină avansul confor
tabil de 14 puncte care-1 se
pară de al doilea clasat pe 
tabela campionatului mon
dial. Și cum acesta este chiar 
deținătorul titlului, neo
zeelandezul Denis Hulme, se 
anunță o întrecere pasionantă.

Un amănunt suplimentar, 
care ilustrează tensiunea la 
care se dispută aceste între
ceri : Hulme era cît pe ce 
să-și piardă viața în recenta 
cursă de 500 mile de la India
napolis, motorul mașinii sale 
Eagle Ford făcînd explozie. 
Automobilistul a scăpat ca 
prin minune I

Alte evenimente notabile în 
sportul cu motor sînt primele 
starturi în seria de concursuri 
motocicliste pentru Tourist 
Trophy în insula Man (An
glia), Marele Premiu automo
bilistic al Budapestei și o 
nouă cursă pentru Premiul 
Alpilor (mașini raliu) în R.F. 
a Germaniei.

C icliștii ramași în
CURSA pentru tricoul 
roz al Turului Italiei își 

încordează forțele pentru ul
timele etape, decisive. Cățără
torii mai au un cuvînt de 
spus pînă la sprintul final, de 
marți, la Neapole. în special 
penultima etapă, Rocca di 
Cambio-Blockhaus, cu escala
darea a două vîrfuri dificile, 
(altitudine 1464 m și 2155 m), 
poate oferi încă o șansă lui 
Felice Gimondi, cîștigătorul 
ultimului Giro. Se pare că 
este, totuși, rîndul unui 
„straniero" mai ales fiind 
vorba de campionul mondial, 
belgianul Eddy Merckx. Și 
— argument care contează — 
între actualul lider al cursei 
și marele as italian, pe dis

De mîine, 102 planoare își vor lua zborul spre titlurile mondiale

tanța a mai puțin de 10 mi
nute, se află un coechipier al 
primului, redutabilul Âdorni. 
Acesta va ști să-1 protejeze 
cum se cuvine pe „capul de 
coloană1' al echipei finanțată 
de firma Faema.

Campionii pedalei — cei 
mai mulți dintre ei — ca și 
gazetarii de ciclism vor avea 
numai 24 ore de pauză după 
consumarea turului peninsu
lar. Urmează imediat, de joi, 
un altul : Turul Elveției (1 403 
km) din rîndul marilor „cla
sice" ale sezonului rutier.

UN SCURT DECUPAJ 
din vastul panoramic al 
tenisului. La Roland 

Garros, începută sub auspicii 
de incertitudine, prima edi

ție „open" a întrecerilor, a- 
similate cîndva unor campio
nate mondiale pe terenuri cu 
zgură, se apropie de sfîrșit. 
Pentru noi, este prețios amă
nuntul că, deși în turneu au 
apărut redutabilele rachete 
profesioniste, locurile obținute 
la edițiile anterioare de tenis- 
manii români se mențin. Mai 
mult chiar, Ion Țiriac a pro
movat printre primii 8 clasați 
în proba de simplu, fiind ne
voit să încline steagul doar 
în fața nr. 1 mondial (abso
lut), australianul Rod Laver. 
Iar perechea română Ion Ți- 
riac-Ilie Năstase, fostă fina
listă a întrecerii în 1966 și 
semifinalistă anul trecut, este 
din nou prezentă în ultimele 
etape ale probei de dublu, 

după eliminarea faimoșilor 
Andres Gimeno-Pancho Gon
zales (nr. 2 mondial și fostul 
nr. 1).

Caravana jucătorilor noștri 
fruntași s-a împărțit acum în 
două. P. Mărmureanu și S. 
Dron participă ia campiona
tele internaționale ale Ceho
slovaciei, la Praga. Iar primii 
doi se deplasează la Lugano, 
pentru a lua parte la „inter
naționalele" Elveției. Aci, în 
1965, Ion Țiriac cîștiga unul 
dintre cele 6 titluri de cam
pion internațional înscrise 
pînă acum în palmaresul său, 
după o finală cu Fred Stolle, 
întreruptă de ploaie. Sorții’ 
aveau să-1 prefere pe român...

Radu VOIA
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