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Duminică, pe aeroportul Băneasa:

iunie, ZIUA AVIAȚIEI RE
PUBLICII SOCIALISTE RO
MANIA. Data acestei tradi
ționale sărbători evocă înfăp
tuirea primului zbor realizat, 
la 17 iunie 1910, de către in
ginerul român AUREL VLAI- 
CU cu un aparat de construc
ție proprie, pilotat de inven
tator.

Cu prilejul acestei zile, Fe
derația Aeronautică Română 
organizează, duminică 16 iu
nie. un MARE MITING 
AVIATIC pe aeroportul inter
național Băneasa. In cadrul 
lui, pe culoarele nevăzute ale 
văzduhului își vor demonstra 
măiestria și curajul așii pilo
tajului din AVIAȚIA MILI
TARĂ, AVIAȚIA CIVILA, 
AVIAȚIA SPORTIVA 
AVIAȚIA UTILITARA.

Bogatul program al mitin
gului aviatic de duminică cu
prinde numere de mare atrac
ție pentru iubitorii planoris
mului, parașutismului și zbo
rului cu motor. Spicuim :

DECOLARE CU FORȚAJ DE 
PE AEROPORTUL BANEA- 
SA A DOUA AVIOANE 
MIG-21, SPARGEREA ZI
DULUI SONIC LA 10 000 M 
ȘI ATERIZARE • VlNA- 
TOARE DE BALONAȘE CU 
AVIOANE IAR-813 • ÎNAL
TA ACROBAȚIE EXECUTA
TA CU UN APARAT DE TIP 
IAK-18 • LANSAREA A 
DOI PARAȘUTIȘTI SUB O 
SINGURA PARAȘUTA • DE
MONSTRAȚIE DE TRANS
PORT A UNEI ÎNCĂRCĂ
TURI CU ELICOPTERUL 
MI-4 • CARUSEL ÎN CĂ
DERE FORMAT DIN 5 PA
RAȘUTIȘTI • ÎNALTA A- 
CROBAȚIE EXECUTATA CU 
UN AVION ZLIN-526 • CĂ
DEREA A DOI PARAȘU
TIȘTI ÎN ȘURUB • ACRO
BAȚIE ÎN FORMAȚIE EXE
CUTATA DE 5 AVIOANE 
MIG-15 • LANSĂRI MASI
VE DE PARAȘUTIȘTI etc.

Mitingul aviatic va Începe 
la ora 10. Printr-un plonjon spectaculos, portarul craiovean va cîștiga această dispută pentru balon cu Ion Ioqescu 

(fază din meciul Rapid — Universitatea Craiova, disputat duminică în Ciulești) Foto : V. ONESA
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Argeșenii felicită 
pe campioni

Telegramă adresată clubu
lui sportiv Steaua :

Cele mai călduroase felici
tări echipei dv. de fotbal care 
a cucerit pentru a 7-a oară 
titlul de campioană a țării.

Vă dorim din suflet, dragi 
prieteni, mult succes în „Cu
pa campionilor europeni", 
spre satisfacția tuturor iubi
torilor de fotbal din țara 
noastră și pentru ridicarea 
prestigiului fotbalului româ
nesc.

CLUBUL F. C. ARGEȘ
N. R. Atenția fotbaliștilor 

piteșteni este o frumoasă do
vadă de sportivitate. O aplau
dăm !

ITALIA
A CIȘTIGAT

CAMPIONATUL 
EUROPEAN I

Citiți cronica trimișilor 
noștri speciali la Roma in 
pag. a 4-a

Curînd, și elevii din licee 
și școli profesionale vor 
zvîrli în aer servietele 

și vor scrie cu creta pe ta
blă : „Trăiască vacanța mare". 

Cei mai buni, premianții, 
vor primi, ca în fiecare an, 
premii în cărți, cârti minuna
te de știință, artă și litera
tură. Dar de ce nu și de 
sport ?

Ideea nu ne aparține, dar 
sîntem partizanii ei. Acest 
lucru s-a întîmplat acum cîți- 
va ani în Franța și de atunci 
se repetă mereu, cu bucurii 
mereu crescînde.

Cine ar putea spune, cine 
ar putea gindi altfel că viața 
unui mare campion nu este 
un exemplu convingător de 
virtuți ? Cine se mai îndoieș
te astăzi că stadionul pregă
tește pentru profesiune si via
ță ?

Dar, haideți mai bine să 
mergem cu directorii și diri- 
ginții în librării și să alegem 
cărțile cele mai potrivite pen
tru gîndul nostru.

MARGINALII LA ULTIMELE 90 DE MINUTE
ALE CELUI DE AL 50-LEA CAMPIONAT
• CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ A CAMPIONATULUI

A CIȘTIGAT TITLUL
• „TRIUNGHIUL" PLOIEȘTI - BUCUREȘTI - TG. MUREȘ

A DOMINAT ULTIMA ETAPĂ
• PRIMA ECHIPĂ A RETURULUI, SURCLASATĂ LA CLUJ

S-a lăsat cortina peste e- 
diția semlcentenară a campio
natului nostru național, ediție 
cu destule valențe de o origi
nalitate contradictorie...

în mare măsură, etapa ter
minus a tipizat Întregul cam
pionat, repetînd relieful fot
balistic al acestei ultima ediții 
a celei mai importante compe
tiții din țara noastră. Un relief 
destul de accidentat...

Ilustrații la temă: 1) Uni
versitatea Cluj surclasează e- 
chipa dinamovistilar bucureș- 
teni, acceptată de foarte mulți 
ca fiind teamul nr. 1 al retu
rului. 2) Petrolul, învingătoare 
în deplasare la Cluj și Tg. 
Mureș, are o ultimă apariție 
de parodie pe propriul teren, 
Pe care, după desfășurarea jo
cului, ar fi trebuit să încaseze 
o rețetă de cel puțin 6—7 go
luri ! 3) Rapidul, care pînă la

sfîrșitul meciului cu Univer
sitatea Craiova era campioana 
„en titre", obține, pufăind" 

din greu, o foarte subțire vic
torie. 4) La Bacău, echipa de 
pe malul mării (acum cîteva 
luni cu veleități la titlu) de
monstrează că, in ' spatele unui 
paravan gravat cu aparențe 
care i-au fost multă vreme 
favorabile, se ascund carii 
care se trădează din cînd în 
cînd. 5) În sfîrșit, U.T.A., a- 
ceastă boemă a fotbalului nos
tru, care dă tuturor senzația 
că joacă „fotbal pentru fotbal", 
cultivînd cu riscul punctelor 
,,le beau geste", s-a cocoțat, 
prin victoria de ieri, pe un 
meritoriu loc 4, anunțîndu-ne, 
parcă, o apropiată revenire pe

Mariu» POPESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

La 15 iunie, o intilnire inedită ■

Tunisia - România, 
la box

Reprezentativa de box a României a pă
răsit Capitala duminică dimineața, plecînd 
în Tunisia, unde va susține, la 15 iunie, o 
partidă amicală cu naționala acestei țări. 
Au făcut deplasarea : C. Ciucă, C. Gruiescu, 
N. Gîju, N. Moldovan, O. Gorea, N. Peicu, 
V. Antoniu, V. Silberman, I. Covaci, Gh. 
Chivăr, I. Monea și I. Alexe. Boxerii români 
sînt însoțiți de antrenorii Ion Popa, Șerbu 
Neacșu, precum și de dr. Petre Radovici, 

întîlnirea dintre cele două echipe este la 
prima sa ediție.

N. R. Citind componența echipei repre
zentative de box, surprinde prezența unor 
pugiliști care, la turneul final ai cam
pionatelor naționale, au fost departe de a 
da satisfacție (Ovidiu Gorea, Nicolae 
Deicu). La fel de neașteptată este absența 
campionilor Aurel Simion și Calistrăt 
Cuțov. Federația de specialitate invocă 
labirintul formalităților de deplasare. 
Regretăm că asemenea argumente pot 
justifica incoerența unor reprezentative 
naționale.
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LICEUL
SPORTIV

a prima vedere, acest titlu 
poate părea un pleonasm. Dar, 
numai la prima vedere. Pentru 
că nu pretutindeni și — din 
păcate — nu totdeauna, lo
godna școală-sport a dus la 

nunți de aur, la căsnicii 
cite, ferite de asperități 
flicte.

Deseori, lucrurile cele 
sînt acelea 
de acord I 
necesitatea 
învățătură

L
lungi și feri-
sau de con-

mai greu de 
cu care 
Absolut 

legăturii 
și exer- 
în afara

realitate
s-a

„CUPA PIONIERUL" 
inaugurează activitatea de vară 

a minibaschetbaliștilor
Primele zile ale vacanței 

mari aduo mmlbaschetbaliști- 
lor prilejul inaugurării acti
vității competiționale din tim
pul verii. Mai precis, astăzi, 
mîine și joi, el se vor Întrece, 
în cadrul plăcut al terenului 
Universitatea (Drept), pentru 
cucerirea „Cupei pionierul”, 
trofeu oferit de Consiliul mu
nicipal pentru educație fizică 
și sport București. Dispute, 
așteptată cu justificat inte
res atît de către competitori 
cît și de către colegii lor de 
școală și amatorii de baschet, 
reunește unele dintre cele mai 
bune echipe alcătuite din co
pil de 9—10 ani (născuți în 
1957 și 1958) : Școala sportivă

nr. 1. Școala sportivă nr. 2, Cu
tezătorii (Plalatul pionierilor) 
și Clubul sportiv școlar.

Tinerii baschetbaliști vor sus
ține întîlnirile sistem turneu, 
fiecare meci durînd 4 reprize 
a cite 7 minute de joc efec
tiv. De menționat că, în afara 
cupelor oferite primelor cla
sate Ia băieți și la fete, va mai 
fj decemaș un premiu, de că
tre federația de specialitate, 
școlii generale care va totaliza, 
în cele trei zile, un număr mi
nim de 300 de spectatori.

Astăzi, de la ora 17,30, vor 
avea loc meciurile:. Șc. sp. 
nr. 2 — Școlarul (f), Cuteză
torii—Școlarul (b), Cutezătorii— 
Șc. sp. nr. 1 (f), Șc. sp. nr. 2— 
Șc. sp. nr. 1 (b).

transpus în viață 
toată lumea este 
nimeni nu neagă 
indisolubile dintre 
cițiul fizic. Pentru că s-ar afla 
realității.

Și totuși, pornindu-se de la
(adesea nu tocmai promițătoare), 
ajuns la concluzia că din moment ce 
sportul este o școală a vieții, reversul 
logic, și absolut obiectiv, ar fi crearea 
unor școli pentru sport. Din acest gînd, 
mereu înnobilat și cu o justețe dovedită 
de viața însăși, s-a născut ceea ce se 
cheamă, în titulatura oficială, LICEUL 
CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICA.

Ce reprezintă și ce urmărește o ase
menea unitate de învățămînt ? Chestiu
nea fiind amplu dezbătută, nu rămîne 
decît să fie reîmprospătată. Liceul cu 
profil sportiv este unul ca oricare altul, 
doar că educația fizică devine un 
obiect adus la însemnătatea cu care ar 
trebui să fie onorat, de fapt, oriunde 
sînt pupitre și table. Pentru simplificare, 
și prin similitudine, el ar corespunde 
școlii de muzică, coregrafie sau pic
tură, în care studiul temeinic al obiec
telor de cultură generală se împletește 
cu stimularea, pedagogic științifică, a 
unei aptitudini înnăscute : cîntul, dansul, 
desenul, performanța sportivă.

Tn asemenea licee, limba română 
încheie o rodnică alianță cu porta
tivul, copilul învață teorema lui Pita- 
gora, dar și săritura de balet „double 
tour", face experiențe de fizică și pic
tează la șevalet, studiază relieful glo
bului și tehnica de aruncare a discului—

Liceele sportive, ajunse la respecta
bila cifră de 15, și-au demonstrat stră
lucit dreptul la utilitate și la existență. 
Ele desfid teoria falsă a premiantului 
maladiv și a campionului sportiv cori
jent la două materii. „Școala de spor
turi" din Brașov a deținut cel mai bun 
procent de promovați din oraș și re
cordul reușitei Ia examenul de baca
laureat ; într-un singur an, o unitate 
asemănătoare — creată la Buzău — 
a atras elogiile și recunoștința părin
ților ; Liceul nr. 35 din București (cînd 
i se va găsi oare un nume sportiv 
adecvat, care să-l scoată din anoni
matul numărului de înregistrare ?), de 
asemenea, CU PROGRAM DE EDUCA
ȚIE FIZICA, a consemnat în promoția 
de 35 absolvenți 1965/1966, 8 studenți 
la I.C.F., iar ceilalți la Institutul poli
tehnic, Institutul agronomic, Institutul 
de petrol, gaze și geologie, facultățile 
de Medicină, Arhitectură, Drept, Mate
matică etc., făcînd o admirabilă tră
sură de unire între inteligență ți sta
dion. Din liceele sportive s-au ridicat 
performeri ca Mihaela Peneș, Gheorghe 
Costache, Zoltan Vamoș, Gabriela Ră- 
dulescu, Petre Mihaiuc, Lucio Chiriță, 
Mariana llie, dar și ingineri, chirurgi, 
profesori de educație fizică, economiști, 
arhitecți. Principalul — au ieșit gene
rații de tineri viguroși, excelent pre
gătiți pentru muncă și pentru îzbînzile 
vieții. Ceea ce este esențial I

în aceste zile se fac înscrieri pentru 
examenele de admitere în liceele cu 
program de educație fizică. Normelor 
teoretice ale obișnuitului test al pregă
tirii intelectuale li se adaugă altele, 
nu mai puțin drastice, ale verificării 
apti+udinilor fizice. Dar, beneficiul de 
a urma o asemenea școală, cu larg 
orizont, răsplătește toate eforturile. 
Părinții preocupați de dezvoltarea multi
laterală sufletească 
lor nu vor pregeta 
LICEUL SPORTIV.

și fizică a copiilor 
să-i îndemne către

Valerio CHIOSE

Să luăm din raft pentru 
premianții care iubesc istoria, 
reportajele Jocurilor Olimpice 
de la Melbourne și Roma ale 
lui Tudor Vornicu și Radu 
Urziceanu, „Urme de schi

cu, romanul sportiv al lui Di- 
mitrie Mânu, „Din tribune în
cepe meciul".

Elevii, viitori cercetători și 
oameni de știință vor aștepta 
de Ia noi cărți pe gustul lor.

Cărți pentru premianți
peste veacuri" de Gheorghe 
Epuran și chiar „Palestrica" 
lui Constantin Kirițescu, deși 
această carte este un tratat, 
ca o istorie a teatrului sau 
muzicii.

Ce vom alege pentru elevii 
pasionați de literatură? Amîn- 
două volumele antologice, cu 
scriitori români și străini 
(„Legea muntelui" și „Un 
meci decisiv"), „Sport și le
gendă" de Victor Bănciules-

Să le dăruim deci cărțile 
speologilor Tazief și Caste- 
ret, biografia lui Nansen sau 
Amundsen, pe Racoviță, Cou
steau și Heyerdahl. Ele sînt 
cărțile unor mari îndrăzneți 
în fapte dar și in idei, ale 
unor oameni de caracter care 
luptind știu să învingă natu
ra și toate neprevăzutele

Sînt și elevi care visează 
să devină aviatori și cosmo-

nauți. Cartea inginerului C. 
Gheorghiu „Zboruri celebre", 
cele două traduceri din An
toine de St. Exupery — „Pă- 
mintul oamenilor" și „Zbor 
de noapte", viețile lui Vuia, 
Vlaicu, Gh. Bănciulescu sînt 
mai convingătoare decît foarte 
multe argumente profesorale.

Dar majoritatea elevilor 
preferă să rămînă pe pă- 
mînt, în natură, să o cuce
rească și să o înfrumusețeze. 
Să Ie dăm atunci posibilita
tea să parcurgă „Monumen
tele naturii din România" de 
acad. E. Pop, „Am îndrăgit 
munții" de Ion Coman, cărțile 
de drumeție din editurile 
C.N.E.F.S. sau Meridiane, 
„Momentele de vînătoare" ale 
lui Aristide Stavros.

Pe cei care aspiră spre 
înălțimi și care cred în fru
musețea și eroismul alpinis
mului să-i purtăm pe Hima-

Virgil LUDU

(Continuare in pag. a 3-a)
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LA POLIGONUL TUNARI:

S-A ÎNCHEIAT ETAPA I

A CAMPIONATELOR REPUBLICANE
Atmosfera de sărbătoare a 

continuat ieri pe poligonul 
Tunari, cu toate că „interna
ționalele" s-au încheiat. Pe 
plan intern, trăgătorii noștri 
s-au întrecut ieri la probele 
de pistol calibru mare și armă 
standard 60 focuri culcat băr
bați, din cadrul campionatului 
republican de seniori, e- 
tapa I.

Cu toată oboseala acumu
lată în timpul celor 4 zile 
de concurs, trăgătorii au 
reușit, din nou, să obțină

rezultate satisfăcătoare, ca, 
de pildă, P. Șandor, D. Hrib, 
S. Caban (la armă standard) 
și I. Tripșa, D. fuga (la pis
tol calibru mare).

Etapa a Il-a a campionate
lor republicane se va desfă
șura la începutul lunii sep
tembrie, cînd vor fi desem
nați campionii.

Rezultate: Armă standard 
60 focuri culcat bărbați: 1. 
P. Șandor (Steaua) 590 p, 
2. D. Hrib (Olimpia) 589 p. 
(ultima țintă 98), 3. S. Caban

(Dinamo) 589 p (u.t. 97), 4. 
N. Rotaru (Steaua) 588 p, 5. 
Gh. Vasilescu (Olimpia) 587 
P (u.t. 99), 6. R. Weinerich
(Arhitectura) 587 p (u.t. 98), 
7. D. Vidrașcu (Dinamo) 587 
p. (u.t. 95). Pistol calibru 
mare bărbați: 1. I. Tripșa 
(Dinamo) 580 p, 2. D. luga 
(Dinamo) 579 p, 3. D. Mai 
ghiar (Dinamo) 578 p, 4. M. 
Dumitriu (Steaua) 577 p, 5. 
L. Giușcă (Construcții) 576 
p, 6. M. Roșea (Dinamo) 573 p.
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Olimpicii in vizită la redacție

GHEORGHE CHIVĂR ÎȘI SOLICITĂ ANTRENORUL

Gheorghe Ghivăr (in stingă)

Cu obrajii îmbujorați, 
peste pielea arămie, întin
să ca o catifea, cu figura 
unui actor de cinema, de
parte, departe de imaginea 
pe care ne-o formăm înde
obște despre fizionomia 
unui boxer, opusul hidosu
lui luptător cu ceste din 
antichitate, antiteza tume
fiatului pugilist profesionist 
al zilelor noastre — Gheor
ghe Chivăr, tînărul care 
întrunește toate aceste cgjl- 
fâfi și opoziții, ne-a vizitat

„CANGURII" NU SE
Nimic (dar, poate, nu va fi chiar așa) despre Mexic I 

Reporterul promite că nu va pune aici obsedanta 
întrebare, vehiculată cu atîta insistență și — cel mai 

adesea — lipsită de noimă, în 1964, înaintea Jocurilor Olim
pice din capitala niponă : „Ce medalie veți obține sau : 
„Pe ce loc o sâ vă clasați ?"

Frunțile rămîn descrețite. Marea continuă să creeze, 
generoasă, _ frumuseți picturale. Valurile poqrtă spre țărm 
chemări tainice. Prezența „pix'-ului și a blocnotesului este 
— înțelegeți de ce 1 —- nedorită, acum, în aceste minute 
ale unei invitații la o discuție despre „canguri"...

— Cît de grea este proba 
de triplu salt ?

— Mai grea decit se crede. 
Acum 72 de ani, la prima edi
ție a Jocurilor Olimpice mo
deme, americanul James Con
nolly a cîștigat titlul suprem 
cu un rezultat inferior cu 
8 cm performanței cu care 
tni-am făcut eu debutul (13,79 

m). De atunci, insă, „cangurii" 
— cum sîntem deseori numiți 
ttoi săritorii de triplu — au 
obținut performanțe specta-

• Născut în București, la 
30.XI.1939. Profesia : inginer. 
Căsătorit. înălțime — 1,78 tn; 
greutate — 70 kg.
• A început să practice

sportul în 1956 (abia cînd era 
student); performanța cea mai 
bună â anului de debut : 13,19 
m. tn continuare, cele mal 
valoroase rezultate : 14,31 m 
(1957), 14,"1 m (1958), 14,79 m
(1059 — primul an de seniorat); 
15,31 m (1960), 15,48 m (1961 — 
cînd termină facultatea de 
construcții si începe să se pre
gătească sub îndrumarea an
trenorului Ellas Baruch), 15.85 
m (1962)
• tn 1963, stabilește primul 

record național : 1G,13 m și 
apoi 16,16 ni. Evoluția urmă
toarelor recorduri : 16,20 ni și 
16,28 m (1964); 16.42 m, 16,13 m 
și 16,46 m (1966); 16,59 m (1967).
• Titluri și alte performanțe

deosebite : campion național 
în 1963, 1964, 1965, 1966, 196Î;
campion și recordman euro
pean de sală (1966). finalist — 
locul V — la J.O. de la Tokio, 
campion balcanic (1964, 1966,
1967).
• Component al totului olim

pic, .în 1968, a realizat recent, 
la Sofia, cea >ie a ll-â perior- 
manță mondială a anului, 
(devenită între timp a IV-a), 
luînd astfel o impui tontă op 
țlufie phntfu apropiatele J.O. 
din Mexia.

culoase. Un singur exemplu : 
recordul Olimpic de la To
kio al polonezului Josef 
Schmidt (16:85 m). Și, cursa 
„cangurilor" continuă...

Cîteva ore înainte, la O p!ă- 
culă reît'tîlnire cu tones- u- 
Crum, fostul campion de tri
plu salt si multă vreme fun
dașul „Venusului"... TRIPLU 

Za redacția „Sportul’ i „Nu 

la redacție înaintea plecării 
în turneul din Africa de 
Nord.

Trefilatorul de 22 de ani de 
la Industria sîrmei din Cîm- 
pia Turzii, candidat olimpic 
în lotul de box, campion al 
țării la categoria mijlocie, se 
dovedește a fi un tînăr cu 
picioarele pe pămînt, inteli
gent. lucid, de loc îmbătat de 
himera trecătoarei glorii spor
tive.

Două probleme îl frămîntă 
în această clipă. în primul

SALT? — TREI PAȘI SPRE 
GLORIE SAU SPRE ANONI
MAT I E, DESIGUR, PROBA 
TALENTULUI, A APTITUDINI
LOR, DAR ÎNAINTE DE TOA
TE A PASIUNII SI A UNEI 
MARI CAPACITATI DE EFORT.

Știați că prima „bătaie" în
seamnă egalitate cu o forță 

de peste 500 kg? 
De aceea, pasul I 
este cel mai greu 
(medic A. Lăză- 
roiu).

Șerban Ciochină 
a studiat, cu pa
siune, „rezistența 
materialelor" (pro. 
fundă prețuire și 
simpatie lectorului 
universitar Sergiu 
Dragomir) și cu 
toate că, desigur, 
e vorba de altce
va, aplică în pre
gătirea sa sporti
vă ideea solicită
rilor maxime. Mai 
ales, din cauza 
faptului că nu 
este nici un talent 
deosebit, nici ex
cepțional dotat fi
zic pentru aceas
tă probă (părerea 
antrenorului Elias 
Baruch).

— Ce ați dat a- 
tletismuluî și oe 
ați primit din 
partea acestuia 7 
Cine a rămas da
tor ?

— Prefer să nu 
răspund categoric. 
Am avut multe 
satisfacții dar și 
insatisfacții. Ce 
am dat eu atletis
mului ? Nu știu I 
Foarte mult, Sau 
foarte puțin! Al
ții ar putea să 
eintărească mai 
exact.

★
Pe terasa elegantului ho

tel „Aurora" din Mamaia, so
ția lui Șerban, inginera Ro- 
diea Ciochină, ne ține o plă
cută . și discretă tovărășie. 
Tact — în orice caz desăvâr
șit — feminin sau glacial cal
cul Ingineresc ? O rugăm să 
ne spună ce gîndește ca so
ție a unui campion.

— Admir oamenii care își 
făuresc o pasiune și-i rămîn 
fideli vreme îndelungată. 
Șerban iubește atletismul cu 
forță șj duioșie. L-am văzut 
deseori în culmea fericirii, 
deseori amărit sau amăgit, 
dar niciodată descumpănit, tn 
pragul unei hotărîri de aban
don.

— Ce face Șerban, cînd 
nu este pe stadion, cînd 
—să spunem — nu mai e 

campionul sau recordma
nul de triplu salt ?

— Desigur, multe lucruri. 
Calcule matematice, teatru, 
muzică... Dar, întotdeauna 
cind îi rămîne timp — și 
pentru atletism rămîne destul 
în fiecare zi — îmi vorbește 
despre Schmidt, Stoikowski, 
Ovanesian, despre toată aceas
tă temerară (dar, după mine 
încă destul de anonimă) lume 
a „cangurilor".

Unilateralitate a preocupă
rilor sportive? Nu. Ii place fot
balul (mărturisită simpatie 
pentru Politehnica Timișoara). 
Joacă și baschet (nici acum 
n-a uitat înfrîngerea severă a 
echipei de „săritori" din me
ciul susținut cu cîțiva ani în 
urmă în compania lotului na
țional... feminin 1).

Atletismul e, însă, altceva 
— mai ales triplu saltul I

— Vreți să. împărtășiți

mai am o. lovitură decisivăI" 
Foto! V. BAGEAC

rînd, adresa unei școli de 
maiștri, unde să-și deșăvîr- 
șească studiile, cu matură în
grijorare pentru viitor și nu 
din frivola dorință de a nu 
rămîne inferior studentei în 
biologie pe care o curtează, 
în al doilea rînd, Gheorghe 
Chivăr e măcinat de întrebări 
referitoare la tehnica boxului.

A învățat mînuirea mănu-, 
șilor de opt uncii pe malurile 
Arieșului. Acolo și-a confec
ționat „lovituri de bază“, 
cum le numește el, execuții

Interviu cu Șerban Ciochină și... sofia sa

GÎNDESC LA MEXIC?
câteva din bucuriile și ne
cazurile vieții de sportiv ?

— In ordine inversă, însă 
Am început anul marilor 
mele speranțe cu un accident 
neplăcut (februarie). Trebuia 
să continui însă, pregătirea. 
Mai mult, am trecut la dubla
rea volumului de lucru. Cum 
spun copiii, nu, prea am fost 
cuminte și cred că medicii 
aveau dreptate să se supere.
Traumatismul la călcîiul pi
ciorului de bătaie s-a reac
tivat la Madrid — îndeosebi 
— și la Sofia. Dar, tot aici 
au început... bucuriile. In pri
mul concurs am sărit doar 
cu un centimetru mai puțin 
(o singură săritură) ca la eu
ropenele de la Dortmund, iar 
la al doilea am cîștigat pro
ba cu o performanță bine 
cotată.

Neastîmpăr de „cangur",
★

— Și acum ?
— Cîteva concursuri în R.F. 

a ' Germaniei, Franța etc. și. 
bineînțeles, pregătiri

■ic
Se știe prea puțin despre 

unele recorduri. Cele ale lui' 
Șerban Ciochină sini urmă
toarele : 1,80 m la înălțime 
(fără să fie forțată performan
ța maximă), 10,8 s pe 100 m, 
7,46 m la lungime, 9,86 m la 
triplu salt fără elan. Rezulta
tele cîntăresc greu în palma
resul „cangurilor"...

★
— Este, cum se spune 

uneori, proba de tripu salt 
o întrecere care se desfă
șoară sub semnul incerti
tudinii ?

® Triplul salt este proba 
certitudinii (antrenor Elias 
Baruch).

• Triplul salt este proba 
incertitudinii (Șerban Cio
chină).

• Triplul salt este proba 
care stabilește, verdict nu 
întotdeauna... sportiv, gloria 
sau> ignorarea unui atlet 
(soția lui Șerban Ciochină).

*
— Ce vă doriți cel mai 

mult ? Bineînțeles, așa cum 
am promis, fără referiri la 
J.O. din Mexic.

Povestește Șerban Ciochină...
— Am fost, nu de mult, in

vitat de campionul Spaniei la 
triplu salt, să vizităm împreu
nă frumoasele împrejurimi ale 
Madridului. Nu știu de ce, 
dar m-au impresionat intîinî- 
rile prietenului meu cu multi 
locuitori, cu personalul sta
țiilor de benzină, cu chelne
rii și vinzătorii din magazine 
și, mai cu seamă, cit suie de 
copii care — la fel ca toți 
ceilalți — îl salutau cu exu
beranță pe campionul Spa
niei la triplu salt. Sigur, a- 
ceasta reflectă, înainte de 
toate, larga popularitate a lui 
„don Arreta", dar ceva din 
manifesta simpatie, dragoste 
chiar, se adresează atletismu
lui, „cangurilor" care zboară 
peste 16 metri. Este ceea ce 
aș dori să se petreacă, intr-o 
zi, și la noi, pe străzile Bucu- 

FIȘIER OLIMPIC
CELE MAI BUNE PERFORMANTE MONDIALE LA :

80 m. GARDURI

10.5 Pamela Kilborn (Aus
tralia).

10.6 Maureen Caird (Austra
lia).

10.7 Denise Pease (Austra
lia).

10,7 Karin Balzer (RUG.).
10,7 VALERIA BUFANU (RO

MANIA).
10,7 Snejana lurukova (Bul

garia).
10.7 Tereza Nowak (Polonia).
10.8 Lorraine Staples (Aus- 

ralia).
10.8 Lesley Thompson (Aus

tralia).
DISC FEMEI

61,64 m Christine Spielberg 
(R.D.G.).

tehnice capabile să-i dea în 
i redere în propriile forțe ș 
să-i asigure succesul.

Cu directa de stînga trimisă 
puternic, mai apoi cu directa 
le dreapta dublată de uper
cut de stînga la ficat, Chivăr 
a obținut victorii fulgerătoare 
pe care le pomenește și azi 
eu mîndrie. Din acești pumni 
au plecat la podea Olteanu, 
Manole și alții.

Venit la București, Chivăr 
se pierde în marea masă a 
candidaților olimpici. El ur
mează antrenamente-școală. 
învață toate loviturile din a- 
hecedarul pugilistic, le exe
cută cu corectitudine, dar în
cepe să uite „loviturile de 
bază", cele decisive. O măr
turisește cu sincer regret Nu 
fără a adăuga o propunere : 
„Ii respect pe antrenori} mei 
bucureșteni, de la club și din 
lot. Dar SIMT NEVOIA UNUI 
ANTRENOR CARE SA SE 
OCUPE ÎN MOD SPECIAL 
DE MINE, așa cum făcea 
Francisc Ambruș la Cîmpia 
Turzii.

Nu-mi doresc nimic mai 
mult decit să-l pot avea din 
nou lingă mine, aici, acasă 
sau în vacanta de pe malul 
mării. ATUNCI ARIA SA VE
DEM CINE-MI VA MAI RE
ZISTA, ORIUNDE, INCLU
SIV LA MEXICO 1“.

La încheierea vizitei sale în 
redacție, lui Gheorghe Chivăr 
i-a fost. oferită paftaua-suve- 
nir „Sportul", acordată tutu
ror boxerilor care au deținut 
centura „Sportul" și au pier
dut-o în ring. (vib.).

reștiului sau în alt oraș al 
tării. Sau, cel puțin să nu 
mai fim întrebați de fiecare 
dată la Centrul de medicină 
sportivă: „Tovarășe, dumnea
ta ce ramură de sport prac
tici ?*

Dan GARLEȘTEANU

„Internaționalele" de tir de la Tunari- 
cea mai importantă competiție preolimpică

Valoarea și numărul trăgăto
rilor ca și rezultatele obținute, 
au dat un deosebit prestigiu 
internaționalelor de tir ale Ro
mâniei. De altfel, competiția de 
pe poligonul Tunari a însemnat 
poate cea mai importantă oca
zie de verificare a sportivilor 
înaintea J.O. Asemenea păreri 
au fost exprimate de mulți din
tre Oaspeții* noștri. Iată cîteva 
dintre cele consemnate.

OTTO HORBER (Elveția) — 
vicepreședintele comitetului teh
nic al U.I.T. : „Rezultate de va
loare inaltă, tată caracteristica 
întrecerilor la care am avut plă
cerea să asist. Cu primele două 
performanțe înregistrate la armă 
liberă calibru redus 60 f. sau la 
pistol liber se poate con
cura pentru medalii in Mexic. 
Ca să nu mai vorbesc de re
zultatele de la pistol viteză. 
Cred că a fost cel mai impor
tant concurs de pe continent și 
— totodată — un prilej extrem 
de nimerit de verificare pentru 
IO. Trăgătorii români contează 
printre cei măi buni din lume. 
Cînd fac această afirmație, mă 
gîndesc la pistol viteză, la pro
bele de pușcă (calibru redus),

61,03 m Lies! Westermann 
(R.F.G).

58,02 m J olan Kleiberne 
(Ungaria).

57,68 m Judit Stugner (Un- 
garia)*

57,34 m LIA MANOLIU (RO
MANIA).

56,04 m Karin Iilgen (R-D.G-)
55,78 m Gabriele Trepscheck 

(RD.G).
54,83 m Brigitte Berendonck 

(R.FG).
54,65 m OLIMPIA CATA

RAMA (ROMANIA).
54,58 m Ludmila Hmelev- 

skaia (U.R.S.S.).
TRIPLUSALT

16,76 m Pertti Pousi (Fin
landa).

CU PRILEJUL UNUI CONCURS de atle
tism desfășurat la Mainz (R. F. a Germa
niei), sportiva maghiară Angela Nemeth a 
stabilit cea mai bună performanță mondială 
a sezonului în proba de aruncare a suliței 
cu 60,20 m. Rezultatul Angelei Nemeth în
trece cu 2 m performanța realizată cu 
numai 24 de ore anterior de austriaca Eva 
Janko.

★
ÎNTlLNIREA INTERNAȚIONALA de 

atletism dintre selecționatele masculine și 
feminine ale R. D. Germane și Bulgariei, 
desfășurată la Berlin, s-a încheiat cu vic
toria gazdelor : la masculin cu 157,5—76,5 
puncte, iar la feminin cu 88—40 puncte.

în ziua a doua a întrecerilor au fost 
înregistrate două performanțe remarcabile, 
în proba de triplu salt. Klaus Neumann 
(R. D. Germană) a stabilit un nou record 
al țării sale cu 16,69 m, iar în proba de 
săritură în înălțime femei, Rita Schmidt 
a obținut performanta de 1,86 m

★
PRIMA ZI A CONCURSULUI interna

țional de atletism de la Los Angeles a fost 
marcată de cîteva rezultate de valoare. 
Performerul zilei a fost multiplul campion 
australian Ron Clarke, care în cursa de 
5 000 m a realizat timpul de 13:32,2 (cea

mai bună performanță mondială a anului). 
Proba de triplu salt a fost cîștigată de Art 
Walker cu rezultatul de 16,44 m, iar cea de 
aruncare a greutății a revenit lui Randy 
Matson cu 21,05 m. în. proba de 100 m, 
trei sprinteri s Jim Hines, Ray Smith și 
John Carlos, au fost creditați cu același 
timp : 10.3.

Un rezultat bun a fost obținut și în 
proba de săritură în înălțime, în. care 
Caruthers a realizat 2,16 m.

Alte rezultate: aruncarea discului î Jay 
Silverster — 60,09 m; aruncarea ciocanu
lui : Harold Connolly — 67,36 m ; săritura 
cu prăjina : Andy Steben — 5104 m ; sări
tura în. lungime : Bob Beamon — 8.11 m.

★
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE SABIE 

de la Hamburg, la care au participat 63 de 
sportivi din 8 țări, a fost cîștigat de scrime- 
rul vest-german Walter Koestner, care a 
totalizat 6 victorii. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatrioții săi K. Allisat — 
5 victorii. P. Borucki — 4 victorii.

★
LA CASABLANCA s-a disputat primul 

meci dintre echipele Marocului și Ghanei. 
contînd pentru preliminariile turneului 
olimpic de fotbal. Partida s-a încheiat eu 
un rezultat de egalitate : 1—1 (1—0).

sheet și talere. Eu le văd șanse 
in Mexic la pistol viteză și la 
armă liberă calibru redus.. To
tul insă va fi în funcție de 
forma din ziua concursului".

General de corp de armată (în 
retragere) GIOVANNI GATTA 
— președintele Ufliunii italiene 
de tir: „Aceste tntilniri orga
nizate de federația română nu 
numai pentru trăgătorii dv., ci 
și pentru alți țintași, au fost 
foarte interesante pentru toți: 
conducători și sportivi. Data 
competiției a fost bine aleasă, 
ea desfășurindu-se pe o tempe
ratură ideală și la patru luni 
distanță de J.O. Aceasta a con
tribuit ca mulți concurenți să-și 
amelioreze rezultatele. Cred că 
sint în asentimentul tuturor 
partieipanților ca să mulțumesc 
gazdelor pentru organizarea 
competiției, pentru primirea ca
re ni s-a făcut. Rezultatele, in 
general,. sint foarte bune, iar 
in particular, cele ale trăgăto
rilor români au o valoare ri
dicată. Aceasta va permite — 
probabil — o participare mai 
largă a țintașilor dv. in Mexic 
și, bineînțeles, speranțe mai 
multe. In privința trăgătorilor 
italieni, ei nu au putut să facă

dovada întregii lor capacități. 
Totuși, Amicosante la pistol vi
teză și De Chirico la 3X40 focuri 
ne dau încredere".

16,69 m Klaus Neumann 
(R.D.G-).

16,44 m Art Walker (S.U.A.).
16,42 m ȘERBAN CIOCHI

NA (ROMANIA).
16,35 m Mike McGrath (Aus

tralia).
16,29 m Gayle Hopkins 

(S.U.A.).
16,27 m Jozef Schmidt (Po

lonia).
16,26 m Giuseppe Gentile 

(Italia).
16,26 m Dragan Ivanov (Un

garia).
16,23 m Siegfried Dăhne 

(R.D.G.).
16,18 m Graham Boase (Aus

tralia).

MARIO RODRIGUEZ ESCA- 
LONA — președintele federației 
de tir din Cuba : „Mi se pare 
că a fost una dintre competiți

ile cu cea mai bună partici
pare. După valoarea rezultate
lor, ne putem da seama de e- 
forturile sportivilor aflați in. 
pregătire pentru J. O. Cifrele 
de la pistol Viteză sint extra
ordinare. Numărul mare de tră
gători cu rezultate foarte bune 
obținute aici ne fac să între
vedem că la Mexic lupta pen
tru intîietate va fi deosebit de 
grea. Ceea ce presupune că 
trăgătorii vor continua și de 
acum înainte antrenamentele, 
cu aceeași conștiinciozitate. 
Cred că printre invingătorii 
de la J.O. vom găsi mulți 
dintre cei care au fost pre- 
zenți aici la Tunari. Pe tră
gătorii români l-am cunoscut 
mai de mult, din luna martie 
Cind au fost in Cuba. Atunci 
am cunoscut și modul cum se 
pregătesc. Aproape toți au 
șanse să iasă învingători în 
Mexic, au toate condițiile pen
tru aceasta. In încheiere, aș 
vrea să remarc comportarea 
frățească din ‘cadrul acestor 
întreceri".

MARTIN LARRANAGA — 
conducătorul trăgătorilor me
xicani : „Consider că rezulta

tele sint foarte bune, cifre ri
dicate cu care, s-ar putea con
cura cu succes și la campiona
tele mondiale. Dacă asemenea 
rezultate se vor repeta și la 
J.O., sigur, realizatorii lor vor 
ajunge medaliați olimpici. Dar, 
se știe cît este de capricios 
acest sport. Românii s-au do
vedit buni la toate armele. 
Aceasta nu este însă suficient. 

Fotografii de A. NEAGU și ST. CIOTLOȘ

Surprizele sint posibile mai aleș, 
cind. este vorba de tir. Un e- 
xemplu petrecut aici în Bucu
rești. Trăgătorul nostru Vas- 
quez Olegarib are la activ ci
fra de 600 p. la 60 f. culcat 
Urmă liberă calibru redus, tn 
schimb, la Tunari el n-a reu
șit decit 591 p.“.

IURI RADN1KOV (U.R.S.S.)- 
antrenor: „După convingerea 
mea, cu excepția pistolului vi
teză, rezultatele din Mexic le 
Vor depăși pe cele de la Tu
nari. Trăgătorii români au k 
fost rămin puternici la pis

tol viteză. La celelalte probe 
însă ei au adversari numeroși 
și redutabili".

PETRE CIȘMIGIU-antrenor e- 
merit : „Cu excepția trăgătorilor

americani, finlandezi și japo
nezi, ceilalți țintași de valoare 
de pe glob și-au dat întîlnire 
la Tunari. Adică peste 50 la 
sută dintre medaliații Olimpia
dei din toamnă au fost pre- 
zenți la București. Unii au a- 
vut ca obiectiv calificarea pen
tru Mexic, alții, cunoașterea 
și acomodarea cu viitorii ad
versari de la J.O. Poate că, 
o serie dintre învingătorii de 
acum nu vor urca podiumul 
la J.O. Oricum insă, rezul
tatele — ca valoare și omo
genitate — întrec toate concur
surile preolimpice de pină a- 
cum. Așa bunăoară: Zapedzki, 
Klingner, Sicorschi, Caban. A- 
preciez ca bune rezultatele 
țintașilor români la toate pro
bele. De asemenea, menționez 
ca satisfăcătoare comportarea 
lui Giușcă și. Bratu la pistol 
liber. In general, există pers
pective pentru J.O. unde, cum 
este normal, vom avea de în
fruntat adversari de valoare 
mondială".

C. COMARNISCHI
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Opinii la un proiect pritocit aproape 
un an și dezbătut... cîteva zile

LA CĂDEREA CORTINEI

I
1
I
I

“J!
Sus; Voinea (Steaua) și Barbu (F.G. Argeș); jos: Matei (Progresul)^ și Adamache (Steagul roșu)

Desen de Neagu RADULESCU

DIN CARNETUL CRONICARULUI
Forța morală...

Așadar, A.S.A. Te. Mureș a 
aruncat toate spaimele bara
jului în desaga fotbaliștilor 
din Brașov. în 90 de minute, 
mai precis, în 70 din aceste 
minute, mureșenii au mane
vrat ca o echipă de „seniori" 
ai fotbalului, făcîndu-ne să 
abdicăm de la toate părerile 
ce ni le lăsaseră evoluțiile 
lor anterioare.

Să fie vorba de o... minu
ne ? Nu credem. Revaloriza
rea acestei formații ține, 
înainte de toate, de echili
brarea ei morală și psihică, 
în acest ultim și decisiv exa
men, antrenorul Tiberiu Bone 
a prezentat un „11“ din care 
au lipsit vedetele bucurește- 
ne: Dumitriu III și Pavlo
vich A fost în fond un act 
de curaj (mai ales nefolosi- 
rea internaționalului Dumi
triu III), dar, în acest fel, 
avînd o solidă osatură morală, 
formația a putut acționa cu 
toate motoarele în plin.

Important acum nu mai 
este însă rezultatul de dumi
nică, a cărui semnificație ar 
fi dispărut brusc dacă Pro
gresul reușea un gol în ulti
mele minute ale meciului de 
la București. Ceea ce trebuie 
reținut este cu totul altceva 
și anume : învățămintele a- 
cestei temerare experiențe, 
care a dovedit că la Tg. Mu
reș (ȘI NU NUMAI IN ACEST 
ORAȘ) capacitățile valorice 
locale nu merită să fie sub
estimată.

Forța morală a echipei 
A.S.A. Tg. Mureș, nealimen
tată de sprijinul spectatorilor 
(foarte ingrați prin absența 
de la acest meci, care a fost 
urmărit cu interes de întrea
ga țară), a ieșit pregnant în 
evidență, față de slăbiciunile 
dovedite la acest capitol de 
fotbaliștii din Brașov. Pri
mind un gol parabil (după ce 
a prins mingea în plonjon, 
Adamache a scăpat-o în pla
să), jucătorii da la Steagul

roșu au „dispărut" de pe te
ren. De aceea, au existat mo
mente cînd evoluția acestei 
formații cu un moral care s-a 
risipit ca fumul de țigară, 
a fost de-a dreptul penibilă. 
Acest lucru impune aborda
rea partidelor din bara] cu 
o mult mai bună pregătire 
psihică. Este, credem, prima 
condiție pentru ca, în sezo
nul ce vine, amatorii de fot
bal din Brașov să nu se mul
țumească doar cu vizionarea 
unor partide de categoria B...

Călin ANTONESCU

De ce n-a jucat 
Mateianu ?

Surpriză, pe „Republicii", 
la apariția pe teren a echi
pei Progresul i privirile spec
tatorilor, obișnuite să-l iden
tifice, în primul rînd, pe Ma

teianu, l-au căutat zadarnic 
de data aceasta. într-un meci 
decisiv pentru soarta Progre
sului, Mateianu rămînea pe 
tușă, echipa abordînd lupta 
fără jucătorul ei nr. 1.

Vreun accident de ultim 
moment ? O îmbolnăvire sur
venită pe neașteptate 1 Din 
informațiile pe care le deți
nem, nu s-a întâmplat nici 
una, nici alta. O a treia ipo
teză — un act de indiscipli
nă care ar fi dus la scoaterea 
lui din echipă — era ca și 
exclusă, fiind vorba de un 
Jucător de o corectitudine 
exemplară.

Și-atunci ? Firește, nu ne 
amestecăm în treburile inter
ne ale clubului șl nici nu 
contestăm, sub nici o for
mă, drepturile antrenorilor. 
Disciplina și principialitatea 
sînt însă valabile pentru toți. 
Tocmai în numele lor aștep
tăm un răspuns: de ce n-a 
jucat Mateianu ?

Jack BERARIU

Marginalii la ultimele 90 de minute ale celui 
de al 50-lea campionat

(Urmare din pag. 1)

primul plan «1 fotbalului nos
tru.

Ceea ce a dominat foarte 
net, „d® la tăte et des ăpau- 
les“, cum ar (pune confratele 
nostru Jacques Ferran, etapa 
de ieri, a fost „triunghiul" 
Ploiești-București-Tg. Mureș, 
localități în care era pusă In

joc coroana acestui campionat, 
Capitala și orașul de pe Mureș 
găzduind și ultima zvlcnire 
spre mal a celor trei echipe 
purtate de curentul mediocri
tății fotbalului prestat de ele 
spre (b)araj.

La Tg. Mureș, echipa lui 
Bone ți-a amintit de maniera 
in care a pășit în acest cam
pionat Si a jucat foarte bine,

CARJI PENTRU PREMIANȚI
(Urmare din pag. 1) 

laya, fia cu cartea celor trei 
autori romani (Bleahu, Bog
dan, Epuran), fie cu „înalta 
aventură** a lui Edmund Hil
lary.

Au mal rămas cei dornici 
de biografii, curioși să știe 
totul despr» toți și despre 
toate. Pentru ei Dan Deșliu a 
scris un Voinescu, portarul 
portarilor, iar Romeo Vilara a 
povestit viața lui Dinu Cris- 
tea, atletul a patru generații.

Acestea ar putea să tie și 
credem că vor fi, între altele, 
cărțile premianțiior din acest 
an. Multe dintre ele cu auto
grafe sau dăruite personal 
chiâr de campionii noștri.

Ar fi o sărbătoare. A ele
vilor merituoși, a cărții bune 
ți a înțelegerii îndelung aștep
tate intre școală și stadion.

N.R. Autorul acestui ar
ticol, dintr-o modestie lesne 
de înțeles pentru cei ce-1 
cunosc, nu a amintit pro
pria sa Lucrare „Cartea 
munților** care-și merită lo
cul printre cele mai reu
șite scrieri închinate natu
rii, avînd, în același timp, 
și calitatea de a reuni, după 
o idee originală, marile 
spirite ale (urnii care au 
închinat zeului Munte gîn- 
duri și sentiment» nemu
ritoare.

recîștigindu-și, la potou, drep
tul de participare în viitorul 
campionat. Echipa mureșeană 
și-a țesut limpede victoria, per
sistența ei în divizia A fiind 
însă la un moment dat „o func
ție de funcție", ea subordonîn- 
du-se partidei de pe stadionul 
Republicii, unde o victorie a 
Progresului ar fi transformat 
succesul echipei A.S.A. într-o 
simplă consolare. Din fericire 
pentru el, mureșenii au avut... 
de partea lor pe F. C. Argeș, 
interesată direct in lupta pen
tru titlu.

Marea șl plăcuta surpriză a 
acestui campionat, F. C. Argeș 
(care în trecuta ediție a evo
luat submediocru) și-a onorat 
în, acest palpitant final toate 
promisiunile, luptind pentru 
titlu atîta vreme cit au mai 
existat speranțe... Locul 2, ob
ținut după o lungă și pasio
nantă cursă cot la cot cu Stea
ua, reprezintă pentru formația 
argeșeană un binemeritat suc
ces. Să sperăm că tinăra e- 
chlpă a lui Barbu și Dobrin 
(ultimul axe doar 20 de ani!) 
nu va considera performanța 
realizată anul acesta un scop

Jean lAFf BVRE 
Maria LATOUR 
Bernard BUEP , 
Pierre BRASSEUR

NEBUNUL | 
^laboratorul ■not

final, ci doar o treaptă pe ca
lea unui continuu proces de 
ridicare valorică.

Cîteva cuvinte despre par
tida de la Ploiești. A fost, In 
mare măsură, sinonima jocu
lui Petrolul-Rapid din ultima 
etapă a precedentului campio
nat. Și atunci, ca și acum, Pe
trolul a evoluat slab. în meciul 
de duminică, după un început 
în stare să sugereze o formă 
acceptabilă a gazdelor, echipa 
petrolistă a jucat EXECRA
BIL. Un ploieștean ne reproșa, 
ieri, comparația — apărută în 
cronica de luni — a evoluției 
Petrolului din a doua repriză 
cu aceea a conjudețenel sale 
din divizia C, Rapid Plopeni, 
asigurîndu-ne că cei din Plo- 
peni se vor simți jigniți... Re- 
cunoscîndu-ne greșeala, facem 
cuvenita rectificare : intr-ade
văr, mai mult de o jumătate 
de oră din repriza secundă, 
apărătorii ploieștenl au fost 
niște... jaloane cu tricouri, pe 
lingă care fotbaliștii Stelei au 
făcut slalomuri ă la Killy...

Remareînd că fotbaliștii plo- 
ieșteni au părăsit scena ulti
mului act al acestui campionat 
cu capetele plecate, vom 
releva, prin contrast, me
ritele adversarilor lor de du
minică. El și-au jucat cu toată 
convingerea „ultima carte", 

ciștigtnd un titlu la care trei 
sferturi de campionat au fost 
primii aspiranți.

Să dăm Stelei ce este al ei 
și să recunoaștem că, de-a lun
gul Întregii Întreceri, a fost 
formația cea mai omogenă, 
cea mai eficace, CEA MAI 
BUNA, titlul național recocn- 
penslnd-o pe deplin merit.

dat,__ _  ____ , _ . . _ ___ a
în sfîrșit, publicității proiectul 
regulamentului de transferări. 
După nenumărate solicitări ale 
presei se oferă dezbaterii publice, 
pentru prima oară, un act norma
tiv de importanță majoră. In co
municat menționează, Insă, că 
noul regulament va intra In vi
goare la 15 iunie a.e. Dacă se va 
ține cont de momentul publicării 
proiectului (cîteva zile 
ultimei etape — interes 
pentru ea), de timpul 
formării opiniilor șl transmiterii 
lor, de perioada obligatorie pen
tru sistematizarea șl analizarea 
propunerilor, atunci nu poate fi 
evitată fireasca obiecțiune că 
proiectul a fost publicat toarte 
tîrziu, răstimpul afectat discuții
lor publice lnvlttnd la auperfida- 
lltate, la expedierea problemei, 
la abordări formale.

Iată totuși cîteva puncte de ve
dere, culese de redacție i

VALENTIN STANESCU (antre
nor — Rapid): iAșa cum este con
ceput, proiectul de regulament nu 
rezolvă aplnoaaa problemă a 
transferărilor. Are o singură idee 
bună t permite promovarea la 
echipe de categorii superioare, a 
trei jucători, fără clauza dezle
gării. Dar vor avea loc acene pe
nibile între cluburile care îșl vor 
disputa același jucător șl va In
tra, Implicit, In joc legea celui 
mai tare”.

BARBU (jucător în echipa F.C. 
Argeș șl căpitan al echipei națio
nale): „Am citit proiectul, nu 
aduce mal nimic nou, păstrlnd 
carențele de fond ale vechilor 
regulamente. Prevederea legiti
mărilor pe termen limitat e bună, 
dar așa cum e formulată se păs
trează inegalltatoa dintre cele 
două părți contractante : club-ju- 
cătors.

ION MOTHOC (jucător Ia Rapid 
București): ^Regulamentul de
transferări trebuie să fie o mo
dalitate de întărire a personalită
ții jucătorului Șl recentul proiect 
nu promite realizarea acestui de
ziderat al nostru. Fotbalistului

La 6 iunie, F.R. Fotbal

înaintea 
major 

necesar

prelun- 
încă un an autoritatea 

jucătorilor împotriva 
acestora 7 Cred, în altă 
de Idei, că proiectul a-

trebule să 1 se recunoască drep
tul de a hotărî, prin tratative cu 
responsabilii clubului, perioada In 
care va juca la o anumită echipă. 
Iar, după expirarea termenului, 
trebuie să 1 se garanteze dreptul 
de a opta. Da ce alnt împuterni
cite cluburile să-șl mai 
gească 
asupra 
voinței 
ordine
vantajează, ca șl pinfi acum, echi
pele militare șl studențești, pre
lungind niște privilegii care știr
besc principiul echității sportive".

ION KLUGE (antrenor la cen
trul de copil șl juniori Progresul 
— București): ^Proiectul nu con
ține nici o prevedere referitoare 
la transferarea Juniorilor. Omi
siune de neînțeles, avlnd In ve
dere ponderea chestiunii șl nevoia 
de a fi tratată In manieră spe
cifică".

BUJOR MERA (președintele clu
bului sportiv Crlșul Oradea): sDs 
ce au fost afectate attt de puține 
zile pentru dezbaterea proiectu
lui regulamentului de transferări? 
Se tem, oare, tovarășii de la fe
derație că oamenii din lumea fot
balului Iși vor spune cuvtntul 7 
Permisiunea de a lua jucători 
fără dezlegare, de la echipele de 
categorie Inferioară, este profund 
dăunătoare, unică In lume, va 
duce la veștejlrea diviziei B, va 
încuraja racolajul Imoral. In ju
rul echipei noastre, care se pre
gătește pentru baraj, au șl în
ceput să rolască tot felul de 
«traflcanțl» (de la U.T.A., Vago
nul Arad, Politehnica Timișoara, 
Dlnamo București). Avem o tristă 
experiență, din perioada ctnd 
eram echipă militară șl aduceam 
jucători de pe alte meleaguri, 
fără pasiune, lndlsclpllnațl, Inca
pabili de performanță. Am retro
gradat din A, dar de atunci am 
crescut o echipă tînără, formată 
din oameni de baștină, ambițioși, 
sinceri șl onești. Noul proiect 
amenință tocmai pe cei ce vor

aă meargă pe acest drum. Acum 
vreo două luni, ziarul «Sportul» 
a publicat un articol dedicat pro
blemei transferărilor. Ne-am ra
liat total acelor opinii, care ple
dau printre altele ca jucătorii să 
se poată legitima pe termen li
mitat, Iar trecerea lor do la un 
club la altul aă nu fie posibilă 
decît la expirarea termenului, 
stabilit de comun acord Intre 
club șl jucător. Este singura al
ternativă morală. In proiect este 
foarte confuz tratată latura trans
ferării fotbaliștilor la echipele mi
litare șl studențești. Dacă va fi 
adoptat In forma actuală, proiec
tul publicat va provoca multe 
daune fotbalului românesc. Nici 
un tribunal nu va fi suficient să 
judece toate faptele Imorale pe 
care le încurajează. Mă întreb : 
chiar nimic n-au învățat tovarășii 
de la federație din experiența 
noastră șl a altora 7*.

MÎINE,
SEMIFINALELE 

„CUPEI 
ROMÂNIEI"

La București și Cluj se 
vor disputa mîine semifina
lele „Cupei României". 
In Capitala: PROGRESUL- 
DINAMO BUCUREȘTI; la 
Cluj: VAGONUL ĂRAD- 

RAPID.

RALIUL ROMÂNIEI
Așadar, de vineri la amiază, 

drumurile celor 48 de echipaje 
înscrise in Raliul României vor 
duce spre Brașov. Orele plecă
rilor din cele trei orașe sînt ur
mătoarele : București (Piața 
Scînteii) 14.42; Oradea, 15.55 ; 
Brașov, 15.10. Toți concurență 
(cel puțin așa sperăm) urmează 
să ajungă In aceeași zi, vineri 
14 iunie, începînd cu ora 22-42.

curent își va face din nou apa
riția la Brașov, după această 
lungă aventură rutieră, sîmbătă 
la ora 18.16. Va urma apoi pro
ba de viteză in ooastă pe ser
pentinele care urcă la Poiana.

Am răsfoit cîteva file din 
..istoria" raliului. Prima ediție 
a avut loc în toamna lui 1966 
te-a lungul a 1 500 km de tra
seu, cu startul la Brașov și so-

ÎN CIFRE
— Mihai Vicaș, pe un automobil 
Fiat 1300. Traseul celei de a 
doua ediții, desfășurată «mul 
trecut, a măsurat 1524 km, cu 
șapte probe de viteză. S-au’ în
scris 72 de echipaje, au luat star
tul 63 Și au terminat întrecerea 
50. Locul intii a revenit unui 
echipaj din Brașov (pilot Aurel 
Puiu), care a concurat pe o ma
șină Renault Gordini 1300.

Anul trecut la raliu a fost prezentă și Margareta 
intr-un cadru de-a

Pislaru. Ea a dat startul primilor concurenți, 
dreptul cinematografic

in orașul de sub Tîmpa, după 
care 'sîmbătă 15 iunie, ia ora 
1,01, se va da plecarea, din mi
nut in minut, în proba propriu- 
zisă a competiției, lungă de 
1 126 km ți „împănată" cu opt 
întreceri de viteză. Primul con-

sirea în București. Cele 43 de 
echipaje participante, dintre 
care 5 mixte, au avut de trecut 
examenul a patru probe spe
ciale, două pe asfalt și două pe 
drumuri de categorie inferioară. 
A învins echipajul Viorel Marin

Liceul nr. 2 Ploiești- campioană școlară 
la atletism

Stadionul „23 August" din
Bacău a găzduit timp de 2 
zile finalele campionatului re
publican de atletism (pe e- 
chipe) al școlilor generale. 
După întreceri animate, dar 
cu un surprinzător decalaj 
valoric între unele echipe, 
victoria finală a revenit Li
ceului nr. 2 Ploiești, care a 
acumulat 2191 de puncte, cu 
48 mai multe decît a II-a 
clasată, Școala generală nr. 2 
Făgăraș. Pe locul III, Liceul 
din Beiuș (2030 puncte), iar 

. în subsolul clasamentului,
Școala generală Șimleul Sil- 
vaniei și Liceul „Unirea" 
(jud. Ialomița), care, acumu- 
lînd circa 1500 puncte, nu 
și-au justificat prezența în 
finale.

La victoria finală a școla
rilor ploieșteni un aport de
osebit a adus Marilena Ta- 
che, care, sărind 4,86 m la 
lungime și 1,32 la înălțime, 
a adus echipei o zestre de 
247 de puncte. Nu putem în
cheia prezentele rînduri, fără 
a r.e manifesta nedumerirea 
legată de lipsa la întrecerea 
finală a unor centra cu veche

tradiție în atletismul școlar 
(București, Craiova, Cluj, 
Constanța, Brașov) și fără a 
sublinia excelenta organizare 
și corectul arbitraj prestat de 
studenții Institutului Pedago
gic Bacău, conduși de lecto
rul C. Șerban (Ov. I.)

Automobilele înscrise la ac
tuala ediție a întrecerii se îm
part pe mărci și capacități ast
fel : Fiat 850 (18 mașini), Wart
burg (5), Renault 10 Major (4), 
Dauphine Gordini (4), Skoda 
1000 M.B. (3), Renault 16 (2), 
Fiat 1500 (2), Fiat 1300 (2), Fiat 
125 (1), Fiat 124 (1), Volkswagen 
1200 (1), D.K.W. (1), Skoda Oc
tavia (1), Fiat 850 CoupS (1), 
Fiat 600 (1), Trabant (1). Iată și 
alte cifre : pentru buna desfășu
rare a raliului au fost mobilizați 
60 de oficiali, care vor lucra 
la 11 puncte de control orar și 
18 posturi de cronometraj (da
rea startului la probele speciale 
se va face prin telefon ca și la 
campionatul de coastă). Vitezele 
medii impuse pentru parcurge
rea traseului sînt cuprinse în
tre 55 și 75 km pe oră. (d.I.).

PRONOSPORT • PRONOEXPRES

Asociația generală a vînătorilor și pescarilor 
sportivi pune la dispoziție acvariștilor, prin maga
zinele sale din str. Brezoianu nr. 19 și Beloianis nr. 8, 
un sortiment variat de pești exotici, hrană pentru a- 
ceștia (daphnia vie și uscată) în cantități suficiente, 
acvarii de diverse mărimi și modele, pompe de aer 
pentru curent de 120 și 220 V, precum și încălzitoare 
electrice. Tn zilele de luni, marți, miercuri, vineri și 
sîmbătă, magazinele sînt deschise în permanență în
tre 9,30-18,30, joi între 9,30-12,30 și duminică între 
9,30-13,00.

Campionatul nostru de fot
bal s-a încheiat, însă con
cursurile Pronosport con
tinuă.

Programul concursului nr. 
24, etapa din 16 iunie, cu
prinde meciuri din Cupa Ita
liei și din campionatul ita
lian, divizia B. In concursu
rile viitoare vor fi incluse 
meciuri din competiția autoh
tonă „Cupa de vară".

Pentru concursul de dumi
nică 16 iunie programul este 
următorul t

I. Internazionale — Milan 
(Cupa Italiei — pronostic la 
pauză)

II. Internazionale — Milan 
(Cupa Italiei — pronostic fi
nal)

III. Bologna — Torino (Cu
pa Italiei)

IV. Bari — Verona (Cam
pionat italian)

V. Catania — Potenza (Cam_ 
pionat italian)

VI. Lazio — Foggia (Cam
pionat italian)

VII. Livorno — Reggiana 
(Campionat italian)

VIII. Messina — Perugia 
(Campionat italian)

IX. Novara — Genoa (Cam
pionat italian)

X. Padova — Modena (Cam
pionat italian)

XI. Palermo — Catanzaro 
(Campionat italian)

XII. Reggina — Monza 
(Campionat italian)

XIII. Venezia — Pisa (Cam
pionat italian)

Amănunte în legătură cu 
echipele incluse în acest pro
gram găsiți în Programul 
Loto-Pronosport care a apă
rut azi.

★

Azi este ultima zi cînd mai 
puteți să vă procurați bilete 
pentru concursul Pronoex- 
pres din 12 iunie, a cărui 
tragere va avea loc în Bucu
rești, sala Clubului Finanțe- 
Bănci din str. Doamnei nr. 2, 
la ora 19. Tragerea va fi ra
diodifuzată.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 23 DIN 

9 IUNIE 1968

Categoria I: (13 rezultate) 2 
variante a 50% a cite 59.345 lei ; 
categoria a Il-a: (12 rezultate) 
42,5 variante a 3.351 lei ; cate
goria a IlI-a (11 rezultate) 556,5 
variante a 383 lei.

Premiile de categoria I au fost 
obținute de Dinulescu Jean — 
Băile Herculane și Lukacs An
drei din Cluj.



Trimișii noștri speciali, CRISTIAN MANTU și CH. NICOLAESCU, transmit

ITALIAACÎȘTIGATCAMPIONATUL
EUROPEAN DE FOTBAL

De la trimisul nostru special, Adrian VASILIU

Este justificat optimismul

ona

întrecerile
• In rejucare: ITALIA

ROMA, 10 (prin telefon). —
Capitala Italiei a vibrat din 

nou, astă-seară, când iubitorii 
fotbalului s-au adunat în tribu
nele de la Stadio Olimpico, sau 
în fața televizoarelor și a apa
ratelor da radio, pentru a ur
mări rejucarea finalei campm-

IUGOSLAVIA

FACCHETTI (Italia)

diferenți la această pasionantă 
întrecere fotbalistică cei care 
îndrăgesc fotbalul din întreaga 
Europă și, poate, de dincolo de 
limitele ei.

Șutul lui Domenghini din 
min. 80 al meciului de simbătâ 
a amînat un deznodămînt ce 
părea inevitabil, a spulberat 
victoria, aproape certă in acel 
moment, 
prinzînd 
„Squadrei

Recuzat 
Iugoslavă, 
fost nevoit să cedeze arbitrajul 
de centru spaniolului Jose Ma
ria Ortiz de Mendebil, care — 
la ora 21-15 — a chemat la în
trecere următoarele formații:

a iugoslavilor, rea- 
speranțele în șansele 
azzurra".
categoric de echipa 
Gottfried Dienst a

ITALIA : Zoff — Burgnlch, 
Guarneri, Salvadore, Fac- 
chetti, Rosato, De Sistl, Do- 
menghini. Anastasi. Mazzola. 
Riva.

natului european dintre echi
pele Italiei și Iugoslaviei. Ace
leași emoții le-au trăit, desi
gur, suporterii echipei Iugosla
viei, după cum n-au rămas in-

IUGOSLAVIA : Panteiici 
Fazlaghici, Damianovici, Pa 
vlovici, Holțer, Paunavici, A- 
kimovici, Musemici. Trivici. 
Hosici, Geaici.

După cum se vede, italie
nii au venit cu forțe proas
pete, introducînd în formație 
cinci jucători, care n-au evo
luat sîmbătă.

Forța de joc a gazdelor a 
crescut vizibil, și, după un în
ceput de meci echilibrat, cu 
faze la ambele porți, inițiati
va trece de partea italienilor. 
Anastasi (min. 7) apoi Riva 
(min. 11) au două ocazii fa
vorabile, după acțiuni de atac 
bine construite. Și iată minu
tul 12 care aduce deschide
rea scorului: Riva, în poziție 
de ofsaid nesemnalată de tu- 
șierul cehoslovac Cernaveț, 
primește balonul și-1 introdu
ce în plasă : 1—0. Paradoxal, 
iugoslavii nu se descurajează 
după acest gol gratuit și atacă 
susținut avînd o perioadă de

MUSEMICl (Iugoslavia)

aproape un sfert de oră de 
presiune la poarta italiană, 
însă fără prea multe situații 
clare. Totuși, în min. 18, Tri-

2-0 (2-0)
viei trimite balonul prin plon
jon de puțin afară.

Scăpați din această perioa
dă critică, italienii revin în a- 
tac și, în min. 31, după ce 
Mazzola centrează Iul Riva 
acesta din urmă expediază un 
șut puternic și bine plasat, pe 
care însă Panteiici îl apără 
magistral. Un minut mai tîr- 
ziu, urmează o fază de atac 
splendidă, încoronată cu un 
gol tot atât de frumos :. De 
Sisti trece batonul lui Anas
tasi și acesta, din viteză, prin 
întoarcere, trimite balonul în 
poartă.

Viu și interesant în prima 
repriză, jocul pierde mult 
din valoare și spectaculozi
tate după pauză. Italienii, 
pentru a evita orice risc, ce
dează mijlocul terenului, dar 
închid cu cite 6—7 oameni 
toate drumurile de acces spre 
poarta lui Zoff, răspunzînd 
doar prin contraatacuri Ia 
acțiunile oaspeților. Acesta 
va fi aspectul întregii repri
ze, în care înregistrăm doar 
ciîteva faze de poartă. în min. 
52 Fazlaghici trage puternic 
și Zoff e nevoit să acorde 
corner. Riva înscrie un gol 
din ofsaid anulat evident de 
arbitru (mân. 71). Șase minute 
mai tîrzdu iugoslavii au o 
mare ocazie, dar Musemicj ra
tează.

Și astfel, al doilea meci se 
încheie cu o victotrie meritată 
a italienilor, cu 2—0. De re
marcat câ „Squadra Azzurra" 
nu reușise de 30 de ani, de la 
C. M. din 1938, să cucerească 
un trofeu menit să răsplă- 
teacă o victorie într-o mare 
competiție inter-țări.

de natație
ale Dinamoviadei
BERLIN, 10 (prin telefon). — 

în ultima zi a turneului de 
polo din cadrul Dinamoviadei, 
formația de tineret a clubu
lui Dinamo București a ob
ținut o nouă victorie, de data 
aceasta în fața echipei Spar
tak (Bulgaria), cu scorul de 
11—4. Alte rezultate: Dynamo 
(R.D.G.) — Dozsa (Ungaria)

Dinamo (U.R.S.S.) —
Hvezda

Clasament final: 1. Dy- 
(R.D.G-), 2. Dozsa (Unga- 
3. Dinamo (U-RS.S.), 4.

(Cehoslovacia)
6-4; 
Ruda 
4—3.
namo 
ria),
Dinamo București (tineret), 5- 
Ruda Hvezda (Cehoslovacia), 6. 
Gwardia (Polonia), 7, Spartak 
(Bulgaria).

Iată șl ultimele rezultate 
ale concursului de înot: 200 m 
bras (m) : M. Szabo (Ung) 
2:36,0... 7.D Nagh; 2:50,4 ; 200 m 
bras (f) : Milenina (U.R.S S.) 
2:53,2,... 6. A. Mihăescu 3:04,6,.- 
8. Cr. Stănescu 3:06,6 (în serii 
L. Barlacu 3:09,0) ; 200 m mixt 
(m) : Kostolanczy (Ung) 2:20,3,.. 
6. Demetriad 2:27,8, 7. Covaci 
2:31,2 : 200 m mixt (f) : Stoltze 

N. Ștefănescu(R.D.G.),-. 7.
2:48,6 ; 800 m liber (f) : Ka- 
benitz (R-D-G.) 10:13,2,... 3. Cr. 
Balaban 10:37,1 ; (in serii: L. 
Radu 11:12,5, A. Groza 11:22,4).

a învins la scor echipa Franței: 95—76

UN NOU
SUCCES
AL LUI

TOM OKKER

poloiștilor români?
— Selecționata noastră a sosit Ia Budapesta luni dimineața

MADRID, 10 (prin telefon), 
fn ultima zi a turneului in
ternațional de baschet mascu
lin „Mexico 68“ reprezentati
va României a repurtat o ca
tegorică victorie asupra Fran
ței cu scorul de 95—76 (54— 
32), datorită căreia a ocupat 
locul 3 în clasamentul între
cerii. Sportivii români au fă
cut o partidă excelentă, obli- 
gîndu-i pe adversari să cedeze 
ritmul după numai 15 minute 
de joc. Aruncările de la semi- 
distanță și distanță și contra
atacurile au fost atu-urile for
mației României, prin care a 
fost depășită cu regularitate 
apărarea în zonă folosită de 
francezi. Punctele învingăto-

rilor au fost înscrise de No
vac 34, Dikay 2, Nosievici 16, 
Bîrsan 6, Jekely 14, Cernea 
10, Savu 3, Diaconescu 4, De- 
mian 4, Viciu 2. Au mai ju
cat Albu și Riihring. Un a- 
port deosebit la realizarea 
victoriei l-au adus Novac, No
sievici (unii dintre cei mai 
buni jucători ai turneului) și 
Bîrsan.

Reprezentativa României 
își continuă turneul în Spa
nia, jucînd în zilele următoare 
în localitățile Victoria, Ba- 
dalona și Barcelona.

La ora închiderii ediției, se 
desfășoară partida Spania— 
Mexic, care decide ciștigă- 
toarea trofeului „Mexico 68“.

Jan Erik Lundquist, 
rezultatele tehnice

întreceri motocicliste

pasionante la Tg. Jiu

STOCKHOLM, 10. — Pro
ba de simplu masculin din 
cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Salt- 
sjoebaden (Suedia) a fost 
cîștigată de cunoscutul ju
cător olandez Tom Okker. 
In finală, Okker l-a între
cut cu 3—6, 6—3, 7—5 pe su
edezul

Iată
înregistrate în celelalte fi* 
nale: simplu feminin:
Lesley Turner Bowney (A- 
ustralia) — Eva Andersson 
(Suedia) 6—0, 6—0 ; dublu
masculin: Tom Okker (O- 
landa), Martin Riessen 
(S.U.A.) — Uwe Gotschalk, 
Harald Elschenbroich (R. F. 
a Germaniei) 8—6, 6—2;
dublu feminin : Lesley Tur
ner Bowrey (Australia), 
Martine Zacharia (Suedia) — 
Eva Andersson, Madeleine 
Pegel (Suedia) 10—8. 6—3.

Reprezentativa de lupte greco-romane a Suediei pentru cam
pionatele europene care vor începe la 14 iunie în localitatea 
Văsteras (Suedia). In rîndul de sus (de la stingă la dreapta): 
Roland Svensson, Leif Frej, Matti Pokkala; rindul de jos: 
Ragnar Svensson, Kjell Fernstrom, Pelle Svensson, Bertil 

Nystrom, Jan Karstrâm

Concursul internațional de 
motocros, desfășurat duminică 
la Tg. Jiu, a întrunit lastart 
aceeași selectă participare de 
care s-a bucurat și cu o săp- 
tămînă în urmă competiția 
de la Brașov. Pe traseul gor- 
jan reprezentanții noștri au 
reușit însă o frumoasă vic
torie la ambele probe.

Cursa motocicletelor de 500 
cmc a scos în evidență, mai 
pregnant de data aceasta, 
puterea de luptă a lui OVI- 
DIU PUIU în disputa cu în
vingătorul său de la Brașov, 
PAVEL HORA (R.S.C.). Due
lul lor a fost sarea și pipe
rul cursei. Puiu a condus plu
tonul în ambele manșe de la 
start la sosire și a rezistat 
atacului insistent dezlănțuit 
de Hora. In prima manșă 
Puiu și Hora, după numai 
patru ture, s-au distanțat de 
pluton și, pînă în turul 9, 
s-au talonat. Hora a făcut 
risipă de energie, folosind 
toate cunoștințele pentru a-și 
depăși adversarul, dar Puiu 
a ripostat prompt și în pen
ultimul tur s-a dezlipit de 
adversar, trecînd linia de so
sire cu avantaj substanțial, 
în manșa secundă, Hora a 
luat un start mai slab și a- 
bia după 4 ture a reușit să-1 
ajungă pe Puiu, dar efortu
rile depuse, atît în prima cit 
și în cea de a doua manșă, 
s-au făcut resimțite și după 6 
ture a pierdut contactul cu 
Puiu, care și-a mărit avanta
jul tur de tur, învingînd tot 
atît de clar. In urma lor, due-

Iul Otto Stephani — Ervin 
Seiler s-a tranșat în favoarea 
primului, care 
meritat loc 3.

La 250 cmc 
mai strînsă. 
STOCH (R.S.C.) 
start, talonat de CRISTIAN 
DOVIDS și ȘTEFAN CHIȚU. 
în turul 4, sportivul ceho
slovac s-a desprins de ei și 
se părea că va cîștiga ușor, 
în turul 8, însă, a atacat gre
șit o trambulină și defectîn- 
du-i-se mașina a abondonat, 
lăsîndu-i pe Dovids și Chițu 
să-și dispute locul I care i-a 
revenit primului. In manșa 
a 2-a Stoch și Chițu au ratat 
startul și au fost nevoiți să 
depună mari eforturi pentru 
a reveni pe primul plan al 
luptei, unde magiiiarul Păi 
Voros își disputa, împreună cu 
Dovids și Macarie, șefia plu
tonului. Dovids a trecut de 
Voros, dar în turul 5 s-a 
răsturnat și a rămas pe po
ziția a cincea. Stoch a lansat 
un atac prelungit și în final 
și-a adjudecat manșa, dar 
abandonul din prima îl va 
arunca pe locul 12 în clasa
mentul final. O comportare 
frumoasă au avut, alături de 
Dovids și Chițu, P. Voros, 
C. Coman, J. Churavy, Tr. 
Moașa, clasați în această or
dine pe locurile 3—6. O men
țiune pentru organizarea ire
proșabilă a întrecerii, la care 
și-au dat concursul organele 
locale din Tg. Jiu.

Foto: PRESSENS BILD — Stockholm

a ocupat un

lupta a fost 
MIROSLAV 

a condus din telexradiotelefon
ECHIPA DE FOTBAL A BRA
ZILIEI, care se pregătește pen
tru campionatul mondial din a- 
nul 1970, a susținut un meci 
amical la Sao Paulo cu selec
ționata Uruguayului. Fotbaliștii 
brazilieni au repurtat victoria 
cu scorul de 2—0 (1—0).

slovacia) — Fitzgibbon (S.U.A) 
8—6, 3—6, 5—0 (abandon) ; Pala 
(Cehoslovacia) — Hutka (Ceho
slovacia) 7—5, 6—2, 6—1 ; femi
nin : Vopickova (Cehoslovacia) 
— Neumanova
1—6, 6—1, 6—2 ; Gourlay (Aus
tralia) — 
cia) 6—4,

(Cehoslovacia)

Volavkova (Cehoslova- 
6—4.

DUPĂ 12 RUNDE, în turneul in
ternațional de șah de la Kecs
kemet continuă să conducă 
marele maestru sovietic Leonid 
Stein cu 9 puncte și o partidă 
întreruptă. II urmează în clasa
ment Gufeld (U.R.S.S.) 8 (1). 
Csom (Ungaria) 7 (1), Dely 
(Ungaria) 7 etc.

ÎNTR-UN MECI DEMONSTRA
TIV de fotbal, la Los Angeles 
formația mexicană Universitario 
a învins cu scorul de 2—0 (1—0) 
echipa vest-germană Borussia 
Dortmund.

ÎN SEMIFINALELE de simplu 
ale campionatelor internaționala 
de tenis ale Cehoslovaciei s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : masculin: Holecek (Ceho-

Ion DUMITRESCU

învingător la clasa 250 cmcCristian Dovids,

Xiparul 1. P. „Informația" str. Brezoianu 23—25

DE TENIS S.U.A. —MECIUL
ECUADOR, contînd drept finală 
a zonei americane a „Cupei Da
vis", s-a încheiat cu scorul da 
5—0 în favoarea echipei S.U.A. 
în ultimele două partide de 
simplu, Clark Graebner l-a în
vins cu 4—6, 6—3, 6—4, 6—4 pe 
Pancho Guzman, iar Arthur As
he a dispus cu 6—1, 6—3, 6—0 
de Miguel

FINALA 
MONDIAL

Olvera.

CAMPIONATULUI 
de rugby (XIII) dis-

La numai trei ore după in
stalarea în elegantul hotel 
„Beke“, cei 11 jucători ai na
ționalei române de polo, sosiți 
în cursul zilei de luni direct 
din R. F. a Germaniei, au fost 
convocați de antrenorul Al. 
Popescu la un prim antrena
ment de acomodare în piscina 
de pe insula Margareta, unde 
vom urmări, începînd de 
miercuri după-amiază, întrece
rile celui mai puternic turneu 
preolimpic de polo al anului.

I-am revăzut pe reprezen
tanții noștri sănătoși, bine dis
puși și cu o poftă de joc de 
loc alterată de cele trei săp- 
tăminl petrecute în 
unde, în afara 
micale disputate 
selecționatei 
(care după cum 
atins 
pentru 
proape 
ficare 
mâții < 
Ceea 
însă, i 
In tea ;
dificultate, care va decide iu 
mare măsură prezența „7“-lui 
românesc la J.O. din Mexic. 
Aurel Zahan, căpitanul trico
lorilor, foarte impresionat de 
intenția federației de speciali
tate de a-i face un dar cu pri
lejul aniversării celui de al 
200-lea meci internațional, ne-a 
promis la rîndul lui o surpriză 
în acest turneu. Iar CarneJ 
Mărculescu ne-a declarat că.. 
adversarii noștri vor ' suferi 
mult în aceste zile la Buda
pesta ! Doar antrenorul AL 
Popescu este mai rezervat. Mai 
ales după ce a aflat de la or-

R.F.G. 
meciurilor a- 
în compania 
vest-germane 
se știe și-a 
calificîndu-se 
susținut a- 

> zilnic partide de 
în compania unor 

de club din prima 
ce ne-a surprins 
optimismul general 
acestui turneu de

ganizatori programul (cum nil 
se poate mai dificil) al echipei 
noastre: miercuri jucăm cu 
echipa U.R.S.S., campioana 
europeană, joi cu cea a Iugo
slaviei (care este liberă în 
prima zi) și apoi vineri cu 
campioana olimpică, formația 
Ungariei (care se va odihni 
joi). „Dar — ne-a declarat Al. 
Popescu, cu cit este mal greu 
acum, cu atît ne 
ușor la Olimpiadă

Marți dimineața 
tate să sosească și 
tele Iugoslaviei 
așa că amănunte asupra viito
rilor noștri adversari — in 
numărul nostru următor.

va fi mai 
în Mexic-* 
sînt aștep- 
selecțlona- 

și U.R.S.S.,

obiectivul
J.O.), au

veri- 
for- 
ligă 
este, 
îna- 

mare

AU ÎNCEPUT
MONDIALE

LINZ, 10 (prin telefon). —
Ajunse la a 7-a ediție, cam

pionatele mondiale de popice 
au început luni pe arena cu 8 
piste din Linz. Marea competi
ție, care se organizează din doi 
în doi ani, a debutat cu proba 
pe echipe.

După prima zi, în proba fe
minină, conduce echipa Româ
niei (care a totalizat 1276 pd.), 
urmată de echipele R.D.G. (1261 
p.d.), R.F.G. (1236 p.d.), Ceho
slovaciei (1204 p.d), Iugoslaviei 
(1179 p.d.), Austriei (1177 p.d) 
și Ungariei (1162 
țațele parțiale ale 
telor României au 
Neguțoiu 452 p d., 
ban 374 p.d., 
450 p.d.

p.d.). Rezul- 
reprezentan- 
fost: Floriea
Ținea Bala- 

Crista Szocs

TABARLY A LUAT
LONDRA. — ..Pen Duick 1V“, 

ambarcația francezului Erie Ta- 
barly care fusese avariată de un 
cargobot curînd după plecarea 
în cursa transatlantică a veliș- 
tilor solitari, a fost reparată. Cu 
o întîrziere de 3 zile și șase ore, 
Tabarly a luat un nou start de-

Echipa de lupte greco-romane 
a plecat 

la campionatele
ieri

europene
Ieri, la prînz, 

Văsteras (Suedia) 
lupte greco-romane a României 
care va participa, în zilele de 14, 
15 și 16 iunie, la campionatele 
europene. Au făcut deplasarea : 
Gh. Stoiciu (cat. 52 kg), I. Alio- 
nescu (cat. 57 kg), S. Popescu 
(cat. 63 kg), I. Enache (cat. 70 
kg), I. Țăranu (cat. 78 kg), N- 
Neguț (cat. 87 kg), N, Martl- 
nescu (cat- 97 kg), C. Bușoi (cat- 
+97 kg), Însoțiți de antrenorul 
Ion Cernea și de arbitrii inter
naționali V. Bați și V. Popovici. 
A făcut, de asemenea, deplasa
rea, antrenorul federal Ion Cor- 
neanu, membru prezidențial al 
Biroului F.I-L.A.

a plecat la 
echipa de

CAMPIONATELE
DE POPICE

Primele întreceri 
au fost dominate 
din R-F.G., R. D.

primele

masculine 
de sportivii 
Germană și 

România. Selecționata noastră 
a intrat pe pistă cu maestrul 
emerit al sportului Petre Purje, 
care a doborît din 200 bile 
mixte 894 popice. Iată, de altfel, 
clasamentul după
schimburi : 1. R.F.G. 916 p.d-, 
2. R.D.G. 895 p.d., 3. România 
894 p.d., 4. Ungaria 886 p.d., 5- 
Iugoslavia 872 p.d., 6. Ceho
slovacia 847 p.d-, 7. Franța 830 
p d., 8. Austria 828 p.d., 1. Ita
lia 815 p.d., 10. Elveția 791 p d. 

întrecerile continuă, urmind 
ca marți seara să se cunoască 
deținătoarea titlului.

UN NOU START
„■ t

că șansele melt 
aproape nule in

clarînd: „Știu 
de succes sînt 
prezent, totuși sper să dobor 
recordul pe ruta Plymouth — 
Newport."

Acest record aparține lui Ta
barly, din 1964, cu 27 zile 23 ore 
și 57 minute.

cadrul 
„Cupei 
soldat 

: Atle-

putată la Sydney între echipele 
Australiei și Franței, a revenit 
sportivilor australieni cu scorul 
de 20—2.

TUR din 
finală ale

puncte etc.

A LUAT SFÎRȘIT campionatul 
austriac de fotbal. Titlul de 
campioană a revenit în acest 
an formației Rapid Viena care, 
după 26 de etape, a totalizat 44 
de puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Innsbruck 37 puncte, 
Austria Viena 35 puncte, Sport- 
club Viena 31 puncte, Austria 
Klagenfurt 29

MECIURILE 
sferturilor de 
Spaniei" la fotbal s-au 
cu următoarele rezultate
tico Madrid-Valencia 1—0 ; Sa
ragossa — Real Madrid 3—2 ; 
Barcelona-Atletico Bilbao 3—1 ; 
Elche-Celta de Vigo 3—0.

REGATA DE YACHIING „RIJEKA
Veliștii români continuă 

suita întrecerilor internațio
nale. Astfel, o reprezentativă 
de yachting a asociației spor
tive Electrica București, com
pusă din două echipaje de 
snipe, a participat la con
cursul internațional organizat 
de Yacht Club Galeb din Ri
jeka (R-S.F. Iugoslavia). Cele 
trei regate disputate pe Ma
rea Adriatică — în golful 
Rijeka — pe un vînt de forța 
2—4, s-au bucurat de o par
ticipare valoroasă, la startul 
probei numărîndu-se și cam-

pionii europeni ai clasei sni
pe, alături de alți reputați 
veliști europeni. Sportivii 
noștri au obținut următoare
le rezultate : locul V echipa
jul Dorel Popovici + Matei 
Carapancea și locul VI echi
pajul Mihai Năvodaru -f- 
Nicolae Ancuța. Considerăm 
că rezultatele sînt mulțumi
toare, avînd în vedere că 
printre învinșii veliștilor ro
mâni s-au aflat campionii eu
ropeni și campionii naționali 
ai Iugoslaviei la clasa res
pectivă.

CERNO MORE ÎNVINGĂTOARE CU 8-0
SOFIA 10 (prin telefon, de Ia 

corespondentul nostru). Cu patru 
etape înainte de finiș, lupta pen
tru titlu continuă să rămînă foarte 
încordată în campionatul de fot
bal bulgar. In mare măsură ea 
poate fl decisă în următoarea e- 
tapă, cînd se vor întîlni două din 
cele trei echipe ce concurează la 
titlu, Levski șl Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname. A treia, Lokomotiv Sofia, 
a pierdut duminică un meci im
portant cu Spartak Sofia, după 
ce a deschis scorul încă din pri
mul minut, iar la scorul de 1—1, 
Kotkov a ratat un penaltl. Intîlnl- 
rea s-a încheiat cu victoria echi
pei Spartak, cu 2—1. Cu un atac 
în care Asparuhov, Sokolov și

Veselinov și-au dovedit din nou 
declinul lor de formă, Levski a 
terminat la egalitate cu Slavla 
(1—1), Iar Ț.S.K.A. a cîștigat în 
deplasare la Sllven cu 2—0. Alte 
rezultate: Beroe — Dobrudja 2—3, 
Botev 
5—2, 
1—2, 
o—o, 
(cea 
ren 
echipă de categoria A). In clasa
ment conduce Levski cu 39 p, ur
mată de Ț.S.K.A. 38 p, Lokomo
tiv Sofia 36 p, Spartak Sofia 33 p, 
Slavla 28 p, Trakia 26 p, Minior 
25 p etc.

Toma HRISTOV

Vrața — Botev Burgas 
Trakia — Spartak Pleven 
Minior — Lokomotiv Plovdiv 
Marlța — Cerno More 0—8 
mai mare înfrîngere pe te- 

propriu, înregistrată de o

Moment final în etapa a 18-a din Turul ciclist al Italiei. 
In localitatea Abbadia San Salvatore, spaniolul J. Gimenez 
trece primul linia sosirii, urmat de compatriotul său Diaz 

Telefoto: U.P.I.—AGERPRES

TRAGEREA LA SORTI IN „C.C.E." 
ȘI „CUPA CUPELOR" LA FOTBAL

U.E.F.A. a hotărît aseară ca tragerea la sorți a 
ortidelor din primul tur al „C.C.E." și „Cupa cupelor" 

-------- • ediția 1968-69, să aibă loc la 10 iulie, la 
sala de festivități a hotelului Interconti-

[>artidelor d 
a fotbal - 

Geneva, în 
nental.

IN „GIRO" 
A SOSIT CU 
6,30 MINUTE.

SANTAMARINA 
UN AVANS DE

In etapa a 20-a a Turului 
ciclist al Italiei (Roma—Rocca 
di Cambio, 215 km), primul a 
trecut linia de sosire spa
niolul Pedro Santamarina,

cu un avans de 6,30 minute 
față de grosul plutonului, în 
fruntea căruia se afla Bitosi. 
Rezultatul învingătorului: 6 h 
23:06. înaintea penultimei 
etape, în clasamentul general 
individual conduce Merckx 
urmat la 4:52,0 de Adorni.

40363


