
RAPID - DINAMO BUCUREȘTI, ÎN FINALA CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBALI
I

Minutul 41. Sălceanu a reluat balonul cu capul in poartă, egalind pentru Dinafho. E 1—1.
Foto : V. BAGEAC

i II

Victorie comodă a feroviarilor bucureșteni
RAPID — VAGONUL ARAD

2-0 (2-0)
CLUJ, 12 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Stadionul 
din parcul orașului; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — 
8 000. Au marcat: Codreanu 
(min. 26) șl Dumitrlu II (mln. 
31).

RAPID : Răducanu — Lupes- 
cu, Motroc, Dan, Greavu, Du
mitru, Jamalschl, Năstures- 
cu, Dumitriu II (mln. 67 Nea- 
gu), Ion lonescu, Codreanu.

VAGONUL ARAD : Gher
ghel — Mihai, Boroș, MUhlroth, 
Matușlnca, Dvorjac, Chlvu 
(mln. 75 Petschovschi III), Stă- 
noaia, Dembrovschl, Schwel- 
linger, Macavei.

Arbitrul Al. Alexe — Rm. 
Vîlcea, ajutat de V. Topan 
(Cluj) șl O. Anderco (Satu 
Mare), a condus bine.

ori. Apoi, au revenit la... nor
mal. Arădanii au fost stăpî- 
niți de timiditate ; așa ne ex
plicăm faptul că în prima 
repriză ei au greșit nenumă
rate execuții tehnice (stopuri, 
preluări, pase la adversar, 
baloane trimise la întîmpla-

■J> >-■ ■ —.............. ...................... ........

re, sau pe lîngă și peste poar
tă). Apărarea Vagonului a 
dovedit multă nesiguranță, 
iar înaintașii au fost perioade 
îndelungate simpli spectatori 
pe teren. Solistul formației, 
Macavei, a reușit doar o sin
gură dată să treacă printre

apărătorii feroviari și atunci 
n-a preluat corect balonul.

Din primele minute de joc, 
portarul arădan Gherghel a

P, VINTILA

(Continuare în pag. a 4-a)

120 DE MINUTE DE LUPTA!
DINAMO BUCUREȘTI — PRO- 

GREȘUL 4—3 (1-1 ; 3—3)
DINAMO BUCUREȘTI : Dat

cu (din mln. 85 Niculescu) — 
Popa, Stoenescu, Dinu, Ștefan 
— Gherghell, Sălceanu — Pîr
călab (mln. 63 Lucescu), Na- 
ghi, Dumitrache, Haidu.

PROGRESUL : Matache (din 
min. 88 Mîndru) ~ ,
Măndoiu, Neacșu, Adrian Con- 
stantinescu — Al. ~ "
nescu (mln. 73 
Șoangher, Matei, 
Oaidă, Țarălungă.

neconvingător 
(R. S. Ceho-

A arbitrat 
Zdenek Vales 
slovacă).

Georgescu,

Constanti- 
Stolcescu), 
Mateianu,

Mateianu pri-Minutul 31: _
mește o minge din liniile de 
dinapoi și, efectuînd o se- 
miîntoarcere, șutează precis 
în colțul sting al porții di- 
namoviste. Șut imparabil. 
Deci: 1—0 pentru Progresul.

Minutul 41: Dumitrache se 
furișează pe aripa stingă, în 
luptă corp la corp cu Geor
gescu. Arbitrul apreciază că 
apărătorul de la Progresul a 
obstrucționat și acordă lovi
tură liberă indirectă. Execu
tă, cu dibăcia-i recunoscută, 
Pîrcălab și Sălceanu, care a 
țîșnit, introduce mingea în 
plasă, sub privirile disperate 
ale lui Matache și ale fun
dașilor săi, cu toții inactivi, 
pironiți parcă locului la a- 
ceastă fază: 1—1.

Minutul 59: Haidu este 
pus în cursă de Sălceanu. 
El face' un sprint prelungit, 
neintimldîndu-se de inter
venția de ultimă oră a lui 
Georgescu și Măndoiu și în
scrie spectaculos: 2—1 pen-

tru Dinamo, o dată cu im
presia că acesta va rămîne 
și scorul meciului.

Minutul 75: Un minut de 
neuitat! La un șut-centrare 
al lui Matei, care are per
spectiva de a merge direct 
în gol sau de a întîlni, în 
traiectoria lui, un jucător al 
Progresului, Datcu are o in
tervenție miraculoasă, res- 
pingînd balonul undeva pe 
stînga. Primejdia pare în
lăturată, dar Țarălungă, care 
a recuperat balonul, șutează 
cu puțin efect pe spațiul cel 
mai puțin propice: colțul 
scurt al porții lui Datcu. A- 
cesta, ca hipnotizat, nu face 
nici un gest și mingea se 
duce în fundul plasei: 2—2.

Minutul 81: Dumitrache
are mingea la marginea ca

reului. El șutează nu prea 
tare, dar Matache se lasă 
surprins și nu mai are alt
ceva de făcut decît să scoată 
mingea din plasă: 3—2 pen
tru Dinamo. La distanță de 
9 minute 
conturile

Minutul 
greșului, 
Centrare, 
nat de Stoicescu, respinge în 
teren și Oaidă fructifică a- 
ceastă ocazie nesperată: 
3—3!

Minutul 90: Victoria Pro
gresului stă în bocancul lui 
Stoicescu. Fotbalistul de la

de' fluierul final, 
par încheiate.
83:
pe partea
Datcu, obstrucțio-

Atac al Pro- 
stîngă.

Jack BERARIU

(Continuare în pag. a 4-a)

AUTOMOBILISM: Mîine, start în Raliul României
Amănunte în pag. a 2 a

AZI, MECIURI INTERNAȚIONALE 
DE POLO LA DINAMO

Astăzi, la bazinul Dinamo, se dispută primele 
mecivrt ale turneului internațional de polo. Ea 
ora 17,30, Romănla B întîlnește Românla-tl- 
neret (echipa secundă), iar la ora 18,30, Roma- 
nia-tinereț (prima echipă), joacă cu selecțio
nata R.S.S. Kazahă.

4 MOTOCRO- 
SIȘTI ROMÂNI 
VOR CONCURA 
ÎN FRANȚA

SÎMBATA, PE GIULEȘTI: 
UN FOARTE ATRACTIV PROGRAM 
FOTBALISTIC

Stadionul Ciulești va găzdui sîmbătă dupâ- 
amiază un foarte atractiv program fotbalistic : 
Rapid — Ancora Galați (meci de copii), ora 
15,45 ; un meci feminin de fotbal, ora 16,45 și 
„capul de afiș“, RAPID BUCUREȘTI — VASU- 
TAS BUDAPESTA (meci de old-boys), ora 17.30.

împreună cu iubitorii fot
balului din orașul de pe So
meș anticipam un spectacol 
demn de cărțile de vizită ale 
celor două echipe. Rapidul — 
fosta campioană, 
nul — proaspăta 
în divizia A și 
actualei ediții a 
speranțele s-au 
chiar după primele schimburi 
de pase. Bucureștenii, mani- 
festînd o încredere exagerată 
în forțele proprii, au jucat 
lent în unele perioade, chiar 
static, forțînd doar 10—15 
minute pe parcursul primei 
reprize. în acest interval, 
înaintașii feroviari au depă
șit cu ușurință apărarea ad
versă și au înscris de două

iar Vago- 
promovată 
performera 
Cupei. Dar 

spulberat,

Duminică

• La start — așii pilotajului aviației noastre militare $1 civile

• Gheorghe lancu In fruntea „reprizei" parașutiștilor sportivi

® Stefan Calotă si Constantin Manolache in „oglindă"

aeroportul internațional Băneasa Răspunzind 
vitațiel unor 
buri franceze, 
au părăsit Capitala 
4 motocrosiști 
mâni, 
cătui 
două 
vor 
mai 
cursuri in Franța: 
Petre Paxlno-Otto 
Stephanl, condusă 
de antrenorul Gh. 
lonlță șl Ervln 
Seller-Ovldlu Puiu, 
condusă de antre
norul v. Mavrodin.

m- 
clu- 
ieri

ro-
Ei vor al- 
următoarele 

echipe, care 
lua parte ia 
multe con-

r LOBURI

uită vreme tenisul românesc

I

Ajuns în dreptul Uzinei de 
mașini electrice București, 
ghidul care însoțește grupul 
de excursioniști prin Capitală 
se va opri, invariabil, în fața 
zmei plăci comemorative. Pe 
ea se poate citi:

„DE PE ACESTE LOCURI 
UNDE ERA CIMPUL COTRO- 
CENILOR S-A ÎNĂLȚAT 
PENTRU PRIMA OARĂ IN 
VĂZDUH AUREL VLAICU, 
IN ZIUA DE 17 IUNIE 1910, 
CU AEROPLANUL CU MO
TOR, INVENTAT, CON-

I
Ia 

suferit o nedreaptă și dăună
toare etichetare. La capătul u- 
nor eforturi lipsite de remuș- 
câri, sportul alb a început să 
dobînaească o masă de prac- 

ticanți cărora firma denigrată nu li se 
mai potrivea. Dintr-un sport de elită, 
un sport la îndemîna tuturor.

încercarea, merituoasă, a retrezit via
ța pe terenurile de zgură roșie, dar nu 
a fost însoțită de entuziasm. Penuria 
de echipament este o scuză insuficien
tă. Australia a dat lumii, în suiiă, ge
nerații de excelenți jucători pentru că. 
în fiecare parc public există terenuri 
ds asfalt la dispoziția oricărui copil 
care dorește să mînuiască racheta de 
tenis. Cine împiedică folosirea aceluiași 
procedeu, atît de economic, atît de efi
cient în orașele noastre î

încetul cu încetul, a devenit o unică 
mulțumire aplaudarea apariției primelor 
mlădițe ale tenisului postbelic, încon
jurarea lor cu stimă, glorie și talanți. 
tn momentul în care courts-urile euro
pene dau largă ospitalitate și bună 
recompensă cuplului valoros Tiriac — 
Năstase, în țară responsabilii și-au ui
tat aproape total datoria față de teni
sul autohton, față de amatorii și pa
sionalii lui.

Sînt cîteva întrebări cărora federafia 
de specialitate ar putea, cu o strădanie 
minimală, să le răspundă, dînd satis
facție curiozității firești a opiniei pu
blice.

în viitoarea stîrnită de turneele open, 
un campionat internațional al Româ
niei ar justifica interesul și s-ar bucura 
de unanimă prețuire. A convins de 
aceasta 
după _____
devenit un fel de Mecca a 
european.

Morii jucători colindă încă 
estivale, printre cars strălucesc 
pe Coasta de Azur. România 
țărm de faimă, un litoral valorificat tu
ristic. De ce' nu o „Coastă de sidef", de 
pildă, unde turneele de vară, la Ma
maia, s-ar putea fine lanf ? Totul e să 
înceapă. Tradiția se înscăunează sin
gură.

Bărbații au Cupa Davis. Cupa Wight
man e rezervată, încă, din păcate, 
unor înlîlniri feminine bilaterale anglo- 
americane. S-a inovat însă și aci. Re- 
ceni, la Paris, s-a disputat așa-numita 
Cupă a Federației, dedicată echipelor 
feminine. Au participat, printre altele, 
reprezentativele Bulgariei, Cehoslova
ciei, U.R.S.S. Tenismanele din România 
au absentat. De ce ?

Există o competiție europeană mai 
modestă, lipsită de publicitate, destinată 
seniorilor, celor trecuți de 45 de ani, 
la care ar putea, onorabil, lua parte 
Cobzuc, Caralulis, Schmidt și alți ve
terani încă tineri ai tenisului nostru.

lată, succint enumerate, cîteva su
biecte de meditație pentru federafia de 
specialitate. . întrebările emană din 
masa iubitorilor sportului alb.

în tenis există loburi. Dar în tenis 
există și smashuri.

I
I
I 
I
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IMÎINE, RAPID— 

T.S.C. BERLIN 
LA HALTERE 
l

Echipa de haltere 
Rapid întîlnește vi
neri (ora 18, sala 
Glulești) formația 
T.S.C. Berlin. Du
minică, la Pitești — 
a doua întîlnlre In
tre cele două 
mâții.

supra primului ! Menționăm 
că Ștefan Calotă și Constan
tin Manolache sînt așii zboru
lui nostru cu motor, multipli 
campioni naționali și interna
ționali, piloți de înaltă acro
bație, maeștri emeriți ai spor
tului.

Parașutiștii, în frunte cu 
recordmanul mondial absolut

nețe de înaltă acrobație ale 
renumiților piloți Ștefan Ca
lotă și Constantin Manolache. 
Cei doi temerari sportivi au 
pregătit pentru această dumi
nică un program care va stîrni 
aplauze, dar și multe emoții... 
Primul va executa cu avionul 
o acrobație de înaltă clasă, iar 
al doilea — „oglinda" lui — 
va face aceleași figuri, cu a- 
ceeași viteză și în același timp, 
dar cu avionul invers și dea-

STRUIT ȘI PILOTAT DE ELU.
Atunci, în acea zi de neui

tat, a fost semnat actul de 
naștere a aviației românești. 
Festivitățile aeronautice de 
duminică, 16 iunie — ZIUA 
AVIAȚIEI REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA — vor 
omagia cea de a 58-a aniver
sare a acestui zbor istoric e- 
fectuat pe Cîmpul Cotroceni- 
lor. Este vorba de MARELE 
MITING AVIATIC organizat 
de. Federația Aeronautică Ro
mână, pe aeroportul interna
țional Băneasa. La acest gran
dios spectacol aviatic își vor 
da concursul PILOȚI MILI
TARI, PILOȚI CIVILI. PA- 
RAȘUTIȘTI, MAEȘTRI Șl 
MAEȘTRI EMERIȚI AI 
SPORTULUI.

Pe stadionul albastru al 
înălțimilor vor evolua, rînd pe 
rînd, recordmani mondiali și 
internaționali, purtători ai in
signei de aur cu mai multe 
diamante, sportivi distinși cu 
diploma internațională „Paul 
Tissandier". Vom putea ur
mări, astfel, zborurile îndrăz-

I
I
I

I 
I
I

INCA CINCI ZILE

(Continuare în pag. a 4-a)

DIN NOU CAMPIOANE MONDIALE LA POPICE

La antrenamentul parașutiștilor, pe Clinceni
Foto: ȘT. CIOTLOȘ

Ca urmare a opiniilor exprimate în ziarul nostru, 
F. R. Fotbal a prelungit cu cinci zile perioada afectată 
dezbaterii publice a proiectului viitorului regulament de 
transferări. Conducerile tuturor echipelor din diviziile A, 
B și C au fost invitate să-și comunice punctele de vedere 
asupra proiectului. Noul regulament va intra în vigoare 
la 20 iunie.

Perioada de transferări a fost reprogramată între 
25 iunie—15 iulie. si turneul de la Roma care, 

abandonul Wimbledonului, a 
tenisului

I

Noua anchetă a ziarului SPORTUL

DELTA DUNĂRII - perspective turistice

„Intrată pe pamîntul țării noastre prin defileul Cazanelor, 
ca printr-un monumental arc de triumf, Dunărea îl părăsește 
prin giganticul, somptuosul, mirificul evantai al Deltei. Este 
ultimul mare spectacol pe care ea îl oferă lumii înainte de a
se pierde in apele mani .

Delta Dunării oferă amato
rilor de priveliști unice', în- 
tr-adevăr un „mare specta-

o Bogzâ).

col“. Un spectacol în decorul 
verde-vegetal al stufului, al 
sălciilor, un spectacol pe care

natura îl regizează după le
gile ei eterne, dar care își păs
trează tulburătoarea prospeți
me a lucrurilor în neconteni
tă prefacere.

Tezaurul de frumuseți al 
Deltei atrage, an de an, mai 
mulți turiști cărora trebuie să 
li se ofere atît posibilități spo
rite de acces în această zonă, 
cit și condiții-de a-și petrece, 
aici, o perioadă mai scurtă 
sau mai lungă de timp, pescu
ind, urmărind și fotografiind 
zborul păsărilor sau, pur și 
simplu, admirînd natura.

Din punct de vedere al a- 
menajărilor turistice, Delta 
Dunării se află în faza timizi
lor pași de început. Și o com
plexă amenajare turistică a 
acestei zone ridică o multitu
dine de probleme în a căror 
soluționare, Oficiul Național 
de Turism și redacția ziarului 
SPORTUL își propun să an
treneze, ca și în cazul Văii 
Prahovei, pe cunoscători, oa
meni de știință, cercetători, 
turiști, amatori de sporturi 
nautice etc.

Așteptăm din partea aces
tora să-și spună punctul de 
vedere în ceea ce privește a- 
menajarea turistică a deltei i
— ce fel de baze să se reali
zeze (mobile sau fixe) și în ce 
locuri din deltă ; în ce fel ar 
putea fi realizată cunoașterea 
faunei (a păsărilor, în spe
cial) ; ce forme de turism ar 
putea fi organizate; ce fel de 
ambarcațil ar trebui puse la 
dispoziția turiștilor etc.

Răspunsurile urmează a fi 
adresate ziarului SPORTUL 
(str. V. Conta nr. 16 București)
— pînă la data de 10 iulie 
1967,

Marți seara, in sala Mârzenkeller din Linz, reprezentativa de popice 
a țării noastre a cucerit medaliile de aur, corectînd, în același timp, recordul 
mondial al probei (2 483 p.d.) cu 23 p.d. Iată, de la dreapta la stingă, echipa 
care a realizat acest strălucit succes: Crista Szocs, Florica Neguțoiu, Marga
reta Szemany, Cornelia Moldoveanu, Ținea Balaban, Elena Trandafir ji 
antrenorul Alexandru Andrei.

I 
I 
I
I
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turneele 
cele de 
are un
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Victor BANCIULESCU I
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OLIMPICII^ & sportul 
sportul OLIMPICI

PRINTRE ROȚI Șl PEDALE
IMPORTANTE HOTARÎRl 

ALE BIROULUI 
F. R. CICLISM

• IONEL DRÎMBA 
tele au sanse I"

• ILEANA DRÎMBA
feții pot aduce la Bucu
rești o medalie olim
pică !"

_ Mai mult decît plăcute, vi
zitele olimpicilor la redacția 
noastră — pe punctul atît de 
dorit de a deveni o frumoasă 
tradiție — prilejuiesc opinii 
exprimate cu sinceritate, des
coperă gîndurj și preocupări 
știute mai puțin din obișnuita 
prezență a reporterului în tri
buna stadionului sau a sălii de 
sport. Cu atît 
cînd oaspeții 
ineditul unei 
performeri ai 
nești — soții 
Drîmbă.

★
oricare dintre sporti- 
speră să participe la

- Ca 
vii care 
întrecerile din Mexic — și, nu 
numai să facă simplu act de 
prezență — mă pregătesc cum. 
desigur n-am făcut-o nicioda
tă (IONEL DRIMBĂ).

— Cine cunoaște valoarea

mai mult acum, 
noștri aduc și 

familii de mari 
scrimei româ- 
lleana și Ionel

ILEANA DRIMBĂ
• Născută la Cluj, la 12 iu

nie 1946, studentă I.C.F. Că
sătorită. înălțime: 1,62 m ; 
greutate 54 kg. A început să 
practice scrima în 1954.

• Prima performanță : 
locul IV la campionatele na
ționale de senioare (1962). In 
continuare — de 2 ori cam
pioană în competiția indi
viduală șl de 4 ori în cea pe 
echipe (din 1964).
• Cele mal bune rezultate

In întrecerile individuale in
ternaționale : 1964 — locul H 
la C.M. (T) de la Budapesta ; 
1965 — locul II la C.M. (T) 
de la Rotterdam șl finalistă 
la campionatul mondial al 
senioarelor (locui 6) ; 1967 :
locul I în Turneul țărilor so- 
elaliste.
• In competițiile pe echi

pe — 1965 — locul n la C.M. 
(Paris) : 1966 — locul IV la 
CJ>I, (Moscova) ; 1967 — lo
cul m Ia C. M. (Montreal) ; 
1969 — locul I în „Cupa Eu
ropei*’ (Torino).

pregătirea este, pare-se, nevo
ie și de cîteva renunțări. Mi
cile pasiuni (cinematograful, 
tenisul, excursiile — pentru 
Ionel ; teatrul, muzica ușoa
ră — pentru Ileana) sînt sub-

lungă (45 de minute!!), ri
gidă (jocurile — atît de plă
cute și utile acoperă o minimă 
parte a timpului afectat pre
gătirii fizice) și — sincer vor
bind — destul de plictisitoa-

ga proba pe echipe (IONEL 
DRÎMBA).

— Ce mult aș da să ai 
dreptate ! După părerea mea,

I

Numaiordonate „planșei".
dacă rămîne timp ! De aceea, 
pentru o vreme, „FIAT“-ul 
soților Drîmbă „ține doar lo
cul autobuzului liniei 
cînd cursa: casă — 
retur.

33",fă- 
sală și

lo- 
na- 
In 
Ju- 

1963

în ședința ținută ieri seară, 
biroul F. R. Ciclism a luat o 
serie de hotărâri printre care :

Aprobarea traseului „Tu
rului ciclist al României". în
trecerea din acest an se va 
desfășura între 2 și 15 sep
tembrie, pe un traseu de a- 
proximativ 1 700 km, împăr- 
țiți în 14 etape (circuit con
tratimp individual în Bucu
rești, București—Ploiești,
Ploiești—Brăila, Brăila—Ga
lați, Galați—Bacău, Bacău— 
Lacul Roșu, Lacul Roșu— 
Tg. Mureș, Tg. Mureș—Cluj, 
Cluj—Oradea, Oradea—Timi
șoara, Timișoara—Herculane, 
Herculane—Craiova, Craiova— 
Călimănești, Rm. Vîlcea— 
București). Etapa Brăila—Ga
lați este contratimp indivi
dual. La Cluj cicliștii vor be
neficia de o zi de odihnă. 
Comisia de organizare este 
alcătuită din Octavian Tuhai, 
Tr. Dinuț, Ion Apostolescu, 
Octavian Amza, Ion Păun, 
Hristache Naum și dr. C. 
Cri stea.

La competiție au fost invi
tate echipe din Bulgaria, O- 
landa. Austria, Belgia, Polo
nia, R. D. Germană, Ceho
slovacia, Algeria, Maroc și 
Danemarca.

Sancționarea ciclistului Gh. 
Ciumeti. Pentru faptul că a 
folosit substanțe considerate 
doping (a fost depistat de co
misia medicală în „Cupa 
Steaua"), ciclistul Gh. Ciu
meti a fost sancționat cu sus
pendarea din activitatea com
petițională pe timp de 3 luni, 
în legătură cu cicliștii Vasile 
Tudor și Vasile Selejan, ale 
căror analize au fost dubioase

2. M. Hrisoveri (Brăila) la 4 
sec • 3. Șt. Ene (Brăila) la 
8 ■ ; 4. A. Țicleanu (Buc.)
la 15 sec ; 5. P, Tudor (Plo
iești) la 16 sec; 6. I. Con
stantin (Ploiești) la 16 sec; 
echipe : 1. BRAIL A 21 h 28:28;
2. București la 31 sec ; 3. Plo
iești la 49 sec; 4. Cluj la 
1:56 ; 5. Brașov la 3:30; 6. Tg. 
Mureș la 11:31 ; 7. Constanța 
la 1 h 06:28.

s-a stabilit să fie încunoștiin- 
țat clubul sportiv Dinamo. în 
ceea ce privește sancțiunea 
dictată de biroul federal în 
cazul lui G. Moiceanu (sus
pendare pe timp de o lună de 
zile), Biroul C.N.E.F.S. nu a 
ratificat-o, hotărînd suspen
darea temporară a acestui 
sportiv.

BRAILA CONDUCE 
IN „CUPA ORAȘELOR"

Sîmbătă și duminică a avut 
loc la Cluj etapa a III-a a 
„Cupei orașelor" pentru ju
niori și tineret. Prima între
cere (sîmbătă, 39,9 km) a fost 
cîștigată de reprezentantul 
Brașovului, N. Chima, crono
metrat cu 1 h 04:04. El a fost 
urmat, în același timp, de 
I. Ajoghin și V. Buduru 
(ambii din București). Au luat 
startul 52 de concurenți. A 
doua cursă (duminică, 60 km) 
a revenit tot unui brașovean, 
A. Suciu. cu timpul de 1 h 
36:27, talonat de reprezentan
ții Bucureștiului, P. Ivănescu 
și N. Gavrilă. După 3 etape, 
clasamentele generale 
astfel:

Individual:
ROVSCHI (Ploiești) 7 h 33:27;

1. AL.

arată

ZA-

CRISTIAN TUDORAN 
S-A ACCIDENTAT

în cadrul unei curse des
fășurate la Brăila, tînărul și 
talentatul rutier Cristian Tu- 
doran a suferit un accident 
care-1 scoate practic din ac
tivitatea competițională pen
tru o perioadă de timp. Fiind 
membru al lotului republican, 
ne întrebăm: cum a putut 
fi lăsat fără supraveghere 
într-o întrecere neprevăzută 
în planul de pregătire al echi
pei naționale ?

PESTE 80 DE RUTIERI 
ÎN „CUPA VOINȚA"

întrecerea internațională 
fond „Cupa Voința'1, care 
va desfășura între 8 și 
iulie, va avea la start peste 
80 de alergători. Din țara 
noastră și-au confirmat par
ticiparea echipele cluburilor 
sportive Dinamo (2), Steaua 
(2), Olimpia, Voința (3). Dez
robirea Brașov, T. M. Brăila 
și Petrolul Ploiești, iar de 
peste hotare echipe din Un
garia, Bulgaria, Polonia și 
Franța. Se așteaptă confir
mări din partea unor echipe 
din Italia, Olanda și Austria.

de 
se
14

floretistelor din Uniunea So
vietică, Ungaria (după mine, 
cel mai redutabil adversar) și 
Italia, știe că — dacă vrem 
să' le întrecem — trebuie să 
muncim cel puțin dublu decît 
altă dată. Și, muncim... (ILEA
NA DRIMBĂ).

Aceasta înseamnă mai mul
tă pasiune și conștiinciozita- 
'te la antrenament, retușul 
pînă la perfecțiune al fiecărui 
„asalt*, exercițiul continuu al 
gîndirii tactice ș.a. Dar, nu 
numai atît. Pentru timpul și 
energia pe care le reclamă

★
Așadar, pregătiri 

Subiectul — firesc, la 
zilei — aduce în discuție lu
cruri interesante. Planuri pen
tru apropiatele competiții in
ternaționale, deosebit de uti
le pentru verificarea stadiu! ui 
de pregătire (concursurile cu 
scrimerii din R. F. a Germa
niei, Ungaria, Italia, Franța, 
Polonia, R. D. Germană). Ceva, 
însă, „nu merge"...

★
IONEL DRÎMBA : „De

nu se caută o individualizare 
în pregătirea fizică ? Așa cum 
se face acum ni se pare prea

intense, 
ordinea

ce

re. Trebuie, desigur, respecta
te generalitățile metodice, dar 
adaptarea lor la caracteristici
le, la temperamentul, la nece
sitățile reale ale fiecărui spor
tiv mi se pare absolut nece
sar ă“.

ILEANA DRÎMBA: „Pe 
mine mă nemulțumește oscila
ția de aprecieri generale ale 
unui sportiv, în funcție de un 
anumit loc sau de o anumită 
performanță. Ba ești foarte 
bun, element de bază etc.; ba 
n-ai nici o valoare, nici pers
pectivă"...

Ce să facem — obicei gazetă
resc — ajungem și la prono
sticurile olimpice. Dialogul 
soților Drîmbă se poartă pe 
fondul unui optimism care 
are girul valorii și pe al unei 
mari dorințe de afirmare.

— Cred că fetele pot cîști-

IONEL DRIMBĂ
• Născut Ia Timișoara, la 

18 martie 1912. Ofițer M.F.A. 
Căsătorit, înălțime : 1,74 m ; 
greutate 63 kg. A început să 
practice scrima în 1952.
• Prima performanță : 

cui HI la campionatele 
ționale de juniori (1937). 
continuare : campion de 
niori din 1958 pînă în
inclusiv, campion de seniori 
Ia individual în 1964 și în 
competiția pe echipe din 
1961 pînă în 1967 inclusiv.
• Cele mai valoroase per

formanțe internaționale ; 24
de locuri I în diferite în
treceri individuale.
• In probele pe echipe 

ale marilor competiții : J.O. 
din 1964 — locul 6 : C.M. 
1965 — locul 5 ; C.M. 1966 — 
locul 6 ; C.M. 1967 — locul I 
component de bază al e- 
chlpei României CAMPIOA
NA MONDIALĂ la Montreal.

RALIUL ROMÂNIEI
„CUPA DEZROBIREA", 

O NOUA ÎNTÎLNIRE 
CU VETERANII 

CICLISMULUI NOSTRU

voi — băieții — aveți, totuși, 
prima șansă și sînt sigură că 
veți aduce la București o me
dalie olimpică. Nu știu din 
ce „metal". In ceea ce mă pri
vește, doresc nespus de mult 
să intru în „echipa" de 3 
pentru turneul individual și — 
dacă trecem de floretistele din 
Ungaria — sper...

★
Ieri Ileana a, împlinit 22 de 

ani. Florilor estivale le adău
găm urarea : „LA MULȚI 
ANI“ și — ca și lui Ionel 
Drîmbă — împlinirea dorințe
lor la marele „asalt" olimpic 
din capitala Mexicului.

Dan GÂRLEȘTEANU

Participanții la cea de-a 
treia ediție a Raliului Româ
niei vor lua startul mîine du- 
pă-amiază, din orașele Bucu-

(sîmbătă 15 iunie, ora 1,01) 
se va da startul în etapa de 
parcurs comun pe traseul: 
Brașov, Făgăraș, Sibiu, Me
diaș, Iernut, Tg. Mureș, Bă- 
lăușeri, Sovata, Odorhei, Vî- 
nători, Rupea, Brașov, Rîș
nov, Pîrîul Rece, Predeal, 
Brașov. Acest itinerar va fi 
străbătut de două ori (total 
1126 km). Probele speciale 
sînt programate ia Hula — 
Mediaș (lungime 3 km), dea-

La 23 iunie, în ziua de 
pauză dintre campionatele 
naționale de contratimp indi
vidual și fond, se dispută ia 
Brașov tradiționala competi
ție dotată cu „Cupa Dezrobi
rea". Clou-ul întrecerii îl 
constituie „cursa veteranilor" 
care ne va prilejui o nouă 
întîlnire (în concurs) cu Ma
rin Niculescu, Tr. Chicomban. 
Martie Ștefănescu, Octavian 
Amza, Dedo Negoescu, Iulian 
Gociman și alte foste glorii 
ale ciclismului românesc. 
Propunem organizatorilor — 
asociația sportivă Dezrobirea 
— ca din juriul de onoare să 
facă parte prof. C. ASLAN, 
V. MORMOCEA 
TAPU.

r..K,,Uul „Cupei Primăverii^, CONFIRMĂRI ȘI REVELAȚII
Recent consumatul act fi

nal al „Cupei Primăverii", 
returul finalei Grivița Roșie— 
Universitatea Timișoara, a 
prilejuit, simultan, o confir
mare și o revelație. Confir-

marea a constituit-o compor
tarea avută de-a lungul între
gii competiții, de rugbyștii 
echipei campioane : maturi, 
experimentați, cunoscători în 
profunzime ai acestui frumos

Rapid București - pe locul III la „feroviarele"
europene

Campionatele europene fe
roviare de volei s-au în
cheiat, la Subotica, cu vic
toria reprezentativei U.R.S.S., 
învingătoare în meciul de
cisiv susținut cu formația 
Iugoslaviei (3—2). Deși a ju
cat fără 
de bază 
nescu), 
noastre, 
condusă de antrenorul Mircea 
Tabacu, a avut o comporta
re meritorie, ocupînd locul 
III. Echipa română a în
cheiat competiția cu 4 victo- 
i ii i 3—4) în fața selecționate
lor feroviare ale Cehoslova
ciei, Bulgariei și Olandei, 
3—2 în fața Poloniei și cu 

înfrîngeri : 0—3 cu
și 1—3 cu Iugosla- 
mai buni dintre ju-

doi dintre oamenii 
(Drăgan și Costi- 

reprezentanta țării
Rapid București,

două
U.R.S.S. 
via. Cei

cătorii rapidiști fost:
Ardelea, Penciulescu și Că
tălin.

CLASAMENT FINAL:
1. U.R.S.S. — campioană eu
ropeană feroviară, 2. Iugosla
via, 3. ROMÂNIA (Rapid),
4. Polonia, 5. Bulgaria, 6. Ce
hoslovacia,
Austria,

7. Finlanda, 8.
9. Olanda, 10. Belgia.

DE LA F. R. V
FOST DESEMNAȘI• AU 

antrenorii loturilor naționale 
feminine : 
Papuc — 
Bodescu și N. Huma 
tineret, 
Cristian — la junioare.

V. Surugiu și V. 
la senioare, Gli. 

la 
Gh. Sorbală și I.

faza de zonă a cam- 
de ju-

• La 
pionatului național 
niori, în locul echipei Sănă
tatea Oțelul Roșu participă 
C.F.R. Timișoara, în urma 
unei contestații făcute de ul
tima formație.

sport, dar, mai ales, luptători 
dîrzi pînă la ultima picătură 
de energie și pînă la fluie
rul final pentru victorie. Re
velația a constituit-o ,.XV"-le 
timișorean finalist, anunțat 
încă de pe parcurs drept can
didat la un loc fruntaș, „fur
nizor" atestat acum pentru 
lotul național în posturi de 
înaltă tehnicitate. Adresăm, 
așadar, încă o dată felicitări 
ambelor finaliste.

în ansamblu, competiția a 
ajuns cu bine la liman, reu
șind să suplinească onorabil 
interludiul ’68. Avem, desi
gur, și unele rezerve privind 
desfășurarea ei, dar ele țin 
mai mult de fenomenul izo
lat decît de formula propriu- 
zisă. De altfel, exceptînd une
le rezultate, surprizele au 
lipsit, „Cupa Primăverii" 
oglindind perfect părțile bu
ne și rele ale rugbyului ro
mânesc.

Rîndurile de mai sus se re
feră, cu precădere, la între
cerea divizionarelor A. Des
pre „secunde", tributare ve
chilor slăbiciuni și în pofida 
unor semne de reviriment, 
nu avem de spus decît că 
au ocupat primul loc în se
ria I și în seria a Il-a for
mațiile Olimpia (antrenor: 
Pellegrino D’EccIesis) și, res
pectiv, Rapid (Gheorghe Pir-

călăbescu). Disputa formații
lor de tineret s-a încheiat 
cu victoria „XV“-lui Ci. Sp. 
Școlar (Cornel Munteanu), 
constant pe linia comportării 
care i-a adus binemeritata 
consacrare. Invită însă la re
flecții serioase ierarhia de 
primăvară a echipelor de ju
niori. Atît în seria echipelor 
d£ XV, cît și în cea a „mini- 
formațiilor" în VIII, primul 
loc a fost cucerit de repre
zentanții Școlii sportive nr. 2, 
pregătiți de... profesoara 
Mariana Lucescu. I se cuvin, 
desigur, calde cuvinte de fe
licitare și de mulțumire, în 
primul rînd pentru pilda pe 
care a furnizat-o prin extra
ordinara ei pasiune, pentru 
dragostea de muncă ieșită din 
comun. Nu ne putem însă 
împiedica să privim și rever
sul medaliei ; băieții ei au 
reușit să depășească echipe 
antrenate de, nume „mari" 
din rugbyul nostru. Cine are 
urechi de auzit...

rești, Oradea și Brașov. Tra
seul pe care îl vor urma auto
mobilele în prima etapă (de 
concentrare) este următorul: 
București (plecare din Piața 
Scînteii, ora 
Rm. Vîlcea, 
Vînători, 
(15,31), 
Mediaș, 
Brașov 
Orașul 
Adjud, 
iești, Brașov. Sosirea la Bra
șov pentru toți concurenții 
va avea loc în aceeași zi, vi
neri 14 iunie, începînd cu 
era 22,42.

La puțin timp după aceasta

15,31), 
Sibiu, 

Brașov. 
Cluj, Turda,

Vînători,
(15,31), Tg. Secuiesc, 
Gh. Gheorghiu-Dej, 

Focșani, Buzău, Plo-
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Pitești, 
Mediaș, 
Oradea 
Iernut, 

Brașov.

Iul Corund (4,1 km), pădurea 
Bogata (4,7 km), Rîșnov — Pî- 
rîul Rece (5,8 km). Raliul se 
încheie sîmbătă la ora 18,16 
(sosirea primului concurent la 
Brașov), după care va avea 
loc proba de coastă de la 
Poiana (10 km lungime).
Automobil Clubul Român va 

acorda premii în valoare de 
23 000 lei care vor reveni: 
primilor trei clasați în cla
samentul general, câștigători
lor pe clase, echipei clasate 
pe primul loc în clasamentul 
pe echipe, celui mai bun echi
paj feminin. La acestea se 
vor adăuga alte premii oferite 
de diferite întreprinderi 
instituții.

de la S.N.C. Constanța
In sala sporturilor din Constan

ța s-a disputat concursul interna
țional de haltere „Cupa Mării 
Negre", aflat la cea de a doua 
ediție. Tinerii halterofili de la 
S.N.C. Constanța, antrenați de 
Lislas lonescu, au cîștlgat locul I 
pe echipe, totalizing 40 puncte. 
Pe locul II s-au clasat juniorii din 
Varna (R. P. Bulgaria) cu 33 
puncte, urmați de cel de la Cons
tructorul Constanța cu 22 p, 
Ț.S.K. Berlin cu 21 p, și Tolbuhin 
(R. P. Bulgaria) 16 p.

NELINIȘTI PENTRU „AVANPREMIERĂ
Cu o lună în urmă, 

primul trial al lotului : 
nin (cînd rezultatele 
satisfăcut la nici una 
probe), jucătoarelor selecțio
nate le-au fost trimise, la clu
burile respective, cifrele de 
control pe care aveau obli
gația să le realizeze pînă la 
9 iunie, data verificării de
cisive.

Iată, însă, că nici dumi
nică — la trialul test — in
dicii înregistrați n-au fost 
cu nimic mai ridicați (și vîn- 
tul nu constituie un... alibi), 
insatisfacția și îngrijorarea 
antrenorului principal al lotu
lui, prof. Fr. Spier, fiind pe 
deplin motivate.

— Afiindu-ne imediat după 
campionat — deci in maxi
mum de formă — era de pre
supus că cifrele ce se vor în
registra vor fi superioare. 
Din contra, însă, am înregis
trat date nemulțumitoare la 
toate probele propuse spre 
verificare : viteză, rezistență, 
forță de aruncare și — amin
tesc și acest aspect, conside- 
rîndu-1 deosebit de important 
— capacitate de mobilizare.

— Ce ați decis pentru re
medierea ior ?

după 
femi-
n-au 

i din

— Ținînd cont că pînă la 
turneul international din Iu
goslavia a mai rămas puțin 
timp (circa două săptăniîni), 
ne-am propus un program de 
activitate deosebit de intens. 
Vom lucra cantitativ destul 
de mult, incursiunile în do
meniul tehnic și al pregătirii 
individuale făeindu-se perma
nent și cu deosebită seriozi
tate. întîmpinăm, insă, și un 
neajuns: avem lotul incom
plet, patru dintre componen
tele Iui — Anca, Nemetz, Ne
ghină, Prundaru — fiind re
ținute la catedră sau în 
școală pînă la sfîrșitul săptă- 
mînii acesteia.

— Ați legat vreun obiec
tiv de „Turneul Tașmaidan" ?

— Deși este o întrecere a- 
micaiă. Ia „Tașmaidan", între 
25 și 30 iunie vor fi pre
zente 7 din cele 9 finaliste la 
campionatul 
toamnă, de la Moscova. Și 
chiar dacă 
performanță" 
cl există în subtext, nu poate 
fi ocolit. Nu ne-ar fi de loc 
indiferent dacă am ocupa lo
cul întîi, după cum niște re-

mondial, din

obiectivul „de 
nu este emis,

Asociația generală a vînătorilor și pescarilor 
sportivi pune la dispoziția 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. în 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 si duminică între 
9,30-13,00.

zultate obscure nu ne-ar pu
tea decît amărî.

Va fi o competiție grea, dar 
pe cit de dificilă pe atît de 
utilă, ea constituind princi
pala verificare (avanpremiera) 
înaintea mondialelor. Va avea 
în același timp și un caracter 
orientativ : ne vom cunoaște, 
cu un ceas mai devreme, par
tenerele. Avantajul nu este

O comportare bună ia individual 
au avut-o tinerii Gh. Ion 432,5 kg 
(cat. 82,5), Ion Habot 325 kg (cat. 
67,5), Doru Spînu 312,5 kg (cat. 
75) care au ocupat locurile I.

insă numai al nostru pentru 
că, o dată cu noi, fiecare din
tre participante va sonda și 
sa studia. Și nu avem voie 
să lăsăm o imagine palidă.

Nușo MUȘCELEANU

Indlls,rie' Alimentare, pregătește în anul școlar 
1968—1969 următoarele specialități prin Liceele Industriale

pentru Industria Alimentară, din localitățile:
BUCUREȘTI Str. Spătaru Preda nr. 16 — telefon 23.37.01

— Chimia Froduselor Alimentare
— Industrializarea laptelui si cărnii
— Industrii alimentare extractive

SIBIU

GALAȚI

str. Turistului nr. 15 — telefon 11929
— Chimia Froduselor Alimentare
— Industria Morăritului și Panificației
— Industrii Alimentare Fermentative

B-dul Republicii nr. 169 — telefon 14276
— Chimia Produselor Alimentare
— Industrii Alimentare Fermentative

ARMAȘEȘTI Județul Ilfov, telefon 3234
— Agronomie
— Horticultura

Durata de școlarizare este de 5 ani.
primesc absolvenți ai școlii generale în vîrstă de 

cel mult 17 ani (împliniți în cursul anului 1968).
Concursul de admitere se va desfășura în perioada 

18—27 iunie 1968 și va consta din următoarele probe •
LIMBA ROMANA Șl MATEMATICA - scris și oral

Informații suplimentare se Dot lua de la conducerile 
liceelor industriale, din localitățile menționate mai sus.
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„Grazie, gente di Roma “
La 24 de ore după ultimul 

„fluier" al lui Mendebil, 
sintem încă sub impresia im
presionantei manifestații prin 
care exuberanții tifosi au dat 
frî't liber imensei lor bucurii 
de a-și vedea idolii triumfînd 
in cea de-a doua finală. Este 
cel mai mare succes al 
Squadrei Azzurra din 1938 
pînă azi!

Memorabilă noapte: înce
pută imediat după joc la 
„Stadia Olimpica' și încheia
tă in zori pe arterele princi
pale, pe Via Cavour, pe Via 
Veneto, în vestita Piață a 
Spaniei, dar pe unde n-au tre
cut lăsind urme inegalabilii 
suporteri ai lui Zoff, Ănastasi, 
Mazzola. „Gnazâe, gente di 
Roma" (n.n., mulțumesc, oa
meni ai Romei) — a sirnftt

Timișoara, Brașovul și Aradul 
vor găzdui barajele

S-au stabilit în mod defi
nitiv orașele ce vor găzdui 
meciurile de baraj pentru 
diviziile A și B. La TIMI
ȘOARA va avea Ioc barajul 
pentru „A", iar la BRAȘOV 
și ARAD, barajul pentru 
„B“. După cum s-a anunțat, 
meciurile se vor juca în zi
lele de 23, 26 și 30 iunie.

Toate partidele de baraj 
pentru divizia A vor fi con
duse de arbitri străini.

nevoia Mazzola *-o spună prin 
intermediul ziarului „Carriere 
dello Sport* care apare In 
capitala Italiei. „Un astfel 
de public nu se mai poate 
găsi. Tifosij romani au fost 
fantastici. Intr-un moment 
atît de dificil pentru cariera 
mea, ecandindu-roi numele 
î-am simțit atît de aproape. 
Mulțumesc Roma, te voi pur
ta întotdeauna în inimă" — 
a mai spus Sandrino Maz
zola.

Și presa exultă: TRIONFO !
— titrează Corriere dello 
Sport pe întreaga pagină I. 
L'EUROPA fi NOSTRA — 
scrie Stadio (cotidian de spe
cialitate care apare la Bo
logna) cu Utere mari de-o 
șchioapă.

SIAMO EUROPEI------ ex
clamă ziarul milanez II Gior- 
no. „Gia, pensiamo sempre di 
essere qualli del '38' 
acum, ne gîndim să 
deauna ceea ce am 
1938) — declară
Franchi, președintele
(iei italiene de fotbal, re
cent ales vicepreședinte al 
U.E.F.A.-ei.

De loc satisfăcut de jocul 
prestat sîmbătă de azzurrl, 
Helenio Herrera se arată și 
eZ, de astă dată, entuziasmat: 
„Nu știu dacă ați remarcat
— a declarat celebrul antre
nor ziariștilor — dar această 
echipă (n.n., aceea care a evo
luat luni seară) seamănă cu 
later... a mea. Pînă la sflrșiit, 
Mazzola a fost... Mazzola, 
chiar și Ănastasi a urmat 
schemele lui Cappellini. Pot 
să afirm că această partidă 
a reevaluat just fotbalul ita
lian. Publicul a avut drep
tate să se entuziasmeze. Eu 
mă rezerv să intru în gra
țiile spectatorilor la prima 
ieșire a Romei", (n.n., echipa 
pe care o antrenează acum 
Herrera).

(n.n., de 
fim tot- 
fost in 

Artemio 
Federa

ECHIPA JIUL, 
IN CONGO

deEchipa 
fotbal Jiul 
pitala, îndreptîndu-se, pe ca
lea aerului, spre continenttil 
african. Jiul va susține în 
Congo (Brazzaville) trei jocuri 
între 16—23 iunie.

petroșeneană 
părăsește azi Ca-

In buni măsură, declara
țiile exprimă realitatea de pe 
teren. Alcătuind o echipă 
mult remaniată, Valcareggi a 
jucat totul pe o carte. Și a 
reușit. Nu numai clasa noilor 
introduși: Mazzola, Riva, De 
Sisti, Roeato și Salvadone « 
cîntărit greu, ci și prospeți
mea adusă în joc de cei cinci; 
apoi De Sisti și Rosato au 
dirijat acțiunile mult mai 
bine decît s-a străduit s-o 
facă Lodettl în meciul de 
sîmbătă. Domenghini, eroul 
„primei ediții" n-a mai avut 
aceeași forță de joc, dar to
tul a trecut nevăzut datorită 
inteligenței lui Mazzola (care 
a acționat ca un centru înain
taș de pe vremea WM-ului) 
și incisivității lui Ănastasi Și 
Riva.

La sfîrșit, Mitici recunoș
tea superioritatea Squadrei 
Azzurra: „Ita primul gol Riva 
a fost ofsaid; totuși Italia a 
meritat Cuipa".

Iugoslavia a plătit tribut 
greu eforturilor făcute în cele 
două jocuri care au precedat 
partida de luni. Schimbînd 
un singur jucător (Hosic în 
locul lui Petkovic — acciden
tat), echipa iugoslavă a fost 
evident obosită, cedind pasul 
foarte repede. A intervenit și 
golul lui Riva (cum s-a mai 
spus, din ofsaid) pentru ca 
„11 “-le iugoslav să cadă și 
psihic. A fost un fapt evi
dent și la jucătorul de mare 
clasă, Geaicd, omul care cu 
două zile înainte a făcut ce a 
vrut în duelul cu Burgnich

Dar, cum bine spunea după 
meci Rayco Mitici: „Drumul 
fotbalului 
chide la 
nală din 
pean este 
formă de plecare, nu un punct 
de sosire".

G. NICOLAESCU 
ți C. MANTU

iugoslav nu se în- 
Roma. Această fi- 
Campionatul euiro- 
petntru noi o plat-

La „Cupa Mării Negre1

ITALIA A VENIT CU CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ

CAMPIONATUL- IN CIFRE!
Acum, la încheierea campio

natului, graiul cifrelor oferă po
sibilitatea de a se arunca o pri
vire retrospectivă asupra unor 
aspecte care, credem, vor inte
resa pe iubitorii fotbalului.

• S-a vorbit mult despre 
slaba „productivitate** a echipe
lor noastre. Cifrele confirmă 
acest adevăr. In întregul oam- 
pionat — în 182 de jocuri, s-au 
marcat doar 444 de goluri, ceea 
ce reprezintă un coeficient de 
2,44 de goluri de flecare meci.

• Din numărul total de 444 
de goluri, 224 s-au marcat în 
tur și 220 în retur.
• Puține goluri s-au marcat 

în prima repriză : în tur, 73 de 
goluri, față de 151 în repriza a 
doua; în retur, 90 de goluri, 
față de 130 în cea de-a doua.

2—1 
ori;

• In cele 182 de jocuri s-au 
înregistrat 24 de variante de 
scoruri și anume: 1—0 de 32 
de ori ; 2—0 de 25 de ori ; 
de 21 de ori; 1—1 de 19

1—3

0—1 de 15 ori ; 3—1 de 12 ori ;
0—0 de 10 ori ; 3—0 de 8 ori;
4—0 de 7 ori ; 3—2 de 6 ori ;
0—2 de 5 ori ; 1—2 de 5 ori;
4—1 de 3 ori ; 2—2 de 3 ori ;
de 2 ori; și doar cite o dată 
scorurile : 1—4 ; 4—2 ; 4—4 ;
2—4 ; 2—3 ; 3—4 ; 5—0 ; 5—2 ; 
6-1.

• Cele mai mari scoruri au 
fost realizate de Steaua (6—1 în 
jocul cu Jiul), de „U“ Cluj (5—0 
cu Dinamo București) și de Di
namo București (5—2 în jocul cu 
A.S.A. Tg. Mureș).

- W'-
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Splendid plonjon al good-keeperului Coman în meciul Progresul — F. G. Argeș
Foto : N. AUREL'

Licia Torisser (Standa Mi
lano), Viviana Corsini (Lam
borghini Bologna) și Tere- 
sina Cirio (Fiat Torino). Ita
lia ia parte pentru prima 
dată la această competiție.

Baschetbalistele formației 
bulgare sosesc în Capitală 
azi dimineață șl își vor con-

tinua drumul către Mamaia, 
urmînd ca seara să efectueze 
un antrenament de acomo
dare. Bulgaria participă pen
tru a doua oară la „Cupa 
Mării Negre" și face parte 
din aceeași grupă cu Ro
mânia la campionatul euro
pean.

• înaintările cele mai e- 
ficace s-au dovedit a fi : (indi
căm, în ordine, primele 4 echi
pe) : Steaua 45 de goluri date; 
F.C. Argeș (40) ; Farul (37) ; Jiul 
și „U“ Cluj (36). Cea mai slabă 
eficiență au arătat-o: Steagul 
roșu (20) ; Progresul (23) ; U.T-A. 
(25) ; Petrolul (27).

GOLURI: Voinea (Steaua) —
1 din 11 m.
GOLURI : Iancu
GOLURI: Dumitriu 
pid) : Libardi (Jiul) 
11 m.

9 GOLURI : Kraus (F., _ 
geș) ; Oblemenco (,,U“Craio
va) — i din 11 m.

8 GOLURI : Grozea (Petrolul) ; 
Ionescu (Rapid) — 2 din 11 n?; 
Dobrin (F. C. Argeș) — 3 din 
11 m.

7 GOLURI : 
Bacău) — 
brovschi 
Țarălungă ____
mitrache (Dinamo București)
2 din 11 m. Kallo (Farul) — 
1 din 11

6 GOLURI : Oprea 
Soo» Tătaru, 
(Steaua). Axente 
Dridea I (Petrolul)

12
11

(Farul) 
n ~

1
(Ra
din

C. Ar-

D. Ene (Dlnamo 
1 din 11 m ; Dem- 
(Dinamo Bacău) ;
(Progresul) ; Du-

m.
(„U“ Cluj), 

Constantin 
(U.T.A.), 

1 din

11 m, Naghi, Dinu (Dlnamo 
București) ; Nuțu (F. C. Ar
geș), Sfîrlogea („U“ Craiova), 
Naidin (Jiul).

5 GOLURI : Duiritrlu HI și Mu- 
reșan, (A.S.A. Tg. Mureș), 
Gh. Ene (Dinamo Ba
cău) — 2 din 11 m; D. Po
pescu (Steaua), Pircălab (Dl
namo București), Țurcan 
(F. c. Argeș), Ardeleanu (Stea
gul roșu), Tufan (Farul).

GOLGETERI... PENTRU ALȚII
Iată cei 9 jucători care „au 

donat-* goluri adversarilor : Mi
hai (Jiul) — pentru Progresul, 
Bîtlan (,,U“Oraiova) — pentru 
Dinamo București, Lupescu (Ra
pid) — pentru Steaua, Bacoș 
(U.T.A.) — pentru Petrolul, Mo- 
canu (Petrolul) și Antofriescu 
(Farul) — pentru Dinamo Ba-

cău, Siko (A.S.A. Tg. Mureș) 
— pentru „U“Craiova, Florian 
(„U« Cluj) — pentru Rapid, Popa 
(Dinamo București) — pentru 
A.S.A. Tg. Mureș.

M. ORZEA
LOVITURI DE LA 11 M 

RATATE

Soo (Steaua) în meciul Steaua- 
Rapld încheiat cu scorul de 
2—0, Pavlovici (A.S.A. Tg. Mu
reș) în meciul A.S.A.-Jlul 0—Oj 
Grozea (Petrolul) la meciul pe
trolul-A.S.A. scor 1—1, Ivănces- 
cu (Steagul roșu) la medul Stea
gul roșu-Progresul 1—1. Pavlo
vici (A.S.A.) la meciul Steagul 
roșu — A.S.A. 1—0. Voinea (Stea
ua) la meciul Rapid-Steaua 3—1.

Prima sosită în țara noas
tră dintre participantele la 
cea de a Vll-a ediție a „Cu
pei Mării Negre" la baschet 
feminin, este echipa Italiei 
care, după un scurt popas în 
Capitală, s-a îndreptat spre 
locul disputelor, Mamaia. 
Oaspetele au deplasat cel 
mai valoros lot aflat, de 
altfel, în pregătire pentru 
campionatul european. După 
cum am mai anunțat, euro
penele vor avea loc în Sici
lia (4—15 Iulie), iar Italia 
este calificată, ca echipă a 
țării organizatoare, în grupa 
finală pentru locurile 1—8.

La „Cupa Mării Negre", 
turneu care 
seară, Italia va fi reprezen
tată de următoarele jucă
toare: Luigina Agostinelli, Ro
setta Botzelo, Mario Gentilin, 
Nidia Pausich, Nicoleta Perși, 
Carmen Zandonati (Recoaro 
Vicenza), Fiorella Alderighi, 
Marisa Geroni, Gianna Ghirri,

începe mîir.e

Cornelia Taflan și-a depășit adversara și se îndreaptă spre 
coș. Fază dintr-un meci desfășurat într-una din edițiile trecute 

ale „Cupei Mării Negre" Foto: A. NEAGU

• Apărări care au primit 
cele mai puține goluri: F.C. 
Argeș (23) ; U-T.A. (24) ; Steaua 
(26); Petrolul (29); apărări vul
nerabile au prezentat echipele : 
A.S-A. Tg. Mureș (41 de goluri 
primite); Dinamo Bacău (38); 
„U“ Cluj (37); Jiul (36).

• 
cate 
singur jucător ; Dumitriu II (Ra
pid) — 4 goluri în jocul cu Pe
trolul, etapa a 23-a, și Adam 
(»U“ Cluj) — 4 goluri în jocul 
cu Dinamo București (din care 
două din 11 m), din etapa a 13-a.

E de remarcat faptul că și în 
ultima etapă a campionatului 
Adam a reușit să străpungă 
trei ori poarta dinamovistă !

Cele mai multe goluri mar- 
intr-un joc, de către un

GOLGETERII 
CAMPIONATULUI

de

Discuție cu dr. Mircea Luca

NU STĂM PE ROZE...

În prag de vacanță

La încheierea campionatului 
național de fotbal, ediția 1967- 
1968, în care s-au înregistrat 
444 de goluri marcate (dar în 
care s-au înscris efectiv doar 
441 — 3 goluri fiind creditate 
Jiului în dauna Progresului, în 
etapa a Il-a, cînd bucureștenii 
și-au uitat acasă carnetele) în 
fruntea golgeterilor se situează 
Adam („U“ Cluj), care a marcat 
15 goluri, din care 6 din 11 m.

Față de anul trecut numă
rul actual de goluri înscrise este 
mult mai mic: 444 față de 474, 
iar Adam a înscris cu două go
luri mai puțin decît predece
sorul său, Oblemenco („U” Cra
iova).

Infruntînd anii, înfruntînd trei 
generații de „balici“ care au Îm
prospătat, pe rînd, linia I a.11!1 
„U“. înfruntînd. din cînd în cînd, 
șfichiuiriie estudiantine din tribu
nă care nu voiau să Ierte „bătrînu- 
lui stejar" cea mai mică șovăire, 
un nume a rezistat, vreme de 
aproape două decenii, în frunte» 
echipei universitatea Cluj, exube
ranta cavalerie ușoară din fotba
lul românesc : MIRCEA LUCA. 
Fotbalist care, de-a lungul anilor, 
și-a cucerit o binemeritată și pro
fundă stimă.

Cu Mircea Luca, azi apreciat 
specialist al clinicilor clujene, 
ne-am întreținut, nu de mult, pe 
o triplă temă. Privite la zi, am 
abordat, împreună, tema fotbalu
lui clujean, a fotbalului românesc 
și a celui internațional.

REP. : Cum apreciațl valoarea 
de azi a fotbalului din cetatea 
universitară clujeană ’

M. LUCA : Nivelul valoric — 
recunoscut, cred, de toată lu
mea — este mediu. La ora 
asta, ,,U“ este o tipică echipă 
de viitor. Promite. Promite fru- 

promite multe... Există 
șansele ca aceste promi
să devină fapte. Deocam- 
însă, trebuie să recunoaș-

M. L.: Nesatisfăcătoare. De 
la „A" la „B“ este o foarte mică 
diferență valorică, iar jocurile 
de „B“ au adeseori o ținută 
tehnică sinonimă cu cele din di
vizia C.

REP. ; cum vă explicați această 
tendință de nivelare spre polul 
inferior ?

Ca la fiecare sfîrșit de an 
școlar, peste colinele vîlcene 
a coborît iarăși atmosfera 
sărbătorească. Mii d.e elevi 
și părinți din Rm. Vîlcea au 
avut duminică o țintă comu
nă : stadionul ,1 Mai', unde 
aveau să petreacă împreună 
o jumătate de zi închinată 
tinereții și voioșiei.

în această dimineață, rîmni- 
cenii s-au trezit mai devre
me ca de obicei... Nu s-ar 
fi cuvenit să piardă nici o 
frîntură 
gătit cu 
lor. Așa 
soarelui 
dion s-a 
torent însuflețit. în scurt timp, 
tribunele au devenit neîn
căpătoare. întîrziații și-au 
găsit totuși loc pe movilele 
înalte din jur, pretinzînd sfi
dători că vor avea sub pri
viri o panoramă mai com
pletă, deplîngînd — chipuri
le — pe cei din „cutia cu 
sardele a tribunelor*.

Dar comentariile se poto
lesc subit... Răsună prima 
intonație a fanfarei ; porțile 
stadionului se deschid, larg 
lăsind să pătrundă „cravate
le roșii* ale orașului. E ziua 
lor... Ziua Pionierilor. Aplau
zele nu mai contenesc, aco
perind răpăitul tobelor șl su
netul trompetelor. Stindarde 
roșii și tricolore se desfă
șoară în vînt. Solemnitatea 
înălțării steagului pe catarg 
întretaie „răsuflarea' stadio
nului. Si din nou aplauze. 
Pe chipurile micilor școlari 
se joacă razele bucuriei, năs
cute din căldura ovațiilor, 
din profunda semnificație pe 
care o are această zi în ini
mile pionierilor. Difuzoarele 
răspîndesc felicitări adresate 
sărbătoriților. în cuvinte cal
de, președintele Consiliului 
județean al pionierilor, N. 
Pițigoi, arată asistenței suc
cesele obținute de cei mai 
buni școlari din oraș în acti
vitatea pionierească și la în
vățătură, le urează vacanță 
plăcută în taberele care-i aș
teaptă pe litoralul însorit sau 
în aerul curat al pădurilor 
de brad, pe crestele răcoroase 
ale Carpaților. în ritmul fan 
farei sărbătoriții părăsesc 
scena verde, ca să o umple

din spectacolul pre- 
atîta grijă ‘de copiii 
că, o dată cu razele 
de vară, spre sta- 
revărsat un adevărat

din nou, peste cîteva momen 
te, în costumele de sport, 
între careul stegarilor stră- 
jeri se dispun fete și băieți 
într-o ordine perfectă și, în 
acompaniamentul fanfarei, 
execută o suită de exerciții 
de gimnastică. După pionie
rii sportivi ai școlilor gene
rale, se perindă prin fața 
tribunelor „mozaicurile" 
elor. Publicul subliniază 
aplauze aproape fiecare evo
luție, variatele exerciții de 
gimnastică ritmică efectuate 
de sportivii Liceului econo
mic. încheiate cu o frumoasă 
și masivă piramidă în for
mă de stea, din centrul că
reia se înalță steagul trico
lor...

E rîndul elevilor de la Li
ceul N. Bălcescu să smulgă 
ropote de aplauze. Formațiile 
lor în cele trei culori ale stin
dardului țării fac exerciții de 
gimnastică, sau dansează cu 
grație în ritmul lent al u- 
nei melodii populare de pe 
aceste meleaguri. Schimbări 
de formație, într-o armonie 
perfectă, regrupări... Fetele al
cătuiesc cu trupurile lor bo
boci de floare — simbol al 
tinereții și al purității — care 
își închid sau își desfac 
petalele. Ansamblul își încheie 
evoluția cu un adevărat ora
toriu închinat sportului: gru- 
puri-grupuri redau prin miș 
cări sugestive momente deli 
nitorii ale încordării sportivi
lor în diverse concursuri

Marea sărbătoare se încheie 
cu numerele oferite pe gazo
nul stadionului „1 Mai' de 
elevii Liceului Vasile Roaită 
și ai Liceului cu program 
de educație fizică. Costume 
divers colorate, simetrii per
fecte, flori, cercuri, stegu 
lețe, eșarfe tricolore, panglici 
se adaugă eleganței și sigu
ranței mișcărilor, dînd o fru 
musețe particulară spectaco
lului.

Printre cei care sărbătoresc 
încheierea anului școlar se 
află talentatele atlete ale a- 
cestei școli — junioarele din 
lotul național — Elena Un- 
gureanu, Tereza Nagy și Ma
ria Ionescu, componenții e- 
chipei de volei, campioană 
republicană școlară, gimnaștii 
(clasați pe locul III la campio-

lice-
cu

natul republican al școlilor 
generale), precum și atîtea 
alte speranțe ale sportului 
vîlcean, care — fără îndoială 
— vor păși în curînd pe 
treptele afirmării.

A sosit amiaza... Pe stadion, 
sărbătoarea Zilei Pionierilor și 
cea pentru închiderea anului 
școlar s-au terminat. Șuvoiul 
se revarsă acum spre oraș, 
dar va reveni seara în „Ză 
voi* pentru a vedea feericul 
carnaval și focul de tabără, 
organizate de Consiliul jude
țean al pionierilor. Aceștia 
vor prezenta în fața spectato
rilor un atractiv spectacol 
din care nu vor lipsi parada 
măștilor, orchestrele de man
doline și semi-simfonice ale 
școlilor generale nr. 2 și nr. 
5, soliștii vocali premiați la 
faza pe municipiu a Festiva
lului cultural-artistic al pio
nierilor și școlarilor, concursu
rile pentru cel mai bun dan
sator și, bineînțeles, miticul 
Prometeu aducînd din... Olimp 
scînteia ce va 
de tabără, în 
se vor depăna 
moașe povești, 
tot felul de ghicitori...

Iată tabelul principalilor rea
lizatori de goluri:

mos, 
toate 
siuni 
dată,
tem că nu stăm pe roze... Mai 
ales din punctul de vedere al 
rezultatelor, pe care lumea le 
CERE cu orice preț, ignorînd că 
actuala ,,U“ abia se rodează.

M. L.: Antrenorii noștri sînt. 
după părerea mea. dominați de 
litera schemelor tactice „en 
vogue" pe care le aplică — cu 
orice preț — echipelor, eludind 
posibilitățile reale, concrete, ale 
jucătorilor pe care-i 
demînă. Să știți/ că 
numeroase jocuri de 
în care echipele au 
mal, după o 
nu știu cărei 
ropene. Ca 
noastre A, și 
măsură, formațiile mici împru
mută mecanic un TIPAR și e- 
fectul este cel de care vorbeam. 
Jocurile echipelor noastre din 
diviziile A, B și C seamănă in
tre ele și, din păcate, seamănă 
cu... fotbalul mediocru.

au la in- 
am văzut 
divizia C 
jucat for- 

„schemă mare" a 
ilustre echipe eu- 
și divizionarele 

în aceeași greșită

REP. : Ce soluții vedeți 7

15 GOLURI : Adam („U“ Cluj) — 
din care 6 din 11 m.

REP. : Trecînd ia sfera națio
nală, la fotbalul românesc actual, 
cum apreciațl valoarea lui 1

M. L.: Prospectarea cu aten
ție și răbdare a posibilităților 
reale ale echipelor noastre și

11 ORE DE
La F. R. Fotbal a avut Ioc, 

ieri, o conferință de presă. 
Au fost comunicate ziariștilor 
unele probleme dezbătute în 
recentele consfătuiri cu antre
norii și conducătorii echipe
lor din divizia A.

• S-a cerut antrenorilor 
echipelor divizionare A să 
propună pînă la 1 iulie, pen
tru excludere din lot, pe toți 
jucătorii vinovați de repetate 
abateri de Ia disciplină, sau 
plafonați ca potențial fot
balistic. Unii tehnicieni au 
răspuns că această măsură 
(efectuată riguros), i-ar putea 

aprinde focul ♦ ^sa fără echipe. Alții au ce- 
jurul căruia A rut garanții: cei eliminați 

cele mai fru- Y (definitiv sau temporar), să ' 
se vor spune v nu f’e primiți în alte forma- 

Intrebat pe ce criterii

ANTfiENAKNT
vor fi revizuite loturile, tov. 
Ion Șiclovan. secretarul ge
neral al F. R. Fotbal, a răs
puns : „în baza unor probe 
și norme de control, aflate 
în curs de elaborare, pe care 
nu le vor putea trece elemen
tele mediocre, sau cei ce nu 
duc o riguroasă viață spor
tivă". De asemenea, secreta
rul general al F.R.F. a afir
mat că antrenorii nu folosesc, 
pentru disciplinarea jucători
lor, instrucțiunile ce le au Ia 
dispoziție, conchizînd că atît 
timp cît cluburile nu vor fi 
subordonate federației, acest 
deziderat nu se va reali
za (!!!).

• Pentru echipele din A 
va fi obligatoriu, în sezonul 
viitor, un program de antre-

nament cu o durată de 11 ore 
săptămînal, între 
ciuri spațiate de

două me-
7 zile.

• F. R Fotbal 
să-și construiască 
de antrenament propriu pen
tru echipele reprezentative.

a proiectat 
un centru

• Numărul 107 al re
vistei FOTBAL publică 
astăzi proiectul de statut 
al F. R. Fotbal.

Aurelian BREBEANU

„Ziua Pionierilor" a consemnat ample manifestări sărbătorești în întreaga țară, așa cum 
se poate vedea și în imaginea alăturată

orientarea lor către un fotbal 
accesibil specificului jucătorilor 
noștri, avîndu-se în vedere cali
tățile recunoscute ale fotbaliști
lor români.

Mă gindesc că, mai ales la ti
neret, la centrele acestea de ju
niori si copii (o bună inițiativă 
a F.R. Fotbal) trebuie să culti
văm principiile care în trecut 
au dat rezultate frumoase în 
soccerul românesc. în paralel cu 
noutățile valoroase, verificate și 
ADAPTATE din fotbalul inter
național.

REP. : Deoarece ați ajuns la 
sfera fotbalului internațional ~ _ 
tual, ce părere aveți despre 
rectlile sale de dezvoltare 
tuală 7

ac- 
dl- 
ac-

datM. L.: După cite mi-am 
seama, urmărind diverse impor
tante jocuri internaționale, pot 
afirma că tactica marilor echipe 
are, în primul rînd, în vedere 
adversarul. Schemele sale, stilul 
său de joc. Nimeni nu vine de 
acasă cu o formulă imuabilă. In 
funcție de adversar, de evoluția 
sa — uneori schimbătoare chiar 
de-a lungul unei singure partide 
— echipele își regizează cores
punzător jocul.

REP O ultimă întrebare : Cum 
vedeți teoretica dispută „beton" — .1inie<‘ ?

M L. ■ Sini adversarul decla
mi al „liniei". Personal consi
der că orice apărare trebuie să 
fie asigurată cu un „libero". 
Chiar pe vremea cînd jucam trei 
apărători, și atunci stoperul fă
cea așa-numitele „cruci". Du- 
cîndu-se să dubleze la extrema 
dreaptă sau stingă, venea un 
mijlocaș suplinitor (la „U", 
Georgescu) 
pe atunci, 
termenul și 
alți stoperi 
„libero"...

care-i lua locul. Și 
fără să cunoaștem 
teoria de azi, eu și 
ca mine jucam tot

M. POP

Loto-Pronosport
de mîine care va avea loc 
în București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din str. Doam
nei nr. 2 la ora 19.

va- 
an-

în urmă recalculării pre
miilor de la concursul Pro- 
noexpres nr. 23 din 5 iunie 
1968, la extragerea a Il-a ca
tegoria a Il-a au fost omolo
gate 3,5 variante a 9.628 lei 
fiecare, în loc de 2,5 
riante cum s-a comunicat 
terior.

în numărul trecut, am pu
blicat marii cîștigători ai a- 
nului la Pronosport. De data 
aceasta, dăm numele marilor 
cîștigători la tragerile Loto. 
Recordul premiilor 
deține Maria Fotea 

cu 123.368 lei.
Meresciu din 

107.602 lei, Iile 
Turnu Severin 
Sofia Borbeli din Bucu

rești cu 77.334 lei, Ractu Iso- 
pescu din Ploiești cu 83.895 
lei. Ivan Ivanov din Bucu
rești cu 67.588 lei ș.a.

Jucînd la Pronosport, Pro- 
noexpres sau Loto, partici
pant pot să obțină premii 
din cele mai mari. Plafonul 
maxim al unui premiu este 
de 200.000 lei. Azi este ul
tima zi cînd vă puteți pro
cura bilete la t-agerea Loto

la Loto îl 
din Vas- 
Urmează 

București 
Dragnea 

cu 96 252

Numerele extrase la concursul 
nr. 24 din 12 iunie 1968.

EXTRAGEREA I :
17 5 23 13 44 34 — 10

Fond de premii : 436.946
EXTRAGEREA a Il-a : 

4 28 “ — ‘
Fond de
Tragerea 

loc miercuri 
București, 
atribuit _ ______ __ __
unei variante de categoria a il-a 
de la extragerea I, a concursu
lui Pronoexpres anterior, în va
loare de 41.164 lei, a revenit par
ticipantului Necull Vasile din 
Buzău, pe lingă premiul cate
goriei respective.

Premiile tragerii Loto din
7 iunie 1968

Categoria I: 1 variantă x 63.416 
lei și 1 variantă sfert x 15.854 
lei ; a Il-a : 6 x 14.862 lei șl • x 
3.715 lei; a III-a: 99 x 1.146 iei 
și 157 x 286 lei; a IV-a: 281 x 500 
lei și 459 x 125 lei; a V-a: 758 x 
226 lei șl 1.163 x 56 lei.

Premiul de categoria I întreg 
a fost obținut de stolan Lucre- 
ția din Văleni de Munte.

37 
lei.

la 
iei.
avea

In

36 32 6 10 — 1 
premii : 331.608 
următoare va

19 iunie 1968,
Premiul excepțional 

prin tragere ia sorți



Săptămina viitoare încep ia Leningrad
campionatele europene de haltere

A internaționalaA

campionatele 
programate în 
excepția celor 
Jocurile Olim- 
olimpici, însă, 

campionatele 
care

La haltere, 
mondiale sînt 
fiecare an, cu 
în care au loc 
pice. In anii 
se desfășoară 
europene — competiție 
reunește pe cei mai buni hal
terofili de pe continent.

Săptămîna viitoare (între 19 
și 26 iunie) Leningradul va 
fi gazda campionatelor euro
pene, competiție care va con-

stitui pentru toți halterofilii 
un important criteriu de se
lecție pentru J.O. din Mexic.

La Leningrad lupta pentru 
primele locuri se va da desi
gur, din nou între sportivii 
sovietici, polonezi și maghiari, 
deținătorii majorității recor
durilor mondiale și europene.

Publicăm două corespon
dențe privind pregătirile hal
terofililor maghiari și ceho
slovaci.

torește unei valori scăzute a 
sportivilor la primele două ca
tegorii (cocoș și pană). In 
schimb, la cat. ușoară și grea 
vor lua startul cite doi sportivi 
cehoslovaci. Printre tinerii cei 
mai talentați se află semigreul 
Vlteszlev Orszag (457,5 kg), greii 
Petr Pavlasek (467,5 kg) — are 

.doar 21 de ani — și Oldrlch 
Lexa (480 kg).

Candidatul nr. 1 la titlul ca
tegoriei mijlocie este campionul 
olimpic Hans Zdrajila. In ulti
mele concursuri de verificare, 
Zdrajila a arătat o formă re
marcabilă, „smulgtnd" 145 kg (!), 
șt arunctnd 180 kg. Se scontează 
pe rezultate bune și din partea 
lui Miroslav Kolarik (417,5 kg) 
la cat. mijlocie și a lui Zdenek 
Otahal la cat. ușoara (405 kg).

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE

Jan SOKOL

Echipa Ungariei, fără

Dacă acum cîțlva ani; echipa 
de haltere a Ungariei candida 
pentru primul loc într-un cam
pionat european sau chiar mon
dial, acum acest lucru nu mai 
este posibil. Motivul 7 Doi din
tre cel mal valoroși sportivi ma
ghiari vor lipsi de la startul 
„europenelor". Este vorba de 
GybziJ Veres, nerestabilit după 
accidentul suferit în urmă _cu 
aproape un an, și de Karoly 
ser, recordmanul Ungariei la 
grea, retras mai de mult din 
tivltatea corrpetițională. Prin 
mare, din echipa de aur a 
gariei, dintre cei „4 mari*

LINZ, 12 (prin telefon). — 
Campionatele mondiale de po
pice au continuat miercuri pe 
arena cu 8 piste din locali
tate cu probele de perechi.

Țara noastră a fost repre
zentată de următoarele tan
demuri : Crista Szocs — Mar
gareta Szemany, Florlca Ne- 
guțoiu — Elena Trandafir, 
Petre Purje — Cristu Vînă- 
toru și Ion Micoroiu — Gh. 
Silvestru. Datorită sorților 
care au stabilit ordinea in
trării pe pistă, majoritatea 
sportivilor români au evoluat 
spre finalul întrecerii, astfel 
că la ora cînd scriem aceste 
rînduri aflăm doar că pe
rechea Crista Szocs — Mar
gareta Szemany ocupă locul 
secund în clasamentul preîi-

minar cu 834 p.d. (4J4—420 
p.d.), în 
Svoboda 
cate cu 
p. d.).

urma cehoslovacelor 
— Sindlerova mar- 
863 p. d. (439—424

Pînă la închiderea ediției 
și la băieți jocurile sînt do
minate de popicarii ceho
slovaci care prin Kocarec și 
Blajevic au preluat conduce-

rea în clasament cu 1868 p.d. 
(948—920 p.d.).

Amănunte de la ultimele 
dispute ale probelor de pe
rechi le vom publica în nu
mărul nostru de mîine.

Trimisul nostru special la Budapesta, ADRIAN VASILIU, transmite:

Hans Zdrajila (Cehoslovacia), campion olimpic la 
pregătește pentru viitoarele competiții din acest

Tokio, se 
an

Cehoslovacul Zdrajila, norului A. Dresl. Lotul 
șapte sportivi care vor 
tul la „europene", dar

ECHIPA DE POLO A ROMÂNIEI A DEBUTAT VICTORIOASĂ
selecționata se-Intîlnind

cundă a U.R.S.S., reprezenta
tiva României a obținut, în 
prima zi a turneului interna
țional de polo de la Budapes
ta, o victorie facilă, cu scorul 
de 9—2 (3—0, 2—1, 2—0, 2—1). 
încă din primele secunde, Za-

han și coechipierii săi au a- 
saltat poarta lui Ieriumin. Că
pitanul formației române a șu
tat necruțător de la 8 m și a 
deschis scorul. Un minut mai 
tîrziu, Firoiu a interceptat și 
a sprintat spre poarta adver
să, neputînd fi oprit decît prin

printre favoriți
De cîteva zile, lotul halterofi

lilor cehoslovaci se antrenează la 
Ostrava sub conducerea antre-

cuprinde 
lua star- 
din care 

numai 5 vor fi selecționați pen
tru J.O., în funcție de rezulta
tele lor obținute la Leningrad. 
Ca o curiozitate, remarcăm fap
tul că la apropiatele campionate 
europene, Cehoslovacia va pre
zenta șapte concurențl la nu
mai 5 categorii. Aceasta se da-

Ec- 
cat. 
ac- 
ur- 

Un- 
„ __  _____ _ „ n-au
mai rămas decît Imre Fiildi șl 
Geza Toth. Primul atacă și acum 
titlul (cu șanse), dar Toth, chiar 
în forma sa cea mai bună, nu 
poate spera decît cel mult la 
locul trei. Tinerii din echipă, 
deși talentați (Benedek, Bagocs, 
Bakos și Nemesanyi) au o va
loare internațională medie.

Iată lotul complet, cu recor
durile personale ale sportivilor 
și cea rrai bună performanță a 
lor realizată în acest an.

Cat. cocoș : Imre Foldi ; 365, 
340 ; Robert Nagy 340 — ; Cat.
pană : Ianois Benedek : 365, 357,5 ; 
Cat. ușoară î Ianos Bagocs 402.5, 
395 ; Cat. semimijlocie : Karoly 
Bakos 437,5 432,5 ; Cat. mijlocie : 
Geza Toth 487,5, 480 : Cat. semi
grea î Arpad Nemesanyi 480.

Laszlo NISZKACS

Trimisul nostru special, TIBERIU ST AMA, transmite:

Europenele de lupte greco-romane,
înaintea primului

VASTERAS, 12 (prin tele
fon). — Iubitorii sportului 
din localitate așteaptă cu 
deosebit interes primul gong 
al „europenelor11. Deseori ești 
oprit pe stradă pentru a ți se 
solicita părerea asupra valo
rii c.oncurenților, după cum 
localnicii sînt gata (și în 
temă) să-ți transmită orice 
amănunte, desigur inedite, 
despre luptătorii suedezi. în 
toate cazurile se poate vedea

120 DE MINUTE DE LUPTĂ ! i
(Urmare din pag. 1)

în careu, nu 
plin balonul, 
este oprit de

atac — Pro-

pe moarte, în care fiecare 
clipă părea o veșnicie pen
tru apărarea asediată a di- 
namoviștilor. A atacat, a- 
proape tot timpul, Progre
sul în special în ultimele 
7—8 minute, dar n-a lipsit 
mult ca Lucescu să pună

capăt panicii din rîndurile 
echipei sale, prin înscrierea 
unui nou goi. Egalarea a fost 
însă și mai aproape în aceste 
minute dramatice, de mare 
tensiune pe teren și în tri
bune. O egalare care n-a 
mai venit, însă, nici atunci

cînd credeam că nimic nu 
o mai poate opri („cap” Stoi- 
cescu) și care ar fi constituit 
un deznodămînt mai logic al 
acestui meci în care ambele 
echipe — dar mai ales Pro
gresul — au purtat o luptă 
epică pentru victorie.

că speranțele gazdelor rămîn 
în cei doi Svensson, Fer și 
Ragnar. Mulți dintre ei pro
nunță și numele lui Matti 
Poikala.

Luptătorii români, binecu- 
noscuți în Suedia, unde au 
mai concurat (Helsingborg, 
Haparanda, ‘ Malmoe ș.a.) se 
bucură de atenția și simpa
tia localnicilor, ca unii ce 
sînt considerați printre aspi
ranții la medalii. De altfel, 
la antrenamentele de marți 
și de miercuri sportivii noș
tri au fost urmăriți de nu
meroși amatori ai luptelor. 
Ei s-au declarat îneîntați (do
vadă aplauzele) de „reper
toriul” tehnic și tactic al lup
tătorilor noștri. Dl. Hal- 
lstrom, președintele clubului 
de lupte din Văsteras, și 
totodată director coordonator

W al serviciului ce presă, ne-a 
• dat să înțelegem că afluența

„ +  4.x

gong

Progresul, aflat 
lovește însă în 
astfel că acesta 
Datcu.

Prelungiri. în 
greșul!

Minutul 94: O „bombă” a 
Iui Stoicescu „explodează1* 
la mică distanță de buturile 
apărate de Datcu.

Minutul 104: Mingea a- 
junge la Ghergheli, care e 
talonat de Neacșu. Acesta 
nu intervine decis — curios 
pentru Neacșu !— la margi
nea careului, încercînd să-l 
deposedeze pe Ghergheli de 
balon abia în momentul cînd 
jucătorul dinamovist a pă
truns în careu. O interven
ție neregulamentară, dar și 
puțin nenorocoasă prin pris
ma fazei în care s-a produs, 
care aduce decizia de 11 me
tri, contestată de întreaga 
echipă a Progresului, dar în
cadrată în limitele regula
mentului de joc. Stoenescu 
o va transforma impecabil, 
redînd echipei sale avanta
jul: 4—3!

Un avantaj care avea să 
reziste pînă la sfîrșitul ce
lor 120 de minute, în condi
țiile unei lupte pe viață și

DRAMA PROGRESULUI
Decor viu decepționant 

pentru această semifinală „cu 
nume" t maximum 8 000 de 
spectatori, răzlețiți în pilcuri. 
Am remarcat chiar cîteva 
sectoare în care se afla doar 
cite un Robinson...

Ce s-a întîmplat ? Nu în
țelegem dezertarea aceasta în 
masă a publicului de la pa
sionanta competiție K.O., mai 
ales că era, vorba de penul
tima înfățișare.

„Supăraților" pe fotbal le 
comunicăm că ieri s-au înșe
lat întorcîndu-i spatele. Pen
tru că Dinamo București și 
Progresul au făcut dintr-o 
partidă anostă, la început, o 
întrecere foarte palpitantă, 
ultimele 15 minute captînd 
total „suflul" spectatorilor.

Pînă în acest minut se „re- 
jucase" partida Dinamo—Pro
gresul din returul campiona
tului. Progresul deschisese 
scorul prin Mateianu (ca în 
campionat), iar Dinamo ega
lase și luase conducerea cu 
2—1 (tot ' ‘
Din min. 75, însă, s-a produs 
„ruptura" 
Progresul 
și a egalat spectaculos (Țară- 
lungă). Dumitrache a marcat 
un gol-surpriză în min. 80, 
dar bancarii au mai avut o 
zvicnire și Oaidă a marcat 
imparabil.

Prelungiri. După ce, în ul
timul minut al timpului regu
lamentar, Stoicescu dăduse 
cu piciorul... finalei. Aflat

ca în campionat).

de vechiul clișeu, 
a reacționat energic

CONTINUA
la 7—8 metri, ratase singur 
cu Datcu.

In tribune, spectatorii „în
călziți" fac paralele cu semi
finala prelungită de miercu
rea trecută de la Neapole...

Deznodămînt prozaic. Fru
moasa încleștare dintre cele 
două echipe este tranșată de 
o lovitură de pedeapsă. In
tr-adevăr PEDEAPSA pe 
care, 
dăruire a 
Progresul 
principala 
asta este 
,.A“, 
pînă la capăt, sfidînd 
de efort, 
prelungind 
drama lor

•
 de spectatori ce se anunță 
la Rockludahallen, se dato-

HJj) rește și prezenței sportivilor 
români.

X Reprezentanții noștri se 
W simt bine. Efectele călătoriei 
@ obositoare de luni au dispă- 
xmi. rut integral. Timpul frumos 
W de aici favorizează parcă o 
© stare de spirit senină ca și 

cerul Văsterasului. Antreno- 
rii lotului nostru, Ion Coru- 

© canu și Ion Cernea, mani- 
® festă, totuși, multă prudență, 

mai ales în discuțiile lor cu 
W ziariștii. Ei țin să sublinieze

că europenele, de la care, 
valoric vorbind, nu lipsesc 
decît luptătorii japonezi, re
prezintă o competiție aproape 
la fel de dificilă ca mondia
lele. în același sens s-a ex
primat și antrenorul lotului 
turc, Mehmet Otkar. El este 
convins că Sirri Acar, cam
pion european la categoria 
78 kg, va avea o misiune 
grea în apărarea titlului, cu 
toate că se prezintă în ple
nitudinea forțelor.

Luptătorii sovietici, deși nu ■ 
au printre ei pe nici unul 
din cei 4 campioni mondial5, 
sînt în atenția specialiștilor 
și, bineînțeles, a spectatori
lor. Este binecunoscut faptul 
că antrenorii sovietici dis
pun la fiecare categorie de 
cite 4 sau 5 sportivi valoroși.

Joi după-amiază este pro
gramată ședința tehnică în 
care se va definitiva întregul 
program 
europene.

fault. Lovitura de pedeapsă a 
fost executată cu precizie de 
Szabo și scorul a devenit 2—0. 
Era evident că poloiștii români 
au o poftă deosebită de joc. 
Insistînd, ei îi constring pe e- 
chipierii sovietici la o apărare 
disperată. Spre finele reprizei, 
Mărculescu a interceptat, l-a 
pus în cursă pe Zahan care i-a 
pasat precis lui Kroner, în fața 
porții, de unde acesta a reluat 
din voie. Avalanșa de goluri 
a continuat și după reluare. 
Zahan, irezistibil de la 10 m, 
Firoiu din lovitură de la 4 m, 
apoi Grințescu (într-o combi
nație cu Blajec și Kroner) și 
Blajec sporesc continuu dife
rența. Sportivii sovietici fac 
eforturi vădite pentru a re
duce din handicap, dar nu reu
șesc decît un gol, din 4 m 
(Strijenețki). Este drept, apă
rarea noastră a fost foarte ac
tivă și, în plus, Scurei a apărat 
două penaltiuri. în ultimul 
sfert, Culineac, Blajec și Stri
jenețki stabilesc scorul final 
de 9—2. Un amănunt : acci
dentat, Firoiu a fost nevoit 3ă 
părăsească piscina în repriza 
a treia.

Arbitrul W. Goose (Olanda) 
a condus excelent următoare
le formații: România : SCU
REI (Csiszer) — ZAHAN, Fi
roiu, SZABO, KRONER, Cu
lineac, Blajec, Grințescu, 
MĂRCULESCU, Zamfirescu; 
U.R.S.S. B: Ieriumin — Ge- 
lerman, SOKOLOV, Paseltar, 
KIRSANOV, STRIJENEȚKI, 
Barihin. Kurnikov, Buhanov.

în deschidere, Ungaria A— 
Ungaria B 5—1 (0—0, 3—0,
1—0, 1—1). Joi, România joacă 
cu Iugoslavia, iar Ungaria B 
cu U.R.S.S. B.

PEDEAPSA 
într-un fel, splendida 

fotbaliștilor de la 
n-o merita. Deși 

lor grijă la ora 
supraviețuirea in 

,albii" și-au jucat șansa 
risipa 
insă, 

verigă 
vară...

Au pierdut, 
cu încă o 
din această
Marius POPESCU

©

campionatelor

O

O 
© 
©

Victorie comodă a feroviarilor bucureșteni
(Urmare din pag. 1)

trecut prin emoții. în min. 
2, balonul trimis de Jamai- 
schi, de la cca. 30 de metri 
a întîlnit bara, apoi, după 
trei minute Ion Ionescu a 
întîrziat cu cîteva fracțiuni 
de secundă să introducă min
gea în plasă. în continuare, 
Rapidul a avut și alte o- 
cazii. însă primul gol a că
zut de abia în min. 26 : Du
mitriu II a pasat printre apă
rători la Codreanu și acesta 
a înscris i 1—0 pentru Rapid. 
Bucureștenii accentuează pre
siunea și, normal, în min. 31 
scorul a fost majorat. Dumi
triu II, care cu două minute 
înainte a trimis mingea în 
bară, a luat pe cont propriu 
o acțiune de la mijlocul tere
nului și a făcut inutil plon
jonul lui Gherghel : 2—0
pentru Rapid. Pînă la pauză 
am mai notat o acțiune a lui 
Dembrovschi, care 
riorul careului a 
lîngă poartă.

în partea a doua 
lui, aspectul

schimbat. Vagonul a evoluat 
mai aproape de posibilitățile 
sale și în acest fel a avut 
perioade de dominare. Dar, 
pe lîngă o suită de cornere, 
înaintașii Vagonului n-au 
izbutit să obțină altceva. In 
ultimul sfert de oră, bucu- 
reștenii au cedat complet, și

astfel Răducanu a avut posi
bilitatea să se remarce prin 
intervenții salutare. Iată cî- 
teva acțiuni mai importante: 
în min 75 Dvorjac a șutat 
puternic de la 30 m și Rădu- 
canu a deviat balonul în cor
ner ; min. 81, Macavei a in
trat în careu și a expediat

mingea pe lîngă bară; min. 
86, două cornere consecutive 
la poarta Rapidului, rezolvate 
cu succes de către apărători.

Deci, în finală s-a calificat 
echipa cu mai multă expe
riență, mai matură, care a 
știut să speculeze prompt, 
greșelile apărării

INFIRMAREA TRADIȚIEI

din inte- 
șutat pe

a meciu- 
jocului s-a

Numeroși spectatori au 
venit să vadă la fața locului, 
în potcoava clujeană, pe de o 
parte pe proaspăta promovată 
in divizia A — Vagonul A- 
rad — și pe de alta „com
plexul" rapidist al meciurilor 
cheie. Și, toată lumea, mai 
puțin firava, dar năbădăioasa 
galerie giuleșteană a sperat 
că și de data aceasta butu
ruga mică va răsturna carul 
mare. Și, într-un fel, spe
ranțele păreau îndreptățite, 
căci Rapidul terminase „la 
pas" campionatul, iar arăde
nii — cu moralul promovării

în elita fotbalului nostru — 
puteau furniza o partidă care 
să reediteze performanțele 
anterioare din Cupă. Dar, 
n-a fost să fie așa... Nu tre
cuse nici jumătate de oră 
cînd numeroșii suporteri ară- 
dani din tribună au înțeles 
că favoriții lor vor părăsi 
atît de pitoreasca lume a Cu
pei, în chiar ajunul finalei. 
Codreanu, imitat cinci minu
te mai tîrziu de Dumitriu II, 
au readus la tăcere corul tri
bunelor, în timp ce puținii 
bucureșteni agitau plini de 
mindrie „rebusista" lozincă

• Cu prilejul unui concurs 
internațional de atletism des
fășurat la Helsinki, belgianul 
Gaston Roelants a fost crono
metrat pe distanța de 3 000 m 
obstacole cu timpul de 8:39,4 
Proba de 3 000 m a fost cîș-

W tigată de vest-germanul Bodo 
Tummler cu 7:59,4.

• Competiția internaționa
li lă de atletism pentru cupa 
w „Nepszava” va avea loc în 
© zilele de 15 și 16 iunie pe

•
 „Nepstadion” din Budapesta
La întreceri și-au anunțat 

© participarea atleți din Aus 
tria, Anglia, Bulgaria, Celio- 
slovacia, Cuba, R. D. Germa- 

W nă. R F a Germaniei, Iugo- 
slavia. România și U.R.S.S 

• Ungaria va fi reprezentată de 
echipa olimpică

w e S.U A. și-au alcătuit e- 
© chipa de călărie pentru pro- 
• bele de obstacole din cadrul

Jocurilor Olimpice. Compo- 
® nenții ei sînt: Bill Steinkraus

Kathy Kusner. Mary și Frank 
X Chapot.
W • Sub conducerea lui Os- 
© car Plattner, se pregătesc pen- 

f/c .«jk tru întrecerile de ciclism pe
craimcul șosea de la Ciudad de Mexico 

_  " T rutieri: E. Thal- 
? A mann (24 ani), Xaver Kurman 

™ (20), J.-P. Grivel (25), E. Spahn
Ț V. Oeschger (21). D 

_____  . ., J- 
Schneider (20), F Rennhard 
(19). Din aceștia vor face de-

Scrimerul englez ALLAN JAY, recomandat de un frumos 
palmares sportiv (medalii olimpice la Roma, la Tokio, precum 

un titlu de campion mondial), aspiră la o nouă medalie 
olimpică

Ion Țiriac — printre favoriți la Lugano

adverse.

și o Cupă 
l Rapid. In

UN GRANDIOS SPECTACOL AVIATIC(Urmare din pag. 1)
Gheorghe Iancu, vor prezenta 
iubitorilor acestui sport în
drăznețe lansări de figuri a- 
crobatice, aterizări la punct 
fix, lansări cu mai multe pa
rașute deodată. Din formația 
parașutiștilor fac parte maeș
trii și maeștrii emeriți ai spor
tului Ion'Roșu, Ion Negroiu, 
Mircea Ciobanu, Angela Năs
tase, Elena Băcăoanu, Elisa- 
beta Minculescu, Ecaterina 
Diaconu, Maria Iordănescu 
etc.

Planoriștii — Gheorghe 
Georgescu, IonȘoflete, Gheor
ghe Gîlcă, Viorel Cișmaș ș.a. 
— vor incinta publicul spec
tator cu elegante și dificile 
zboruri cu planoare în caru
sel, remorcate de avioane. Pi- 
loți militari de înaltă clasă, pe 
avioane supersonice, vor de
monstra în fața celor prezenți 
numeroase „reprize" de curaj 
și măiestrie.

DIN PROGRAMUL 
MITINGULUI AVIATIC 

DE DUMINICA

• Formații de avioane cu 
planoare remorcate • Acro
bație cu două avioane 
MlG-15, în sens invers • Lan
sarea din elicopter a unui pa- 
rașutist cu mai multe para
șute e Trecerea pe verticală 
a 9 avioane MIG-21 • „Re
priză” în formație cocor, eta
jată, și rupere pentru ateriza
re — executată de 3 avioane 
IAR-813 • Lansarea simulta
nă din avion AN-2 a 9 para- 
șutiști cu aterizare la punct 
fix • Aterizarea a 2 avioane 
MIG-21 cu parașută de fixare
• Trecerea pe verticală a u- 
nui avion IL-28, încadrat de 
2 celule de avioane MlG-15
• Lansarea de parașute sani
tare din avioane IAR 818 e E- 
voluția a 3 avioane în forma
ție legate între ele etc.

Biletele pentru mitingul a- 
viatic de duminică, 16 iunie, 
se pot procura de la asociați
ile sportive clin întreprinderi, 
școli și instituții, precum și 
de la casele de bilete de pe 
aeroport, de pe traseu și de 
la agențiile Loto-Pronosport.

★
Mijloacele de transport în 

comun l.T.B. și l.R.T.A. vor 
circula duminică spre aero
portul Băneasa, în număr spo
rit, pe traseele normale, pînă 
la Podul Băneasa. O cursă di
rectă — autobuzul 31 special 
— va pleca din minut în mi
nut către 
Unirii.

aeroport, din Piața

★
vindute pentru mi-Biletele

ting vor face obiectul unei tra
geri „sistem Loto". ciștigăto- 
rilor asigurindu-li-se o plim
bare de agrement cu avioane 
TA ROM.

In orașul Lugano au înce
put campionatele internațio
nale de tenis ale Elveției. Iată 
lista capilor de serii, în pro
ba de simplu : 1. Okker (O- 
landa), 2. ȚIRIAC (România), 
3. Graebner (S.U.A.), 4. Iova- 
novici (Iugoslavia), 5. Riessen 
(S.U.A.), 6. Bowrey (Austra
lia), 7. Fletcher (Australia), 8.

Jauffret (Franța). în primul 
său meci — turul doi — Ti
riac a dispus cu 6—1, 6—1 de 
italianul Toci. Celălalt jucă
tor român prezent în turneu, 
Ilie Năstase, a susținut două 
meciuri, cîștigînd la elvețienii 
Hollenstein cu 6—1, 6—2 
Werren cu 6—4, 6—0.

și

pe care o inimă ; 
încadrau cuvîntul 
acele momente, Valentin Stă- 
nescu s-a ridicat de pe bancă 
și l-a întrebat pe i _
reporter Tudor Victor Popa următorii 
care-i rezultatul la București? — 
Meciul de la Cluj părea jucat. — 
Și așa a Și fost. In ciuda @ {20)’ .. ____ _ ___
faptului că după pauză ară- A Biolley (25), K Rub (22), 
danii păreau să-și fi uitat ” <-->—-j- -d-------- u
definitiv tracul în cabină. ’
Rapidiștii vor păstra avanta- plasarea în Mexic numai pa
jul de două goluri pînă în țru cicliști.
final. A urmat numai acei- • La J.O din Mexic, Unga-
dentarea lui Dumitriu II: el ® r;a va q reprezentată de o 

delegație compusă din 282 de 
: persoane, dintre care 210 spor

tive și sportivi. Restul de 72 
de persoane vor fi conducâ- 

A tori, antrenori, arbitri și per- 
S, sonal auxiliar. Sportivii ma- 
W ghiari vor concura la 15 dis- 

cipline sportive.

a părăsit terenul în fluierătu
rile publicului care, situat ca 
întotdeauna de partea echi
pei cu mai puține șanse, a 
bănuit o simulare. In conti
nuare, presiunea arădanilor 
se transformă în asediu, 
dar este 2—0 și în tribune ni
meni nu mai crede în „com
plex'’... La București e din 
nou egalare, dar aci, la Cluj, _ 
Rapidul, printr-un joc mai ----- -
lucid și mai economicos, a ■
devenit prima finalistă a Cu- 
pel. Asistența, care se pregă- A , - - - -
tise pentru „ați nuncat ba- internațional de pentatlon 
taie", pleacă abătută Tradi- dem, la care.participă 
ția a fost infirmată. Fotbalul w " -"""
rămîne fotbal! Nu putem în- Ă 
cheia aceste rînduri fără a a 

menționa evoluția curajoasă, J 3145rp. Pe 18cufUe
pltna de promisiuni a Vago- ©următoare — U.R.S.S. 3110 p, Bui-

•
 garla I 3060 p, Bulgaria II 1675 p. 
La Individual pe primul loc s-a

A| clasat Apostolov (Bulgaria) cu 
? 1100 p. Cosmescu (România) s-a 
© situat pe locul trei — 1080 p.

Concurs internațional 
© de pentatlon la Sofia

La Sofia a început un concurs 
___ l mo- 

___ ,________ echipa 
olimpică a U.R.S.S., două selec
ționate bulgare, precum șl repre
zentativa României. în prima 
probă, călărla, sportivii români 
s-au comportat foarte bine, cîștl-

MERCKX A CÎSTIGAT 
TURUL CICLIST AL ITALIEI

al
ci-

ROMA. — Unul din compatrioțij și totodată coechipier 
lui Merckx, Reybroeck, a cîștigat ultima etapă a Turul i „ 
elist al Italiei, disputată pe distanța Chieti—Napoli (238 km), 
învingătorul a realizat 7h 23:10 fiind urmat, în același timp, 
de Vanderberghe, Mantovani, Durante, Taccone. Merckx a ter- 
minat pe primul loc în clasamentul general.

telex radio telefon

nului Arad, despre care an
trenorul Constantin Teașcă 
ne-a declarat: „Arădanii par 
hotăriți să facă o figură fru
moasă în A. Finalul meciului 
ii recomandă ca pe o echipă 
bine pregătită, destul de ma
tură, care o să-și vîndă scump 
pielea. Să așteptăm, însă, 
verdictul campionatului".

Ovidiu IOANIȚOAIA

FEDERAȚIA DE FOTBAL a 
R. F. a Germaniei a anunțat 
că-și va depune candidatura 
pentru a organiza anul viitor 
finala „Cupei campionilor eu
ropeni”. U.E.F.A. urmează să 
aprobe această cerere.■
ÎN CAMPIONATUL de fotbal 
al U.R.S.S. s-au disputat două 
meciuri : Aripile Sovietelor 
Kuibîșev — Dinamo Minsk 

. 0—1 ; Torpedo Moscova —
Zenith Leningrad 1—1

nului Enrico Maggioni. în 
4h 34:02. în clasamentul gene
ral conduce Jan Ureekels (O- 
landa), urmat la un minut de 
Csenar (Austria).

TURUL CICLIST al Austriei 
a continuat cu etapa a 4-a 
(Innsbruck — Shaan — 185 
km) Victoria a revenit italia-

LA KECSKEMET a luat sfîr- 
șit turneul internațional de 
șah „Memorialul Laszlo Toth“. 
Pe primul loc s-a clasat Stein 
(U.R.S.S.) cu 12 puncte, ur
mat de Gufeld (U.R.S.S.) cu 
9V2 p și Csom (Ungaria) cu 
9 p. în ultima rundă, Stein a 
remizat cu Csom.

PISTARZII ROMANI CONCUREAZĂ LA MOSCOVA

•
 MOSCOVA 12 (Agerpres). — Pe
velodromul din Moscova se 

• dispută un concurs la care par
ticipă pistarzi din Moscova șl
București. Proba de 1 000 m a re- 

5? venit lui VI. Mallșln (Moscova) 
cu 1:11,8, urmat de Paul soare — 

w 1:13,1 șl Gh. Negoescu — 1:13,2. In

finala probei de viteză (200 m) a 
învins VI. "’ormoziv (Moscova) 
care l-a întrecut pe Dan Popovlcl 
(București). Cursa de urmărire pe 
echipe (4000 m) a fost cîștigată de 
echipa orașului Moscova în 4'55,9. 
Echipa orașului București a reali
zat 4:57,4.

îN Semifinalele turneu
lui internațional de fotbal 
pentru tineret de la Constantz, 
Eintracht Franckfurt a învins 
cu 2-1 (2-0) pe F. C. Ham
burg, iar Steaua Roșie Bel
grad a terminat la egalitate 
(1—1) cu Santos. Prin tragere 
la sorți Steaua Roșie s-a cali
ficat pentru finală, urmi-d 
să întîlnească echipa Em- 
tracht. Santos și Hamburg vor 
juca pentru locurile 3—4


