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CU 24 DE ORE
ÎNAINTEA FINALEI
• Finala Sără Dumitrii! ? • Bazil Marian in dilemă

Pârcălab sau Lueescu, Datcu sau Niculescu ?
Cupa, cea mai populară competiție a fotbalului nostru, 

întrecerea „avansărilor" rapide și a „căderilor" surprin
zătoare, a ajuns la ultima ridicare de cortină... De data 
aceasta însă, surprizele, sarea și piperul partidelor de 
Cupă, s-au epuizat în etapele de început ale compe
tiției, finala de duminică urmînd să încununeze cu

ducanu. jenat de o entor
să, sînt, pentru moment, 
indisponibili. Se așteaptă

Ovidiu IOANIȚOAIA

Mîine, ..Cupa Olimpia" 
la canotaj academic
Peste 200 de canotori 

bucureșteni se vor întrece 
mîine dimineață (primul 
start la ora 7,30), pe lacul 
Herăstrău, in cadrul compe
tiției de canotaj academic 
dotată cu „CUPA OLIM
PIA". Participă — Intr-un 
număr record — ctujptori 
din toate cluburile din Ca
pitală.

laurii victoriei una din 
„cărțile de vizită" ale fot
balului nostru care nu 
mal necesită nici o pre
zentare i Rapid sau Dina
mo București.

Dornici să aflăm ulti
mele noutăți, am vizitat 
ieri cele două tabere:

• Ora 11, stadionul Giu- 
lești. în cabină, jucătorii 
Rapidului se echipează 
pentru ultimul antrena
ment dinaintea finalei. 
Lipsă la apel î Dumitriu II 
și Răducanu. Motivul i Du
mitriu II, lovit în meciul 
cu Vagonul Arad și Ră-

RALIUL ROMÂNIEI

înaintea unei nopji albe...
BRAȘOV, 1* (prin telefon). — 

Trei starter!, aflațl la suta 
de kilometri unul de altul — 
in orașele București, Oradea 
șl Brașov — au fluturat as
tăzi' după-amlază (n.n. ieri) 
fanioanele, dlnd plecarea con- 
curențllor in cea de a treia 
ediție a Raliului României. 
Am plecat șl noi Împreună 
cu echipajele bucureștene, In 
număr de 24, făctnd un ocol 
de aproape 500 de km pe ltl- 
nerariul: Pitești, Rm. Vilcea, 
Sibiu, Mediaș, Vînătorl. în 
drum, mii de Iubitori al au
tomobilismului i-au intîmpl- 
nat cu simpatie pe competi
tori, urfndu-le succes In difi
cila lor Întrecere de rezisten
ță, măiestrie și curaj (curaj 
mal ales la probele speciale, 
unde trebuie să alerge cu 
toți caii putere In plin I).

Am ajuns la poalele Tlmpel 
aproape de miezul nopții un
de am făcut „joncțiunea" cu 
echipajele plecate din Ora
dea și Brașov. Sosirea a a- 
vut loc lingă Casa ofițerilor, 
în prezența a numeroși spec
tatori care au sacrificat cî- 
teva ore de somn, pentru a-1 
primi pe automobillștl și a 
fi prezenți la plecarea lor 
mai departe, Ațum cînd te
lefonez bătrînele ceasuri din 
turnurile Brașovului se pre
gătesc să anunțe sosirea zilei 
de slmbătă. Concurenții 
schimbă primele impresii, 
consultă hărțile, fac rapide

revizii la mașini. In curînd 
vor lua plecarea In cel mal 
greu examen al raliului, e- 
tapa de parcurs comun, lun
gă de 1128 km, pe care o vor 
străbate In această noapte șl 
In ziua următoare.

D. LAZAR *

(Continuare in pag. a 3-a)

DE CAMPIONII ÎNĂLȚIMILOR T
obținut performanțe de 
răsunet mondial — ne vor 
apăra culorile anul acesta, 
în Austria, la actuala edi
ție a campionatelor mon
diale de parașutism. 

Asistăm, 
la 
col 
DE 
un 
de 
înaltă 
Calotă și Constantin Ma- 
nolache. Ei evoluează pe 
aparate Zlin-526. Măies
tria, tehnica cu care pilo
tează stirnesc aplauze la 
scenă deschisă. O frumoa
să surpriză a pregătit 
pentru duminică record
manul mondial absolut la 
parașutism, Gheorghe Ian- 
cu. El va evolua în fața 
celor prezenți... fără para
șută, ancorat de avion cu 
o simplă suspantă! Sur
prize au pregătit și alți 
parașutiști. Ștefan Băcăua
nu, împreună cu Ionel 
Iordănescu, spre exemplu, 
vor coborî spre sol în 
„șurub" parașutele urmînd

Ultimul antrenament al 
aviatorilor care, duminică 
dimineață, 
cadrul mitingului organi
zat cu prilejul ZILEI 
AVIAȚIEI. In fața apara
telor ce strălucesc în soa
re, stau aliniați sportivi. 
Printre ei, numeroși maeș
tri emeriți ai sportului, re
cordmani mondiali, multi
pli campioni ai țării la di
ferite probe aviatice. Un 
semnal și, conform pro
gramului, așii zborului 
fără motor sînt gata de 
start. Vor începe cu o re
priză de „carusele" forma
te din cinci planoare de 
performanță de tiptil 
Foka-4.

Suplele aparate au prins 
înălțime și acum, pe ver
ticala aeroportului, își de
clanșează cablurile de „re
morcherele" lor Wilga.

tn fruntea coloanei se 
află pilotul Gh. Gîlcă, co
mandantul Scolii de zbor 
fără motor din orașul Iași. 
O trecere în formație co
cor, apoi spectaculoase e- 
voluții acrobatice. La sute 
■de kilometri, la Leszno, în 
•Polonia, o altă formație 
de planoriști — Mircea 
Finescu și Emil Iliescu — 
ne reprezintă țara la cam
pionatele mondiale de zbor 
fără motor.

Urmează o altă demon
strație de virtuozitate și 
curaj. Pe culoarele albas
tre ale aeroportului și-au

vor evolua în

făcut apariția (în formație 
etajată) trei avioane de 
construcție românească 
IAR-813. La bordul lor: 
Mihai lonescu, Gheorghe 
hungu și Gheorghe Za- 
vate. Admirăm siguranța, 
precizia piloților. ~ 
frumos succes se va

De un 
bu-

in continuare, 
un atractiv specta- 
aerian : Vl NATO ARE 
BALON AȘE. Apoi, la 

recital aviatic susținut 
cunoscuții piloți de 

acrobație, Ștefan
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Duminică,
reuniune 

pugilistică
Clubul sportiv Olimpia 

organizează în ziua de 16 
iunie, de Ia ora 10, o reu
niune pugilistică, la care 
vor participa boxeri tineri 
considerați speranțe ale 
pugilatului nostru. Gala va 
avea Ioc în grădina Casei 
de cultură, sectorul 4, ca
lea Văcărești nr. 44.

„CUPA MARII NEGRE" LA BASCHET

în prima zi: România-Bulgaria 46-44
• R.S.S. LITUANIANĂ A ÎNTRECUT ITALIA CU 47-33

MAMAIA. 14 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). — 
„Cupa Mării Negre", tradițională competiție internațio
nală rezervată formațiilor feminine de baschet, a progra
mat în prima zi întâlnirile R.S.S. Lituaniană—Italia și 
România—Bulgaria.

în primul meci al zilei, R.S.S. Lituaniană a dispus de 
reprezentativa Italiei cu 47—33 (26—16), prin punctele 
înscrise de Gedminiene 10, Garbataviciute 9, Moskalia- 
vaite 15. Dugnaite și Kaluskeviciute cîte 4, Spiureviciute 
2 și Vaiciulenaite 3, respectiv Gentilin 10, Geroni 6, 
Perși 5, Pausich și Agostinelli cîte 4, Ghirri 3 și Cirio 1. 
A arbitrat bine cuplul Toma Rașkov (Bulgaria) — Ion 
Petruțiu (România).

în partida vedetă, ROMANIA—BULGARIA 46—44 
(24—14).

Sîmbătă, de la ora 19, se vor disputa partidele R.S.S. 
Lituaniană—Bulgaria și România—Italia.

D. STANCULESCU

Responsabilitatea
alegerii

cura, 
celor 
Elena
Năstase, Elisabeta Mincu- 
lescu și celelalte reprezen
tante ale sportului nostru 
feminin cu parașuta vor 
ateriza, în fața publicului, 
la punct fix. tmpreună cu 
băieții, urmașele Smaran- 
dei Brăescu — prima pa- 
rașutisti româncă care a

duminică, „saltul 
nouă parașutiste".
Băcăuanu, Angela

(Continuare tn pag. a 2-a)

Spre coș... Foto: AUREL NEAGU

A luat sfîrșit „Cupa 
Pionierului44 la minibaschet
S-a încheiat întrecerea de minibaschet a școlarilor 

bucureșteni. La competiție au participat echipele de 
fete și băieți: Cutezătorii, Șc. sp. nr. 1 și 2 și Școlarul. 
Meciurile au fost dîrze, cu situații dramatice și multe... 
lacrimi. E normal, competitorii nu depășeau zece 
primăveri. La fete, au învins baschetbalistele de la 
Șc. sp. nr. 1 (Simona Drăgan, Claudia Ianszewski, Ecate- 
rina Morariu, Maricica lonescu, Iudith Barabaș, Aura 
Bostina, Elena Scornea, Luminița Cornea și Elena Ște- 
fănuț), pregătite de prof. Margareta Georgescu. La băieți 
a . cîștigat echipa Cutezătorii (Dan Burcă, Sorin Buzac, 
Viorel Vlad, Dan Sipoș, Adrian Preda, Cristian Scămă- 
toiu, Andrei Baraș, Roland Soroceanu și Florin Dobre), 
antrenată de prof. Eugenia Asmarandei.
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S
-a acreditai, de multă vreme, 
ideea că sportivii sînt un fel 
de ambasadori. Ea are o 
bază reală și o confirmare 
multiplă. Străbătind lumea tn 
lung și tn lat, tînărul . sau 
tînăra care a îmbrăcat, tricoul 

reprezentativei poartă mesajul aspirațiilor 
poporului său, are îndatorirea de .onoare 
de a-l reprezenta la un înalt. nivel de 
comportare; pentru că, mai înainte de a 
fi un as al stadionului, sportivul, este 
un cetățean al tării sale. El trebuie .să 
demonstreze pretutindeni nivelul de civi-
lizație la care a ajuns poporul său, 
treapta de cultură cîștigotă.. Spectatorul- 
gazdă îl cunoaște pe sportiv mai întîî 
prin ateste manifestări și — atunci cînd 
îi acordă prețuirea — el o extinde, tot
odată, și asupra țării pe care acesta o 
reprezintă.

Astfel, sportivul devine un ambasador. 
Situația aceasta incumbă responsabilități 
majore și celor care i-au dat girul. Româ
nia socialistă se afirmă pe planuri tot 
mai diverse în concernul, internațional al 
țărilor cu un tempo rapid de dezvoltare 
și pretinde — cu firească îndreptățire — 
să fie reprezentată la nivelul eforturilor 
generale pe care le desfășoară întregul 
popor, sub conducerea partidului. Se ex
clud astfel de la sine criteriile unilaterale 
de desemnare a celor ce vor reprezenta 
țora în întrecerile internaționale. Perfor
manța singură nu mai poate constitui O 
garanție că realizatorul ei merită, tntr-ade- 
văr, sâ devină un ambasador sportiv al 
tarii .sale.

Mai întîi antrenorul, apoi clubul și, tn 
final, federația, au datoria să se îngrijească 
cu toată atenția ca acei care sînt selec
ționați în echipa națională să fie oameni 
multilateral pregătiți. Este drept că, în 
marea majoritate a cazurilor, sportivii aleși 
se înscriu pe aceste coordonate. Cazurile 
care demonstrează o netemeinică alegere 
au aevenit excepții, dar aceasta nu are 
darul să liniștească. Sînt încă sportivi 
care nu pot da relații geografice și istorice 
despre țara lor atunci cînd sînt solicitați, 
alții nu prețuiesc comorile de artă ce le 
sînt prezentate de gazde, în sfîrșit, cineva 
se eschivează, sub motivul oboselii, de la 
o vizită ce i-a fost propusă cu amabili
tate. Peste toate acestea se trece de 
multe ori cu ușurință. S-a gîndit, însă, 
sportivul, antrenorul ori șeful delegației, 
ce rezonanțe trezesc astfel de atitudini ? 

te.r®nu' disputei internaționale un 
rugbyst își lovește adversarul, un fotbalist 
se ia la harță cu arbitrul, un jucător de 
tenis se adresează ireverențios publicului. 
Toate acestea demonstrează, în primul 
rînd, lipsa unei elementare educații cetă
țenești și manifestările incriminate pot 
avea, desigur, implicații mai largi.
. Sînt acestea motive de a îndoi exigența 
in alegerea celor care urmeoză să ne 
reprezinte ? Cu siguranță că da I Sporti
vului care nu întrunește toate calitățile 
morale, cetățenești, celui care nu are o 
cultură corespunzătoare și trăsături de 
caracter ferme nu i se poate da cirul 
reprezentării culorilor naționale. Nimeni 
nu are voie să fie îngăduitor cu insufi
ciențele unora dintre sportivii care îm
bracă tricoul reprezentativei, să acorde 
clemență celor ce depășesc limitele firești 
admise de societate.

Reprezentarea țării este o chestiune de 
onoare pentru fiecare dintre cetățenii pa
triei noastre, lată, de ce trebuie sporită, 
in permanență, exigența în alegerea spor
tivilor ce-o reprezintă pe diferite meri
diane ale lumii. Ambasadorul sportiv 
trebuie să fie un cetățean multilateral 
pregătit, un om cu demnitate, cu onoare 
neîntinată, cu dorința fermă de a arăta 
pretutindeni. gradul de civilizație și cul
tură al țării sale, aspirațiile nobile care 
animă poporul nostru în drumul său 
istoric.

Hristache NAUM
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DECARI ȘI RATEURI
țări, iar rezultatele 
au onorat 

a multora 
întrecerile de pe

cartea 
dintre

In cadrul îmbietor al pă
durii Tunari, campionatele in
ternaționale de tir ale Româ
niei au reunit trăgători renu- 
miți din 14 
înregistrate 
de vizită 
concurenți.
standuri au avut și darul de 
a trece în revistă forțele unora 
dintre protagoniștii Jocurilor 
Olimpice din toamnă.

De la început, o notă bună 
pentru pistolarii de la viteză. 
Intr-o companie selectă

Puncte de vedere

excepționalul trăgător polonez 
Josef Zapedzki (realizatorul 
uluitoarei cifre de 597 p.) atît 
in proba clasică de 60 t. cit și 
in cea eliminatorie. Dar, ceea 
ce este deosebit de important: 
Atanasiu, Tripșa și Roșea au 
manifestat o valoare constant 
bună în ambele probe. Aceas
ta, în timp ce maghiarul Vaszi 
și’ italianul Amicosante — lo
cul II și respectiv III la 60 f, 
au „dispărut’’ la proba elimi
natorie, după manșa I. Ori
cum, rezultatele de la 
București lasă să se întreză
rească o luptă aprigă la J.O-, 
iar în privința aelecționării 

celor doi viteziști români, an
trenorul P. Cișmigiu va avea 
o misiune de loc de invidiat.

La pușcă, tînărul Caban — 
în mare ascensiune — și Olă- 
rescu au demonstrat siguranță 
la 3X40 f »1 aceasta dato
rită faptului că al trag bine 
in picioare, poziție-cheie 1* 
3X*0 L După ceia 1163 p- 
obținute nu de mult la Leipzig, 
Rotaru a ooborit la ultimul 
concurs- Rămine însă un tră
gător valoros- Vasllescu este 
inconstant. Acasă trage bine, 
în deplasare (Veneția, Barce
lona), slab. Să mai așteptăm.

Multă vîlvă a produs Gheor- 
ghe Sicorschi cu 598 p. la 60 f. 
culcat (record mondial egalat). 
Fără îndoială performanța 
bucură pe toată lumea dar, 
deocamdată, ea este singulară 
— la acest nivel — în palma- 
reaul lui Sicorschi. Pe cînd 
confirmarea I In timp 
recatu reușește mai) 
comportări onorabile 

ferita concursuri (60 L
ei nu Izbutește același lucru 
la 3X<° L

Pistolul liber a 
mită revenire a 
după accidentul
La capătul unei suite bune, cu 
rezultate constante la valori 
ridicate, Bratu nu a atins 
de data aceasta decit B47 p.

ce Fe- 
multe 

la di- 
culcat),

După victorie, polonezul Josef 
Zapedzki (dreapta) este feli
citat nu numai de Virgil 
Atanasiu, dar ?i de Marta, 

fetifa campionului lumii

RECITAL
EXTRAORDINAR

excepția japonezului Kubo și 
a finlandezului Linuosvo — în 
fața siluetelor de la Tunari 
s-au aflat cel mal buni spe
cialiști din lume ai probei, 
Atanasiu, Tripșa, Roșea și tl- 
nărul Popa au realizat cifre 
de 590 p. și mai bune. Este 
adevărat că cei patru români 
au fost învinși consecutiv de

adus o anu
lui Giușcă, 

da Ia umăr-

Ceea ce nu este chiar atît 
de rău. Al treilea pistolar de 
liber, G- Maghiar, nu con
vinge încă.

Concurenții de la talere și 
skeet nu au evoluat în ca
drul „internaționalelor". Sta
diul lor de pregătire intere
sează insă pentru că aceste 
probe figurează și la J-O., iar 
săptămina viitoare se dă star
tul la 
în Belgia, 
actuală se 
Sencovici și 
mul ca și 
și Marinescu — fiind studenți 
sau elevi, nu au putut afecta 
decit puține ore de pregătire. 
Ar mai fi de subliniat progre
sul lui Emil Motolici: 187 t.

Nici la talere, tabloul nu 
este prea atrăgător. Numai 
Florescu fi Popovici întrunesc 
sufragiile, iar Ștefan Bodnă- 
rescu și Rodica Vezeanu, sint 
două tinere talente in cura de 
afirmare.

Indiscutabil, taleiriștii au de 
făcut față unor dificultăți care 
puteau fi prevenit». De pildă, 
Popovici fi Dumitrescu — din 
cauza ocupațiilor profesionale 
— nu s» pot antrena de luni 
de cile în condiții cit de rit 
corespunzătoare. Mai mult 
chiar, ei s-au prezentat la 
competiții abia in ultimul mo
ment Oare conducerea aso
ciației Dinamo Obor (din care 
fac parte cel doi sportivi) sau 
clubul Dinamo nu au putut 
găsi nici o rezolvare ? Dacă ar 
fi fost vorba de fotbal, tot 
așa s-ar fi procedat T Nici fe
derația de specialitate n-<a 

fost suficient de fermă fi n-a 
solicitat sprijinul conducerii 
C.N.E-F.S.

Cit privește calitatea tale
relor, este un iuaru care • 
mal fost amintit- El dăinuie 
de cel puțin IB ani. Șl se 
pare că va mal dura- In 
duda repetatelor asigurări că 
treburile se vor îndrepta- Pînă 
atunci insă, sperăm că tale
ri știi vor realiza totuși fi alto 
performanțe. Dar cu prețul 
citor eforturi suplimentare I

„europenele” găzduite 
La skeet, la ora 
contează doar pe 
Albescu. Dar, pri- 
Diaconu, Iurcenco

G COMARNISCHI

SCRISOARE
Mă adresez dumitale, ton Baciu, maestru 

(emerit) al sportului, deținător al titlului 
suprem, unul dintre cei mai buni luptători 
de greco-romane din arena internațională. 
Iți pun o întrebare simplă, directă, ca de la 
om la om : cum explici eșecul răsunător din 
finalele recentei ediții a naționalelor individu
ale unde te-ai clasat, cu chiu, cu vai. 
pe locul al patrulea 1 Știm, firește, că in
succesele nu sînt excluse din activitatea per
formerilor, chiar a celor iluștri. Sportivul 
capabil de rezultate excepționale rămine, 
totuși, robul fluctuațiilor psiho-fizice; el 
poate avea momente de slăbiciune, rateuri, 
eclipse, pe care — evident — le vom re
greta, dar pentru care nimeni nu-și va 
îngădui să-l condamne. Nu despre așa ceva 
este vorba, din păcate, în cazul cu pricina. 
Dumneata, Ion Baciu, ai fost învins, detașat, 
și inexplicabil, în două întîlniri cu adversari 
inferiori. Dumneata, tehnician remarcabil, 
admirat și elogiat ca atare în atîtea rînduri, 
de specialiști din toata colțurile lumii, ai 
uitat subit elementarele noțiuni de apărare,

DESCHISĂ
de echilibru, de ieșire din impas,~ spre stu
pefacția tuturor celor preze'nți. Să admitem 
că erai complet ieșit din formă, că anumite 
motive de ordin fiziologic sau moral te-au 
pus în imposibilitate de a evolua la nivelul 
obișnuit. Oare nu trebuia, dumneata, cel. 
dinții, să avizezi la timp conducerea clu
bului, sau chiar federația, asupra acestei 
împrejurări speciale 1 Sum, însă, n-ai făcut-o. 
mă îndoiesc că atari explicații ar mai putea 
fi luate acum în considerare. Bineînțeles, 
responsabilitatea celor ce se ocupă de pre
gătirea dumitale nu-i cituși de puțin ate 
nuată, dar principalul responsabil rămine. 
fără discuție, Ion Baciu. Tocmai de aceea, 
consider că ai datoria, față de suporteri, 
de colegi, de opinia publică — și, în primul 
rînd, față de propria conștiință — să lâ 
murești cinstit, bărbătește, această situație 
penibilă, de natură să umbrească o activi
tate rodnică, pe care o dorim încununată ș' 
în viitor de laurii gloriei sportive.

Dan DEȘLIU

SLALOM PE ITINERAR1UL SINCERITĂȚII

(Urmare din pag. 1) 
a fi deschise abia după 
proape 1 000 m cădere liberă.

Pe deasupra aeroportului 
trec in zbor ușor, mai multe 
aparate IAR-818 — ale avia
ției noastre sanitare. Le pri
vim cu respect. Cîți bolnavi 
sau accidentați, aflați în sta
re gravă, în locuri inaccesi
bile, departe de clinicile de 
specialitate, n-au fost salvați 
de aceste neobosite unități 
Aviasan. Trec, apoi, reprezen
tanții aviației utilitare. Un 
1L-28, încadrat de două ce
lule de avioane M1G-15, mar
chează partea a doua a pro
gramului, intrarea în „scenă" 
a temerarilor piloți ai avia
ției noastre militare. Arun- 
cind jeturi de foc, avioanele 
supersonice decolează impre
sionant 1 Se execută un nu
măr de înaltă acrobație cu 
un avion MIG-15. Sîntem 
martori, după aceea, la evo
luția acrobatică a două apa
rate MIG-21, la aterizarea a 
două avioane MIG-21 cu pa
rașute de frînare.

Recitalul extraordinar pe 
care îl vor susține, miine, 
campionii înălțimilor se va 
încheia cu o lansare masivă 
de parașutiști.

Microinterviu 
cu maestrul emerit 

al sportului, 
pilotul 0. Băcanu
Un om cu părul ușor încă

runțit coboară dintr-un avion 
și se strecoară grăbit prin 
mulțimea de pe aeroportul 
Băneasa. îl recunoaștem pe 
maestrul emerit al sportului, 
pilotul OCTAVIAN BĂCANU. 
Cu toate că este foarte gră
bit, consimte, amabil, ca toți 
zburătorii, să ne răspundă — 
telegrafic — la cîteva între
bări :

— Veți zbura' la mitingul 
de miine ?

— Nu! N-am fost solicitat 
de organizatori.

— Poate pentru că v-ați 
retras din activitatea spor
tivă...

— Pînă acum nu m-am gin- 
dit niciodată să mă retrag 1

— Cînd ați participat la 
ultimul concurs aviatic ?

— De mai mulți ani fede
rația de specialitate nu mai 
organizează nici măcar un 
campionat. Mai poate fi vor
ba de o retragere ?

— Ținînd seama de valoa
rea dv. de zburător, unanim 
recunoscută. înclinăm să cre
dem că mai puteți realiza 
performanțe deosebite...

— Absolut! Dacă de pro
iectele mele se va ține 
seama ! (G. R.).

a-

Români deținători
ai dip'omei
nPaul Tissandier“

Pentru contribuția adusă ia 
dezvoltarea aviației sportive 
mondiale, următorii oameni 
de știință, activiști pe tărîm 
sportiv, performeri, dețin di
ploma „Paul Tissandief *), 
distincție cu caracter inter
național ce a fost atribuită 
de Federația Aeronautică In
ternațională — F.A.I. — în 
decursul vremii (în ordinea 
obținerii premiului): acad. 
Fi ie Carafoii, ing. Iosif Șiii- 
mon, ing. Radu Manîratide, 
Bănică Enciulescu. Petre Is- 
trale, ing. Mircea Ilnescu, 
Mihail lonescu-Ciupi. Gheor
ghe lancu. Octavian Băcanu, 
Constantin Manolache, Ștefan 
Calotă, Ion Negroiu, Mihai 
Adăscăiiței, Nicolae Petrașcu,

•) Diploma poartă numele fos
tului secretar general al F.A.I.

FELICITĂRI PENTRU UNII,
REPROȘURI PENTRU ALȚII

Un cavaler al ringului ne 
spunea, pe 
tr-una din 
pionatelor, 
dacă vom 
reale veți 
aldine competența noastră". Nu 
au trecut prea multe zile de 
la această discuție șl iată că 
rezervăm aceste rînduri com
portării oficialilor cu ocazia 
recentelor campionate înche
iate pe stadionul Republicii.

Mai întîi, să ne respectăm 
promisiunea făcută Și să cu
legem cu aldine clasica frază: 
deciziile pronunțate au asigu
rat buna desfășurare a reuniu
nilor. Da, acesta-i adevărul, 
în primul rînd trebuie să feli
cităm federația, care 
salutara măsură ca la această 
ediție deciziile să fie pronun
țate „în 5”, pentru a se evita 
greșelile din trecut. Invitarea 
la campionate a unor oficiali- 
judecători de peste hotare a 
contribuit la succesul galelor. 
Este de dorit ca și în viitor, 
pentru a se exclude greșelile 
grave, forul nostru să invite 
la competițiile mai importante, 
oficiali capabili, loiali. Oficia
lii campionatelor au dat poate 
cel mai serios examen la sfîr- 
șitu) meciului dintre L Covaci 
și Gh. Călin, pronunțînd cu 
5—0 decizia în favoarea lui 
Covaci. în pofida manifestări
lor unor spectatori 
cători ai regulamentului, 
nu s-a lăsat intimidat, 
dînd victoria celui mai 
A fost, poate, un act de 
pe care-1 subliniem cu 
facție- Cei 5 oficiali s-au o- 
rientat bine remareînd că Gh. 
Călin execută neregulamentar 
eschivele (sub centură) și, mai 
ales, că nu posedă resursele 
fizice necesare ca să termine

bună dreptate: „în- 
avancronicile cam- 
ne-ați promis că 
pronunța verdicte 

consemna cu litere

:::::

a luat

necunos- 
juriul 
acor- 
bun. 

curaj, 
satis-

proaspăt fiecare final de re
priză. Fără îndoială, au fost 
pronunțate și unele decizii 
mal mult sau mai puțin sen
timentale, ceea ce este ine
vitabil dnd forțele combatan
ților sînt simțitor egale. Pă
rerile celor 5 oficiali au fost 
împărțite în meciurile Marin- 
Găinaru ; Olteanu-Năstac ; 
Mariuțan-Iancu șl Gruiescu- 
Ciucă, în care — este ade
vărat — primii puteau primi 
verdictul tot atît de bine ca 
Și învingătorii lor.

Trecind la alt capitol, tre
buie să arătăm că una 
să fii un bun judecător și să 
analizezi la masă ce se întîm- 
plă în „careul magic" și alta 
este să conduci lupta între 
corzile ringului. Spre regretul 
nostru, nu putem spune ace
leași lucruri bune despre ofi
cialii care au avut și calitatea 
de directori 
cepția Iui G. 
John Castle 
președinte al 
dintele comisiei de arbitraj a 
aceluiași for, ne spunea, în 
cursul unei discuții generale: 
„..-unii directori de ring uită 
că sînt intr-o arenă sportivă, 
pozind de parcă ar fi actori de 
film și s-ar afla Pe platoul 
unui studio".

Intr-adevăr, mai toți oficia
lii noștri își „schimbă figurile", 
iși dau importanță în clipa 
cînd încep să dirijeze „ostili
tățile". Felul lor de a conduce 
lupta, gesturile pe care le fac 
in maniera unor demni re
prezentanți al coregrafiei, stîr- 
nesc adesea hazul publicului. 
Oficialii noștri, încălcînd re
gulamentul A.I.B.A., vorbesc în 
timpul luptei cu boxerii, le 
dau sfaturi, pun mina pe ei 
în fazele de elinei, opresc lupta 
corp la corp, nu încurajează 
eschivele etc. etc. In conclu
zie, considerăm că directorii 
din ring, prin comportarea lor, 
contradictorie în raport cu re
gulamentul A.IB.A-, au rămas 
datori publicului și că organi
zarea de către federație a 
unui seminar recapitulativ se 
impune mai mult ca oricînd.

Paul OCHIALBI

este

de ring, cu ex- 
Zîbalov (U.R.S S-). 
(Australia), vice- 
AI.B.A. și preșe-

Concursul de selecție
a lotului de tineret

Pe terenurile Progresul ee 
desfășoară un concurs de se
lecție și pregătire a lotului 
de tenis în vederea jocurilor 
din „Cupa Balcanică" și 
„Cupa Galea". Competiția, or
ganizată sistem turneu elimi
natoriu. a programat ieri 
partidele sferturilor de semi
finale. Iată rezultatele t Dron 
——C. Năslase 6—1. 4*—6, 10—8, 
Sântei u—Popovici 6—4, 6—2, 
Marcu—Cruceanu 6—2, 6—3. 
Mărmureanu—Mureșan 6—3, 
6—1. Tot ieri, s-au disputat și 
cele două semifinale Dron— 
Santeiu și Mărmureanu— 
Marcu. în prima semifinală 
Dron a cîștigat fără dificul
tăți în fața Iui Santeiu, cu 
6—4, 6—4, 6—1. Surpriza con
cursului a constituit-o vic
toria tÎTiăruhiî Marcu, care 
l-a învins pe Mărmureanu, 
CU 6—4, 1—6, 6—4, 1—6. 6—2, 
după un joc in care ambii 
jucători au făcut o mare risi
pă de energie.

întrecerile continuă azi. de 
la orele 16, cu partidele de 
dubiu bărbați și simplu fe
mei.

C. PUFU — coresp.

La Rocklundahallen, în o- 
rașul suedez Văxteraa, a 
răeunat primul gong al „eu
ropenelor* de lupte greco- 
romane. Atenția tuturor ce
lor ce âu îndrăgit această 
disciplină sportivă este cap
tată de evenimentul care-1 
reunește pe toți cei ce rîv- 
nesc la medaliile de cam
pioni al bătrfnului conti
nent și oare, în plus, vor 
să-și asigure, cu acest pri
lej, și biletul de călătorie 
cu punct terminus Ciudad 
de Mexico. Simpatizanții 
luptelor greco-romane de la 
noi așteaptă cu nerăbdare 
reuniunile campionatelor E- 
uropel cu speranța — în
dreptățită de cel care au 
creat în arena internațio
nală faimă României — că 
recolta de medalii va fl 
bogată, că ștafeta lui Pîr- 
vulescu și Cernea se află 
în mlini ferme. Dar lată 
că un schimb al acestei 
„ștafete de aur* — cam
pionul mondial Ion Baciu 
— absentează de la startul 
întrecerilor de la Vasteras- 

L-am căutat pentru a 
afla de la el motivul ab- 
sențel. Am avut impresia 
că se ferește de discuții 
pe această temă. Poate 
pentru că poziția de „ră
mas acasă* îl jenează, 
poate din alte cauze. Cînd, 
în ffîrșit, ne-am întîlnit, 
am ales cu greutate din 
noianul de Întrebări ce se 
puteau pune, cîteva care — 
pe de o parte să ne eluci-

deze iar, pe de alta, să 
nu-1 rețină prea mult de 
la antrenamentul pe ca- 
re-1 avea programat-

— Așadar, în loc de în
treceri oficiale la Vasteras, 
antrenamente la București- 
Nu este o situație de in
vidiat pentru un campion 
al lumii...

— Adevărtat- Dar, n-am 
selecționat eu..- echipa și, 
apoi, Alionescu era mai in 
formă decit mine. Regret, 
dar trebuie să mă resem
nez. Mă voi revanșa la 
selecția pentru Mexic 1

— Cum a fost posibil ca 
Ion Alionescu să-ți răpeas
că locul 
nală ?

— Un 
fl acela 
mai spus — el a fost mai 
bine pregătit decit mine. 
Cîteva probleme de ordin 
familial, pe care le-am a- 
vut de rezolvat în lunile 
decembrie și ianuarie, nu 
mi-au permis o pregătire 
Ia nivelul exigențelor ce se 
impun unui campion mon
dial- 
acela 
este 
ving.
preună, el îmi cunoaște — 
cu ochii închiși — toate 
procedeele și poate intui 
acțiunile pe care vreau să 
Ie inițiez In plus, mă do
mină în lupta la parter. 
Meci egal pot face oricînd 
cu el, dar de învins îmi 
este mai greu. Mă vol pre-

in echipa națio-

prim răspuns ar 
că — așa cum am

A1 doilea motiv 
că pe Alionescu 
foarte greu să-l 

Antrenîndu-ne

este 
îmi 
în- 

îm-

9 
găti insă și cu alți parte
neri și vet reuși 
pășesc.

— Al afirmat 
face oricînd meci 
el. Dar, ai pierdut...

— In meciul cu Aliones
cu am riscat totul. El na 
făcut altceva decit să mă 
aștepte și să r '

— în aceeași 
— campionatele 
ne — ai pierdut 
tuș și la Marin Cristea ca 
re-ți este coleg de club și 
care, datorită acestui suc
ces, a cucerit titlul de cam
pion al țării.

— M-a invins clar, fără 
drept de apel!

— Cei care au fost de 
față la meci au dubii asu
pra seriozității cu care ți-ai 
susținut șansele.

— Este un lucru nereal. II 
răspîndesc luptătorii de la 
Dinamo, pentru a diminua 
din meritele colegului meu 
Marin Cristea. Este adevărat 
că împreună cu el și cu antre
norul Vascul Popovici an> 
analizat șansele pe care le 
aveam fi am ajuns la con
cluzia că ne-ar avantaja 
un meci nul. Nici Cristea 
și nici eu n-am acceptat 
însă această situație și am 
luptat corect. Colegul meu 
a fost mai bun.

— Acesta este, deci, a- 
devărul 7

— Da. Este mai bine să 
rămină așa...

să-l de-

că poți 
egal cu

contreze-, 
competiție 
republica- 
Insă prin

AGENDĂ BOGATĂ

O suită de importante con
cursuri internaționale îi aș
teaptă pe gimnaștii noștri 
fruntași în zilele următoare. 
Astfel, echipa reprezentativă 
feminină are programate nu 
mai puțin de trei concursuri 
interțări, toate în deplasare : 
22—23 iunie Bulgaria — Ro-

mânia, 6—7 iulie Olanda — 
România, 13—14 iulie R. F. a 
Germaniei — România. Re
prezentativa masculină a ță
rii va întîlni la Arad selec-, 
ționata Bulgariei, la sfîrșitul 
acestei luni.

Din programul competițio- 
nal internațional mai spi
cuim : 29—30 iunie : Iugosla
via — România (feminin, 
echipe de tineret); 5—7 iulie : 
România — Cehoslovacia (fe
minin și masculin, echipe de 
tineret); 13—14 iulie : Buda
pesta — București (masculin 
și feminin, echipe de tineret).

De asemenea, țara noastră 
va fi reprezentată la 
greșul F.I.G. 
(24—29 iunie) 
de arbitri 
(17—23 iunie,

Con
de la Roma 
și la cursurile 

internaționali 
Roma).

CONCURSURI... REZULTATE

• PETROȘEN1. Recent, pe 
stadionul Jiul, s-a desfășurat 
finala campionatului republi
can 
Iilor 
terul 
tate :

de atletism al șco- 
profesionale din Minis- 

Minelor. Cîteva rezul- 
400 m: Vasile Boroș

(Lupeni) 53,0 ; 800 m : Boroș 
2:05,0; 1500 m: Aurel Ma- 
carie (Petroșeni) 4:20,8 ; 110 
mg: Alexandru Iacob (Lu
peni) 18,1. (S. BALO! — co
resp. principal).

• SF. GHEORGHE. Etapa 
județeană a campionatelor 
școlare, cu participarea licee
nilor din Sf. Gheorghe, Tg. 
Secuiesc, Covasna și Baraolt. 
60 m junioare II : Ildiko 
Kraus 8.0 ; 800 m junioare I: 
Maria Cisar 2:29,0; 1000 m 
juniori II: A. Dani 2:54,0, 
C. Dragomir 2:55.4 ; lungime 
juniori II: Z. Giligor 6,01 ; 
800 m juniori I : S. 
2:00,4; disc juniori 
Goez 40,43 ; ciocan : 
41,62. (GH. BRIOTA 
resp. principal).

Galyai
1 : A.
G6cz

— co-

ÎN ZILELE DE 22—23 IU
NIE VA AVEA LOC LA SI
GHIȘOARA FINALA CAM
PIONATELOR REPUBLICA
NE REZERVATE COPIILOR. 
Iată cîteva rezultate de la 
etapele județene :

• FOCȘANI. Pe stadionul 
„23 August", peste 200 de 
copii din județul Vrancea. 
FETE — 60 m: Margareta 
Onofrei 8,3 ; 300 m : Lenuța 
Brozbu 46,2 ; BĂIEȚI — 60 m 
și lungime: F. Iliescu 7,6 și 
5,29. (V. MANOLIU — co
resp.).

• ORADEA. 120 de copii 
pe stadionul Crișana. La 
60 m : Elena Tămășan 8,7 (f) 
și loan Matei 7,9 (b). (I. GHI- 
ȘA — coresp. principal).

N. HRISTACHE

PORNIȚI MOTOARELE
Viteziștîî in fața primului

start
Ca și în ediția trecută, și 

anul acesta municipiului Tr. 
Severin îi revine sarcina de a 
găzdui etapa inaugurală a cam
pionatului național de viteză 
pe circuit. Miine dimineață, 
la ora 9, pe traseul din cen
trul frumosului oraș dunărean. 
Se va da primul start.

Pentru a afla unele amă
nunte despre noul campionat, 
ne-am adresat secretarului ge
neral al F.R-M., Georgia Mor- 
mocea, care ne-a relatat 
mătoarele :

„Anul acesta, secțiile 
motociclism au dovedit un 
mare interes manifestat 
prin numărul sportivilor 
soriși Q12 față de 87 
anul trecut), cit și prin aten
ția eu care alergătorii s-au 
pregătit și și-au pus la punct 
mașinile. Concursurile premer
gătoare organizate la Timi
șoara, Reșița, Galați și in alte 
orașe au scos în evidență o 
creștere valorică a vechilor 
competitori, precum și o serie 
de tineri care se afirmă.

Cu toate că se constată dr 
la ah la an un reviriment în 
cadrul acestui gen de aler 
găn motorieiisle. nu putem fi 
de acord cu ignorarea clasei

70 cmc „Carpați" de către 
unele cluburi și asociații ca : 
Metalul București, Steagul
roșu Brașov, Poiana Cimpina, 
Steaua, Locomotiva Ploiești. 
De asemenea, A- S. Torpedo 
Zărnești (de pe lingă fabrica 
de motorete Carpați) 
tă un total dezinteres 
ind nici un concurent 
pionat. Nici A. S.
Brașov nu strălucește la ca
pitolul preocupare pentru mo- 
tociclism. La aceste asociații 
toată atenția este îndreptată 
spre echipele de fotbal

manifes- 
neînscri- 
în cam- 
Metrom

parcă principalul produs al fa
bricilor respective n-ar fi mo
toretele Carpați ej mingi sau 
ghete pentru sportul-rege. O 
greutate pe care o întimpinăm 
in organizarea concursurilor da 
viteză pe circuit, o constituie 
și faptul că ele se dispută P« 
trasee improvizate în diferite 
orașe din provincie unde gă
sim înțelegere și sprijin din 
partea organelor locale. In a- 
ceastă direcție exemplele sînt 
puține: Tîrgoviște, Satu Mare. 
Reșița, 
Brașov, Brăila, 
lung Mușeel, Oradea. Nu ace
lași lucru se poate spune des
pre București, Constanța, Plo
iești. Ba, mai mult, în Bucu
rești, unde concentrat»

Viteză pe circuit la Oradea...

principalele vîrfurl sportive, 
nu avem nici un traseu, deși 
populația Capitalei și-a ma
nifestat deseori dorința de a 
asista la asemenea concursuri"

ROZALIA FILIPESCU

Galați, Tg. Mureș. 
Arad, Cimpu-

Recent, secția de moto a 
asociației sportive Constructo
rul Oradea a organizat un 
concurs de viteză 
luat parte 62 de 
Iată câștigătorii 
I. MIHALY (Arad) 
I. PAPP (S. Mare) 
L. LAZARESCU
175 cmc, E. BRASSAY (Arad) — 
250 cmc și nelimitat, FL. BE- 
JAN (Reșița) — 350 cmc., 
și ȘT. CSORBASY (Tg.

la care au 
concurenți- 
pe clase i

— 70 cmc.,
— 125 cmo. 
(Arad) —

I-
Mure?)

— ataș. (I. GHIȘa — coresp. 
principal).

...Și pe zgură la Pitești
Duminică dimineața, stadia- 

1 Mai din Pitești ’ va găz- 
primul concurs de viteză 
zgură din actualul sezon, 
start se vor prezenta mo- 

tocicliștii bucureșleni I. Cucu, 
Al. Șinca, R. Jurcă, Al. Pop, 
Gh. Moldovan, Gh. Ivan, I. Ma
rinescu l. Ioniță și C. Dobre.

nul 
dui 
Pe 
La
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In deschidere

Dinamo București —Steaua

23 August (juniori)și se în dreaptâ spre

Fofcba

12,30, Săftica, canto- 
echipei Dinamo. La

la a patra finală a 
pînă acum Fortuna 
numai pe adversarii 
va fi duminică ? 
noi răbdare atîția

DE ORE ÎNAINTEA FINALEI
1

SÎMBĂTĂ

DUMINICA

Ata.

Foto: V. BAGEAG

! Dialog cu cititorii

Ștrandul 
la ora 10

CANOTAJ ACADEMIC. 
Lacul Herăstrău, de 1* 
ora 7,30 : „Cupa Olimpia**.

din 
pu- 
am

FOTBAL. Stadionul „23 
August", ora 17.15: Rapid 
— Dinamo București — 
finala „Cupei Romănlei".

POLO. Bazinul Dinamo 
de la ora 17,30 : România 
tineret I — România ti
neret II, România B — 
R.S.S. Kazahă.

SĂRITURI.
Tineretului de
și ora 16,30 : continuarea 
competiției internaționale 
de ilmbătă.

POLO. Bazinul Dina
mo, or» 11: Steaua-Selec- 
ționata Alma

FOTBAL. Stadionul 
(Hulești, ora 17,30 : Rapld- 
Vasutaa Budapesta (meci 
da old-boys)

Fotbalul se pregătește să 
intre total în vacanță și to
tuși numărul celor ce ne scriu 
referitor la soarta acestui 
sport este considerabil.

CAIAC-CANOE. Lacul 
Snagov, de la ora • î 
„Cupa primăverii" (con
curs pentru juniori).

CU 24
(Urmare din pag. 1)

avizul medicului, care se va 
pronunța înainte de începerea 
partidei. VALENTIN STA- 
NESCU stă încruntat. De ce :

„Ce motive aș avea să fiu 
vesel ? Doi jucători acciden
tați înaintea unei finale de 
Cupă ! Utilizarea lui Dumi
triu este incertă și mă tem 
că atacul se va resimți fără 
aportul Iui. încolo, vom face 
tot posibilul pentru a cîștiga 
Cupa, competiție în care anul 
acesta am marcat 9 goluri și 
n-am primit nici unul. Ei, 
dac-am putea să fim consec
venți... Discuția s-a mai ani

Azi, pe Giulești

REINTILNIRE 
DE MARE
ATRACȚIE

Stadionul Ciulești găzduieș
te azi după-amiază un atractiv 
program fotbalistic. Ora 15,45: 
Rapid — Ancora Galați (meci 
de copii); ora 16,45 : o parti
dă de fotbal feminin; ora 
17,30: RAPID — VASUTAS 
BUDAPESTA (meci de old- 
boys).

Partida vedetă va prilejui 
o reîntîlnire cu foste glorii 
ale echipei feroviare bucu- 
reștene și ale celei budapes- 
tane.

De la clubul
sportiv Steaua

Cu prilejul câștigării 
campionatului diviziei A 
de către echipa de fotbal, 
pe adresa clubului nostru 
au sosit un mare număr de 
felicitări din partea clubu
rilor, asociațiilor sportive 
și simpatizanților.

Permiteți-ne să adre
săm tuturor — prin inter
mediul 
sincerele 
miri.

ziarului dv. — 
noastre mulțu-

M. PÂNDELE,Colonel 
președintele clubului sportiv 

^.Steaua"

mat. MOTROC ne-a declarat: 
„Particip 
Cupei și 
i-a fericit 
mei... Ce 
Am avut 
ani pentru a cîștiga campio
natul, dar cred că a venit șl 
timpul Cupei. De altfel, an
trenamentele „în familie" de 
săptămîna aceasta ne-au re
făcut potențialul fizic și se 
pare că simptomele de obo
seală s-au îndepărtat". în a- 
cest moment intervine DAN i 
„Oboseala a trecut dar me
ciul va fi deosebit de greu, 
cu atît mai mult cu cit Nichi 
(n.n., Dumitriu) s-ar putea să 
nu joace. Un pronostic ? Cred 
că... Steaua e o echipă ca- 
re-și plătește „datoriile": 
acum citeva zile noi le-am 
expediat tricourile de cam
pioni, acum o rindul lor, ca 
foști deținători al Cupei—" 
Zîmbește 
gazon.

• Ora 
namentul 
umbră, în sunetele muzicii 
ușoare, dinamoviștii se re
laxează jucînd remi. șah sau 
domino.’ Singurul întins la 
soare este Boc, aflat încă în 
convalescență și a cărui lipsă

SURPRIZE CIUDATE
Cu bucurie pentru unii, cu amă

răciune pentru alții, așa cum se 
întîmplă întotdeauna în asemenea 
împrejurări, s-au încheiat — la o 
săptămînă distanță între ele — 
campionatele celor trei categorii • 
A. B și C. Exceptînd seria a doua 
din divizia B, în care situația din 
fruntea clasamentului devenise 
limpede încă cu cîteva etape 
înainte de final, în divizia A și 
în toate celelalte serii de B șl C 
clarificările definitive ș-au pro
dus abia cu prilejul desfășurării 
ultimelor jocuri, 
luptei pentru titlul de 
a țării, ca și pentru 
locurilor fruntașe la 
(care dau dreptul la 
în divizia superioară sau la par
ticiparea în turneele de baraj) a 
constituit elementul principal de 
interes în aceste finaluri de cam
pionate. Nu mai puțin pasionan
tă, desigur, a fost și disputa pen
tru evitarea ultimelor locuri (ale 
căror ocupante urmau a lua ca
lea barajului).

In aceste condiții, era necesar 
(așa cum ziarul nostru a subliniat 
Ia timpul potrivit) ca întrecerilor 
să le fie asigurat mai mult decît 
oricînd un climat de corectitu
dine și sportivitate. Spre lauda 
lor, cele mai multe dintre echipe 
au înțeles dezideratul, comportîn- 
du-se în mod corespunzător.

Totuși, ultimele etape de cam
pionat în toate cele trei divizii 
n-au fost lipsite de anumite re
zultate asupra cărora, într-o mal 
mare sau mai mică măsură, plu
tește suspiciunea. Rezultate care 
au facilitat unor echipe, în dauna 
altora, îndeplinirea scopurilor 
propuse.

Cu sau fără o solicitare preala
bilă. unele echipe s-au dovedit 
ciudat de binevoitoare față de 
partenerele lor de întrecere. Cel 
puțin lipsa de convingere cu care 
și-au apărat șansele li se poate 
imputa. Un asemenea exemplu a 
oferit în ultima etapă Petrolul 
Ploiești care, îndeosebi în repri
za secundă (așa cum și-au dat 
seama toți cei ce au urmărit par
tida ne stadion sau la televizor), 
a slăbit inexplicabil — chiar după 
opinia antrenorului ilie Oană — 
replica dată adversarei sale, ușu- 
rîndu-î acesteia drumul spre vic
torie.

Nu Intenționăm, firește, să a- 
credităm ideea că Petrolul ar tre
bui să fie invincibil pe stadionul 
din Ploiești, după cum nu urmă
rim nici să scădem din meritele 
Stelei (care a făcut, într-adevăr, 
un joc meritoriu), dar este în 
aceiași timp dificil să se găsească 
explicații plauzibile pentru evolu
ția sub orice critică a elevilor lui 
Oană, în afara neseriozității si in
dolenței unora dintre ei și chiar, 
pînă în cele din urmă, a întregii 
echipe.

Cu totul nesportivă a fost com
portarea piteștenilor în' ultima 
parte a meciului lor cu Progre
sul. după ce și-au văzut spulbe
rate șansele de a deveni campioni.

Semne și mal mari de întrebare 
se pun. însă, în legătură cu dez- 
nodămîntul partidei de la Galați, 
dintre formația locală, Politeh
nica. și Ceahlăul Piatra Neamț. 
După cum se știe, gazdele au în
vins în acest meci cu severul scor 
de 6—0, adică exact atît cît Ie 
trebuia pentru a depăși la golave- 
pala lor concurentă la locul 
(care dă^ dreptul participării 

studenții* gălățeni este ’greu 

plici puternice a oaspeților, le-ar 
fi putut înscrie șase goluri, adică 
a 5-a parte din totalul golurilor 
primite de echipa din Piatra 
Neamț (una dintre fruntașele se- - —--- la

în 26 etape de cam- 
urmă cu doi ani, 
ne amintește într-o 

cititorul F. Mircea
pierdut, a- 

tot în ul-

Neprevăzutul 
‘ campioană 

ocuparea 
B și la C 
promovare

exact atît cît
rai pe Electronica Obor, prlncl- 

'.---- 1 doi
bara.1)/orrc¥t'd7blne“J?fi‘1jucat 
studenții gălățeni este greu de 
crezut că, în condițiile unei re- 

fi putut înscrie șase goluri,’ adică
primite de echipa din 

riei, o vreme chiar candidată 
primul loc) 
pionat 1 tn 
(așa cum 
scrisoare șl 
din Capitală) a 
proape fără luptă,

în formația de duminică este 
dată ca sigură. Trecem la 
„interviuri". Paradoxal, toți 
cei interogați își încep decla
rațiile cu „meciul va fi foarte 
greu 1". Să-i ascultăm pe rînd: 
BAZIL MARIAN, antrenorul 
echipei: „Am probleme în 
alcătuirea formației. în ciuda

Finala „Cupei României" 
este programată miine pe 
stadionul „23 August" și 
va incepe Ia ora 17,15. Par
tida va fi condusă de bri
gada de arbitri compusă 
din : Vasile Dumitrescu (la 
centru), Mircea Bică și 
C. Bărbulescu. In caz de 
egalitate, după 90 de mi
nute, meciul va fi prelun
git cu 2 reprize a 15 mi
nute. Dacă egalitatea se va 
menține și după prelun
giri, partida se va rejuca 
marți.

fără Pirc&lab ți Datcu...". 
GHERGHELI, circumspect ca 
de obicei 1 „In ultimul meci 
de campionat, i-am învia» pe 
rapidiști, dar, duminici, reac
ția lor va fi de zece ori mai 
puternică. Am insă Încredere 
In băieți ți sper că apărarea 
se va concentra mai mult de
cît tn ultimele partide. Intra 
atîtea lucruri incerte, o singu
ră afirmație de necontrazis t 
duminică va fi o finală dem
nă de renumele celor două 
echipe".

SĂRITURI. Ștrandul 
Tineretului, de la ora 

10 și de la ora 16,30: 
Întreceri masculine șl fe
minine Intre lotul olimpic 
român și reprezentativa 
R.S.S. Ucraineană.

cîtorva zile mai relaxate, 
băieții se resimt în urma tu
rului de forță din retur și a 
celor 120 de minute epuizan
te de miercuri. De aceea, nu 
știu dacă n-ar fi bine să in
troduc cițiva Jucători mai 
proaspeți și mă gîndesc in 
primul rind la Lucescu și Ni- 
culescu. Dar — reversul me
daliei — să Joci finala Cupei

Stadionul „23 August* din 
Capitală va găzdui, în deschi
dere la finala „Cupei Româ
niei", una din partidele con- 
tînd pentru sferturile de fi
nală ale campionatului repu
blican de juniori, medul Di
namo București — Steaua 23 
August Jocul va începe ta 
ora 15,30.

Dumitrache: șah
Să vedem ce „mutări" va găsi 
atacantul dinamovist în par

tida cu Motroc...

Dan ți Motroc răspund între
bărilor, Dumitriu II privește 
în gol... Numai Năsturescu 
parcă stă de vorbă cu mingea. 
Ii spune ceva pentru dumi

nică...1

Exemplul suporterilor lui 
Manchester United este grăi- 
tor, el ne arată cît de impor
tant este sprijinul spectato
rului pentru o echipă".

r *

MOMENTUL ADEVĂRULUI i
tlma etapă și chiar pe teren 
propriu, partida cu Progresul 
București, facilitîndu-l acesteia 
promovarea în divizia A. iată 
deci motive care te pot face să 
crezi că fotbaliștii din Piatra 
Neamț sînt cam certați cu falr- 
playul, cu onoarea sportivă. Nu-i 
mal puțin adevărat, însă, că șl 
Electronica obor își rotunjise 
cam suspect golaverajul tn penul
tima etapă, profitînd de „slăbi
ciunile» formației C.F.R. Pașcani, 
căreia îi administrase o porție de 
nouă (!?) goluri.

Cît privește divizia C, lista 
exemplelor asemănătoare ar pu
tea fi șl mai lungă. Ne limităm 
doar a aduce în discuție surprin
zătoarea victorie (la un scor neaș
teptat de sever : t—0) obținu
tă de Dunărea Giurgiu la 
București, asupra formației Fla
căra Roșie, care a decis în mare 
măsură promovarea giurgiuvenl- 
lor în divizia B.

După cum se vede, lanțul „sur
prizelor” din ultimele etape a fost 
destul de întins. Neavînd nici un 
fel de emoție în privința pozi
țiilor deținute în clasamente, e- 
chipele mal sus citate, și altele 
ca ele, s-au considerat scutite de 
obligația respectului față de com
petiția Ia care participă, față 
propriul lor prestigiu și față 
suporterii șl simpatizanțli ce le 
acordă deplină încredere.

Vor fi, poate, unii (cel Intere
sați, desigur) care vor con
testa suspiciunile exprimate, aflr- 
mînd că totul a fost normal șl 
că nu-i cazul să mai răscolim lu
crurile. Dar și în această situație, 
echipele respective rămîn, totuși, 
în fata opiniei publice sportive, 
corigente la capitolul falr-piayu- 
îui.

Și totuși, se invirte... sau, 
adaptind dictonul la fotbal, și 
totuși Constantin Teașcă este 
și rămine un bun antrenor.

In fond, cine ești dumneata, 
domnule Teașcă ? Un om care 
slujește cu patimă mistuitoare 
meseria, adevărul ți munca, 
nemărginit in dragostea pen
tru fotbal, necruțător cu cei 
fățarnici, ambițios și neîndu
plecat ca nimeni altul. La 
Cluj, a făcut mai tntîi prime
nirea echipei apoi, pe parcurs, 
a renunțat la cei ce 
vrut să se bată 
in prima tranșee, 
el nu există decît 
vă: toți jucătorii
fie soldați in linia tntîi, dar 
cu bastonul de mareșal în... 
bocanc I Duminică, Napoleo
nul fotbalului, cum îl numea 
Eugen Barbu, a cîștigat o uri
așă bătălie și de o superbă 
manieră. Dincolo de rezultat, 
spectacolul a fost covirșitor. 
După 
„Ați 
acest 
umor 
„Pardon! Iugoslavii au jucat 
ca noi". Ce a demonstrat e- 
chipa ? Un joc atletic, un ritm 
necruțător, susținere excelentă 
a jucătorului aflat tn posesia 
balonului, pătrunderi derutante

schimburi continui 
de locuri, un fot-

de 
de

C. FIRANESCU

n-au 
cu bărbăție 
căci pentru 
o alternati- 
trebuie să

meci, i-am spus lui Titi: 
jucat ca iugoslavii". Și 
om, de o ironie și un 
sclipitor, mi-a replicat:

pe culoare, 
și inspirate 
bal al cărui conținut a fost 
mereu tangent cu arta. Toți 
cei 11 jucători — începînd cu 
Ringheanu, care a predat și 
demonstrat eu o eleganță și o 
profunzime academică lecția 
„Jocul portarului tn fotbalul 
modern", făcînd poate cel mai 
mare meci al carierei sale și 
pînă la Coman — au evoluat 
incredibil 
taculos și 
cestea au 
că Teașcă 
și sacrificiu. Așa bunăoară, 
băieții au urmărit sîmbătă 
seara doar o repriză din me
ciul Iugoslavia—Italia ; la 
ora 22,30, deci cu o oră peste 
programul obișnuit (ora de 
culcare la Universitatea Cluj 
este 21,30!) „piticul" a ordo
nat stingerea. (Dinamoviștii 
au văzut în întregime meciul 
și la ora 0,30 mergeau spre 
hotel...). De cîtva timp, din 
rețeta alimentară a studenți
lor a fost exclusă carnea de 
porc, 
gatoriu un litru 
zi l Sînt numai 
crete" de culise 
însemnătatea lor.

Cei ce n-au fost duminică 
pe stadion n-au pierdut nu-

de simplu, de spec- 
de sigur. Toate a- 

fost posibile pentru 
cere dăruire totală 

Așa 
urmărit

dar s-a introdus obli- 
de lapte pe 
cîteva „se- 
care-și au

mai un mare meci, ci și con
turarea clară a viitorului unei 
mari echipe. Meciul Univer
sitatea — Dinamo a fost un 
emoționant moment al ade
vărului : avem un mare an
trenor și vom avea — sînt si
gur — și o mare echipă. Dacă 
pină acum studenții ne-au ară
tat doar secvențe din ceea te 
au învățat, pot și știu, dumi
nică ne-au oferit cu dezinvol
tură și generozitate totul. Ori
cum, la Cluj s-a încheiat pe
rioada de instrucție și recruții 
pornesc cu șanse in căutarea 
galoanelor de aur.

Spectatorii clujeni s-au bu
curat, cu o tinerețe nebănuită, 
și au trăit o zi de aleasă săr
bătoare tocmai în ultima e- 
tapă a celei de a 50-a ediții a 
campionatului. Să considerăm, 
deci, ultimul meci al acestei 
ediții drept prefața celei vi
itoare.

Viorel CACOVEANU

P. S. Titi Ttașcă mi-a mal 
mărturisit un lucru deosebit, 
pe care vreau 6ă~l încredin
țez tiparului: „După meci, a 
venit la cabină Ivansuc. M-a 
felicitat, a ridicat mîinile în 
sus și mi-a spus: „Nea Titi, 
tot dumneata ai avut dreptate. 
Altfel nu se poate I !"

OOLfiOTA TRANSFERĂRILOR (III)
Primatul legitimării pe termen 

limitat ar avea șl alte urmări 
reconfortante. S-ar liberaliza, ast
fel, transferările pe principii de 
ordine, facilitîndu-se circulația u- 
nui număr de jucători, la anu
mite intervale, pe criteriul va
lorii, necesităților tuturor echi
pelor, afinităților de ordin tactic 
și afectiv, stimulîndu-se conco
mitent Interesul publicului. De 
asemenea, el ar exclude even
tualitatea cazurilor vizate de ar
ticolul 9, din secțiunea a V-a (se 
referă la jucătorii obligați să nu 
joace doi ani, ca preț a! dreptu
lui de a trece în altă echipă).

Se recunosc efectul perturbator 
și numeroasele nemulțumiri de
clanșate de regimul privilegiat, in 
materie de transferări, oferit de 
multă vreme unor echipe. Fiindcă 
ideea de sportivitate conține, în 
primul rînd. condiția echității, 
toate cluburile (asociațiile), in
diferent cine Ie tutelează, trebuie 
să se supună acelorași prevederi. 
In acest sens, toate aceste echi
pe și-ar putea asigura fotbaliști 
crescuți în centre proprii de co
pii și juniori, sau transferați în 
conformitate cu normele gene
rale, fără nici o excepție, adică 
numai atunci cînd le expiră le
gitimarea anterioară. Credem că 
ar fi necesar să se realizeze o 
maximă distincție între diferitele 
obligații cetățenești pe care tre* 
buie să le îndeplinească oricine, 
indiferent dacă joacă sau nu fot
bal și necesitățile de cadre spor
tive ale acestor cluburi și asocia
ții (militare, studențești etc). In 
ceea ce privește sportul cu ba
lonul rotund, în unele țări cu un 
fotbal superior : Iugoslavia, Fran
ța, Anglia, Italia etc. tinerii 
fia ți în stagiu militar au 
campionat aparte. Fundașul 
goslav Iusufi fusese selecționat în 
echipa Europei, dar nu a jucat In 
formația sa de club pe toată pe-

a- 
un 
lu-

rioada serviciului militar. Un caz 
șl mal recent nl-1 oferă stoperul 
iugoslav Rasovlci. care n-a putut 
fi utilizat de echipa reprezenta
tivă a țării sale în finala cam
pionatului european, deoarece în 
prezent își satisface stagiul mi
litar.

Ni se pare logic ca șl la noi 
toți jucătorii aflațl In situația 
menționată să aparțină de drept 
cluburilor la care erau legitimați 
în prealabil (perioadă în care 
el ar putea să-șl continue acti
vitatea sportivă antrenîndu-se 
și jucînd într-un campionat In
tern al departamentului respec
tiv). Dacă termenul legitimării 
expiră în acest răstimp, fotbaliștii 
să poată opta pentru orice echi
pă după satisfacerea obligațiilor 
lor cetățenești, inclusiv pentru uu 
club militar.

Este de presupus că viitorul re
gulament de transferări va în
cerca să reprezinte unui dintre 
punctele de sprijin, afectate unei 
noi etape de evoluție a fotbalului 
nostru, altfel concepută decît cea 
anterioară. Dacă s-a considerat 
firesc ca la începuturile lor, e- 
chipele nou înființate să fie spri
jinite, chiar prin prevederi regu
lamentare în vederea unei con
solidări, este la fel de firesc a- 
cum ca toate cluburile să bene
ficieze de condiții egale. Alt
fel, regulamentul pus în dis
cuție nu va putea marca un mo
ment crucial în fotbalul nostru.

Și acum, cîteva idei finale. Re
marcăm că federația de speciali
tate a exercitat drepturi nelimi
tate asupra jucătorilor. Amintim 
numai acțiunea de dezrădăcinare 
(așa-zisa centralizare) • din 1363. 
Mai firesc ar fi ca jucătorii să-și 
aparțină lor șl cluburilor pentru 
care optează. Numeroși fotbaliști

se află într-un total . dezacord

afectiv cu echipele lor, deoarece 
nu li s-a recunoscut dreptul la 
opțiune. Dacă 2—3 luni, transfe
rările ar deveni libere, abia a- 
tunci s-ar grupa fotbaliștii și 
după liniile de forță afective, m 
actuala situație, tocirea pasiunilor 
se explică astfel, tn mare mă
sură.

Concepția despre transferări se 
cere ancorată Ia necesitatea de 
egalitate reală, între toate echi
pele de performanță, traductibilă 
în realitate numai prin instaura
rea legitimării pe termen limitat. 
Acordul reciproc cluh-jucător Șl 
realizarea operațiunilor de trans
fer numai după expirarea el apel 
prestabilite ni se par a fi pietrele 
de hotar ale problemei.

Normele de transferare ar tre
bui încadrate în regulamentul 
de organizare a întregii activități 
fotbalistice (act normativ vital — 
încă" Inexistent). Includerea, i-ar 
conferi prestanță și stabilitate.

Propunem ca și prin lnterme-

diul normelor de transferări, să 
se instaureze o distincție între 
sectorul fotbalului de masă și cel 
de performanță.

Considerăm necesar ca normele 
de transferare să aibă o maximă 
limpezime ; pe fondul lor. cazul 
compatibil sau incompatibil să 
apară Izbitor, îneît operațiunea 
de transfer scriptică, propriu- 

zisă, să poată fi la îndemîna u- 
nui singur funcționar. Transferă
rile acordate prin tocmeală în 
cadrul unei comisii ies de obicei 
din cadrul legii 
te de haloul 
schimb, ar fi 
altă comisie cu 
stanțe de apel.

Pentru asanarea operațiunilor 
de transferare s-ar impune, con
comitent, severe măsuri de sanc
țiune, împotriva tuturor celor 
incriminați în vreo acțiune de 
știrbire a normelor oficiale.

Remus BOGDAN

șl sînt înconjura- 
arbltrarlului. In 
recomandabilă o 
profilul unei ln-

Concursul excepțional Pronoexpres din 23 iunie
De la începutul anului și 

pînă la 28 mai 1968, peste 
350 participanți au obținut 
autoturisme la sistemele de 
joc Loto-Pronosport.

Un nou prilej vi-1 oferă 
concursul excepțional Prono- 
expres din 23 iunie 1968, care 
atribuie : un premiu în valoa
re de 75 000 lei. din care un 
autoturism „Fiat 850 Spider" 
și diferența în numerar, auto
turisme în număr nelimitat. 
10 autoturisme prin tragere

Ia sorți, 60 excursii la Istan
bul (circa 7 zile) cu autocarul 
prin O.N.T., în afara 
miilor variabile și 
bani.

La acest concurs 
tuează 10
9 numere
4 faze în 
numere.

Cu bilete seria N de 30 lei 
puteți participa la toate ceie
10 extrageri.

pre
fixe în

se efec- 
de citeextrageri

din 49 fiecare, în 
total se extrag 90

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

H Tov. N. POENA RU, 
Baia Mare, ne scrie : „Nu 
tem fi indiferenți după ce 
văzut comportarea submedio
cră a celor ce au primit în
crederea de a ne reprezenta 
în meciul cu Olanda. Se vor
bește de mult despre măsuri 
de redresare, antrenorii acor
dă interviuri etc. Dar, greșe
lile continuă. Selecția se face 
încă deficitar, se aduc jucători 
în Iot în ultima oră, se în
trerupe campionatul pentru ca 
sportivii să fie „odihniți". Sînt 
convins că actualii selecțio
neri nu pot face fată sarcini
lor pe care le au. Așteptăm 
din nou rezultate de senul 
celor de Ia Ziirich și Buda
pesta ?“

■ Tov. GH. SLAV, Manga
lia, str. V. Alecsandrl nr. 5, 
Propunerea selecționării lui 
Haidu nu s-a făcut pe bază 
de simpatie. înaintea meciu
lui cu Olanda, jucase bine. 
Cine ar fi putut, să prevadă 
slaba lui comportare în echi
pa națională ? în privința u- 
tilizării lui Grozea ca extre
mă dreaptă, s-a greșit. Chiar 
jucătorul 
clarat că 
acest post, 
meci l

ploieștean ne-a de- 
el nu era pentru 
Dar a făcut-o ducă

într-adevăr. cele arătate de 
cititorul ' nostru exprimă o 
stare de lucruri asupra că
rora s-a discutat foarte mult. 
Să sperăm că se va lua - 
cum se spune — taurul de 
coarne, treeîndu-se la măsuri 
eficiente și renunțîndu-se 
politica declarațiilor si a 
sigurărilor formale.

la 
a-

W UN
TORT AI __________ _____
FAGARAS : De acord ! De pe 
aceste meleaguri s-au ridicat 
cîtiva jucători buni : Năftă- 
năilă. Pescarii. M. Pona. Cin- 
tac etc. Si mai știm că fotba
lul e iubit la Făgăraș. Iată de 
ce nu înțelegem cum de s-a 
putut desființa terenul din 
cartierul Galati Promitem să 
ne interesăm mai îndeaproape 
Be acest caz. Poate că. Intra 
timp. Consiliul popular al o- 
rasului Făgăraș și conducerea 
C.A.P Oltul ne vor face o 
surpriză, anunțîndu-ne 
v-au 
locul

GRUP DE IURT- 
SPORTULUT DIN

_......;* ' că
repartizat alt teren în 
celui desființat.

1
I
I
I
i
i
i
i
i
i
i
i

echipei Metalul — 
— se declară ne- 
de hotărîrea luată 

Unii cititori din ora-

Tov. T. SZOCS. Bucu- 
str. Brunaru nr. 1 : Am

■ Tov. TH. FTROIU. Tur- 
nu Severin, str. Crihalei nr 
27 : Să știți că am primit o 
sumedenie de scrisori din o- 
rasul dv. Foarte multi simpa
tizant! ai 
ca si dv. 
mulțumiți 
de F.R.F.
sul de pe malul Dunării J> 
săsesc „vinovafi" și pe... re
dactorii care au scris despre 
acest caz. acuzîndu-i de sim
patie fată de echipa Flectro- 
nutere. E bine însă să știti că 
înainte de a se respinge con 
testatia Metalului, craiovenii 
spuneau că F.R.F. și ziariștii 
tin cu cei din... Tumu Se
verin. De fapt, nu ne dăm 
seama ce v-a supărat mal 
mult: decizia F.R.F. sau co
mentariul nostru pe marginea 
unei hotărîri luate 7 Să se 
mai facă încă o anchetă ? Fe
derația e în măsură să vă 
răsoundă, dar pînă atunci o 
să treacă si barajul...

W Prof. NICOLAE CEAPA. 
Sibiu, B-dul Victoriei nr. 16. 
ne scrie : „Indiscutabil, olan
dezii au fost mai buni ca noi, 
care am Jucat slab. Dar, oare 
aceasta justifică poziția nu
meroșilor spectatori din Capi
tală care șî-au fluierat și si-au 
demoralizat, chiar, propria 
reprezentativă. Nu. La acest 
Joc multi oameni din tribună 
au cerut fotbal, dar eî n-au 
dat nimic. Și noi, spectatorii, 
ar trebui să învățăm mai mult 
din ceea ce vedem Ia televizor.

Sîmbătă 22 iunie, ultima zi 
pentru procurarea biletelor.

• Premiile tragerii excep
ționale Loto din 4 iunie 19C8.

Categoria I î 21 autoturisme 
„Volga" j categoria a II-a i 10 
autoturisme „Renault 10 Ma
jor" : categoria a III-a > 6 au
toturisme „Skoda 1000 M.B." ; 
categoria a IV-a : 55 excursii 
pe „Coasta Dalmației" și 453 
variante a 200 lei ; categoria 
a V-a i 1590 variante a 100

R 
rești, 
primit scrisoarea dv. E bună 
ca documentar. Din lipsă de 
spațiu nu o putem folosi pen
tru a reda filmul meciului 
respectiv.

M Tov. Tr. IONESCU, Ga
lați. n i Dnsnre ..co
labora *
șl Gir 
paniza 
Minob 
scris.
ce s-.- 
noi a 
din d; < 
locale E 
tîrzle

■a

dias. .
F.R.F ■ cc-'â . i. •
de ediizdieâ îcsuiâiwCJ.v..?. 
jocului de fotbal. Așa că dv. 
— ca și alți spectatori — pro
babil să aveți posibilitatea 
ca peste cîteva săptămîni să 
intrat! în posesia unei astfel 
de broșuri. Radio-ul nu ne-a 
putut spune, de pe acurti, 
dacă; va transmite meciurile 
din baraj. Se preconizează a- 
nest lucru.

W Țov. C. D1ACONU. Dră- 
gășani, B-dul T. Vladimirescu 
nr. 331. Răspunsurile la pro
blemele ridicate de dv. le pu
teți găsi la rubrica de fotbal 
din ziarul nostru din 12 iunie. 
Cel puțin la nivel de oroiecte. 
Să sperăm că va fi bine.

Constantin ALEXE

lei ; categoria a VT-a : 3757 
variante a 50 lei.

• Tragerea la sorți a ex
cursiilor va avea loc astăzi 
la București, în sala din 
da Doamnei nr. 2, cu 
pere de la ora 16.

I» O T O

Tragerea Loto

80 25 78 69 65
40 74 22.

din 14

stra
in ce

iunie

87 47 26 86

Fond de premii i 922.898 lei.



PRIMUL TUR

Trimisul nostru special la Budapesta, ADRIAN VASILIU, transmite

- 87,66LUSIS

de 
pe 
fi
la

TIBERIU ST AMA, trimisul nostru special la C.E. de lupte greco-romane, transmite:

BILANȚ FAVORABIL DUPĂ
VASTERAS, 14 (prin telefon). 

Cu gîndul la sorți — dacă îi 
vor favoriza sau nu — luptă
torii noștri au avut joi spre 
vineri o noapte agitată. Și sor
tii nu ne-au fost întrutotul fa
vorabili. Cel mai afectat a fost 
reprezentantul nostru de la 
cat. 52 kg Gb. Stoiciu. El a a- 
vut partener pe sovieticul Co- 
cerghin, un luptător cu o exce
lentă construcție fizică. Stoi
ciu a luptat timid lăsîndu-i 
adversarului sau inițiativa. Și 
astfel a pierdut la puncte.

Obținem în schimb o clară 
victorie la cat. 57 kg. Alionescu 
a întîlnit un adversar destul 
dificil în italianul Scaioli, 
care l-a dominat net, iar în 
nai, și-a adjudecat victoria
puncte. A urmat S. Popescu,

campionul european al catego
riei 63 kg, avîndu-1 adversar 
pe mexicanul Contreras (care 
împreună cu alți compatriot! au 
fost invitați la întreceri)- Lup
tătorul nostru și-a făcut remar
cate cunoștințele încheind me
ciul înainte de limită, printr-un 
tuș spectaculos. I. Enache, con- 
curînd la cat. 70 kg, s-a întîlnit 
cu fostul campion european 
Pohl (R.D-G.). Cu toate acestea 
meciul a fost echilibrat pînă 
aproape de sfîrșit, cînd Ena
che dintr-o neatenție, a fost 
fixat și astfel a pierdut la 
puncte.

De la ora 18 a avut loc festi
vitatea de deschidere a „euro
penelor”. Dl. Roger Coulon 
(Franța), președintele Federa
ției internaționale de lupte, a

rostit un călduros salut parti- 
cipanților la cea de a 24-a e- 
diție a campionatelor europene 
de lupte greco-romane. El și-a 
manifestat speranța că între
cerile se vor desfășura în spi
ritul sportivității.

Au urmat Întrecerile la cele
lalte categoriL I. Țăranii (cat 
78 kg) a terminat la egalitate 
meciul cu austriacul Berger. 
La categoria 87 kg, N. Neguț, 
comportîndu-se excelent, l-a 
depășit categoric la puncte pe 
austriacul Winkler. O victorie 
facilă a obținut și N. Marti- 
neseu (cat. 97 kg) în fața po
lonezului Orlovski- Cel de al 
8-lea sportiv român, C. Bușol, 
va lupta cu bulgarul Șt. Pe
trov. Meciul nu s-a disputat 
pînă la ora cînd transmitem.

ECHIPA DE POLO A UNGARIEI A OBȚINUT 0 VICTORIE
* ______ ______  _ _ _ __

SIGURĂ ÎN FATA ROMÂNIEI9

■ la aruncarea sulifei CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE

Aseară în fața unui public 
numeros, care și-a susținut cu 
căldură echipa favorită, re
prezentativa României a pier
dut un nou joc. 2—6 cu Un
garia.

Românii au început promi
țător, dar în plină dominare 
gazdele au reușit un contra
atac și Sarosi, păcălindu-1 pe 
Culineac, a deschis scorul 
(1—0). Firoiu a adus egala- 
rea dintr-un penalti, apoi 
gazdele au acumulat puncte 
de penalitate și, ca urmare, 
au luat un avantaj de două 
goluri (au marcat Felkay și

Konrad III). Chiar la începu
tul celui de-al treilea „sfert" 
Blajec reduce din handicap 
(2—3). A fost însă ultima 
zvîcnire... Echipa noastră s-a 
prăbușit total, iar jucătorii 
unguri au mai înscris trei 
goluri prin excelentul Kon
rad III (2) și Bodnar (din 
4 m). Scor final 6—2 (1—0, 
2—1, 2—1, 1—0) în favoarea 
echipei ungare.

Arbitrul francez Angella a 
condus foarte bine următoa
rele formații : UNGARIA : 
AMBRUȘ (MOLNAR) — MA-

YER, Szivos, KONRAD II, 
SAROSI, Felkay, KONRAD 
III, Bodnar, Gyero II, Kiss.

ROMÂNIA: Scurei (Cis- 
zer) — FIROIU, Zahan, Sza
bo, Kroner, MARCULESCU, 
Culineac, Blajec, Grințes- 
cu, Zamfirescu.

în cel de-al doilea Joc, 
Iugoslavia a întrecut U.R.S.S. 
B cu 3—2 (1—0, 1—1, 0—0, 
1-1).

IN CADRUL unui concurs 
internațional de atletism des
fășurat la Potsdam (R.D. Ger
mană), sportivul sovietic Ianis 
Lusis a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a se
zonului la aruncarea suliței 
cu 87,66 m. Pe locul doi: 
Manfred Stolle (R. D. Germa
nă), 85,81 m (nou record al 
țării sale).

AZI ARE LOC
LINZ, 14 (prin telefon). — 

— După consumarea probe
lor pe echipe și perechi, par- 
ticipanții la cea de a 7-a edi
ție a campionatelor mondiale 
de popice au început joi di
mineața asaltul titlurilor in
dividuale. Pe foile de arbi-

Foto : TASS

TURNEUL DE POLO DE LA DINAMO
La bazinul Dinamo din Ca

pitală au continuat meciurile 
din cadrul turneului interna
țional de polo. Jocul Româ
nia B—România tineret A s-a 
încheiat cu scorul de 9—0 
(2—0, 0—0, 3—0. 4—0) în fa
voarea primei formații. Au 
marcat: Rusu (2), Băjenaru 
(2), Țăranu (2), Gruia, Chir- 
văsuță și Neacșu. Echipa A 
de tineret a ratat două lovi
turi de la 4 m, prin Gyorgy și 
Popescu. A arbitrat bine H. 
Iacobini. în celălalt 
R.S.S. Kazahă 
mânia tineret B 
(1—1, 4—1, 0—1, 5—3). Scorul 
a fost realizat de: Pivovarov 
(6), Rusev (2), Ivanov și Ko-

losov pentru învingători, res
pectiv Miu (2), Medianu (2), 
C. Marinescu și Șilha. A ar
bitrat corect Vadim Cernov 
(R. S. S. Kazahă).

Sîmbătă, de la ora 17,30 î 
România tineret A—România 
tineret B si România B— 
R.S.S. Kazahă.

C. VASILIU — coresp.

meci,
a întrecut Ro- 

cu 10—6

N. Rotaru primul învingător
in campionatele internaționale de tir Meciul cu Spania a

ale Ungariei
BUDAPESTA, 14 (prin tele

fon). — Vineri au început 
campionatele internaționale 
de tir ale Ungariei, la care 
participă trăgători din Iugo
slavia, R. D. Germană, 
U.R.S.S., România și Ungaria.

Baschetbaliștii români învingători în Spania
MADRID 14 (Agerpres). — Re

prezentativa masculină de bas
chet a României, aflată în turneu 
în Spania, a jucat la Vitoria cu 
formația „Sociedad Deportiva 
Kas*1. pe care au învins-o cu

70—54 (36—29), Pentru echipa ro
mână au înscris : Dlkal (20), Blr- 
san (14), Novac (12), Nosievlcl (6), 
Alba (6), Savu (5), Iekell (3), Cer
nea (2) și Diaconescu (2).

Prima probă încheiată — cea 
de armă liberă calibru redus 
60 de focuri culcat — a în
semnat și prima victorie a 
sportivilor români. Totalizînd 
592 puncte, maestrul sportului 
Nicolae Rotaru s-a clasat pe 
primul loc. El a fost urmat 
de : 2. Werner Heyn (R.D:G.) 
591 p, 3. Gabor Kuti (Unga
ria) 591 p, 4. Ferenc Petro- 
vacz (Ungaria) 591 p. Ceilalți 
trăgători români au obținut 
următoarele rezultate: Ion 
Olărescu 586 p, Petre Șandor 
58ă p, Marin Ferecatu 581 p, 
Gheorghe Vasilescu 580 p.

TUNIS, 14 (prin telefon).— 
Boxerii români se află de 
cîteva zile în Tunisia. Ajunși 
în capitala țării de dincolo de 
Mediterană, pugiliștii noștri 
au fost convocați imediat de 
antrenorul Ion Popa la un 
prim antrenament și, mai 
ales, la cîntar. întregul lot se 
află intr-o bună stare fizică, 
în 48 de ore Monea a deve
nit un adevărat maur. Anto- 
niu și Covaci nu au avut ne
voie de prea multă acomo
dare...

Moi regate internaționale 
de caiac-canoe

TURNEUL FINAL INDIVIDUAL
traj figurează 31 de jucătoare 
și 61 de jucători, care își dis
pută întîietatea la probele 
clasice de 100 bile mixte fe
mei și 200 bile mixte bărbați.

Numărul mare de concu- 
renți care au luat startul în 
calificările probelor clasice a

Astâ-seară

fost contramandat

Panoramic sportiv extern
Urmărind agenda evenimentelor sportive internaționale 

a zilelor ce urmează, cronicarul este pus în reală dificultate. 
Am numărat nu mai puțin de 3 campionate mondiale (plano
rism, popice și motocros), 4 europene (lupte, haltere, talere- 
skeet și un meci de box pentru titlul continental), 14 mari 
concursuri internaționale în diferite discipline și numeroase 
întîlniri bilaterale sau reuniuni ocazionale. Ca să nu mai 
vorbim de unele campionate naționale, cu nivel de mare 
performanță. Este firesc să fie așa, trăim momentele de vîrf 
ale sezonului competițional în aer liber.

Iată selecția din ce în ce mai dificilă pentru a alcătui un 
panoramic sportiv cu adevărat cuprinzător, dar care să nu 
cadă în monotonia repetărilor. Vom uza deci de procedeul 
clasic al decupajului, oprindu-ne îndeosebi la sectoare mai 
puțin dezbătute pînă acum în cronica actualității.

Sîmbătă și duminică, la

DIN RlNDUL competi
țiilor continentale ma
jore se distinge startul, 

săptămîna viitoare, al euro
penelor de haltere, la Lenin
grad. „Nopțile albe", lumi- 
nînd cerul orașului de pe 
Neva, nu vor tulbura somnul 
celor o sută și mai bine de 
atleți, marcați de efortul dîr- 
zei lupte cu sutele de kilo
grame smulse solului. Specia
liștii afirmă că în cele șapte 
zile de concurs — dominate 
probabil de sovietici și polo
nezi — tabela recordurilor 
mondiale va fi în> continuă 
mișcare. Performanțele ante
rioare ale viitorilrtr protago
niști anunță noi cifre de re
cord, la aproape toate cate
goriile șj stilurile. Și nu vor 
’îpsi, poate, surprizele, In 
sportul unde efortul se mă
soară în unități și subdivi
ziuni atît de precise, nici un 
campion nu poate fi sigur 
că-și va păstra titlul. Afară 
de colosul zaporojean, Leonid 
Jabotinski...

pei, echipa Real Madrid, pre- 
cjm și o formație a gazdelor, 
Olimpia Ljubljana. Fără a 
purta caracter inedit, această 
frumoasă tradiție baschetba- 
listică se impune. Și nu în
țelegem de ce a fost înlătu
rată altă prețioasă cutumă 
sportivă, polarizînd cîndva in
teresul larg al iubitorilor de 
fotbal, aceea care punea față 
în față, la cîțiva ani o dată, 
selecționata Europei cu cea a 
Angliei. Acum, cînd fotbalul 
englez și-a reluat un loc frun
taș, deținînd și Cupa Mon
dială, astfel de întîlniri și-ar 
găsi o nouă justificare. Fie și 
aceea a unor jocuri scăpate 
de amprenta nefastă a preade amprenta nefastă a 
marei „mize".

FIINDCĂ, tangențial, 
vorba de fotbal, 
eveniment de

DE LUNI, alți competi
tori la titlurile europe
ne vor fi prezenți la 

locurile de start, specialiștii 
tirului la talere aruncate din 
șanț (claybirds) și skeet. în
trecerile se desfășoară în Bel
gia, la poligonul din Fosse- 
la-Ville, pitorească localitate 
așezată pe o vale înverzită, 
între Namur și Charleroi. 
Aci, în anii Evului Mediu, 
aveau loc întreceri între ar
cași și trăgători cu arbaleta, 
o tradiție continuată azi de 
campionii moderni ai tirului 
de vînătoare. Primele trei zile 
ale reuniunilor sînt dedicate 
antrenamentelor oficiale, iar 
campionatele propriu-zise în
cep la 20 iunie.

pe 
loc 
în

O ÎNTRECERE EURO
PEANA, care nu este 
un campionat, ci un 

festival, va atrage atenția 
iubitorilor baschetului. La 
Belgrad, în marea sală a Ex
poziției, are loc întîlnirea săr
bătorească de la sfirșitul fie
cărei stagiuni de competiții 
pentru trofeele continentale. 
Participă o selecționată a 
Europei, formată din cei ce 
s-au remarcat în ultima edi
ție a „Cupei campionilor euro
peni", apoi cîștigătoarea Cu-

veni 
Un 

seamă 
este plecarea, în seara zilei 
de 13 iunie, a echipei Bra
ziliei — fostă campioană 
mondială — într-un lung tur
neu, pe trei continente. 22 de 
jucători fac deplasarea. Fără 
Pele I Se cunosc motivele... 
„Perla neagră4 joacă în tur
neu cu F. C. Santos, pentru 
onorarii fabuloase. De altfel, 
se pare că despărțirea marei 
vedete de naționala țării sale 
este definitivă.

Primul joc al Braziliei 
continentul european are 
duminică, la Stuttgart,
fața reprezentativei vest-ger- 
mane. Urmează meciuri cu 
Polonia, Cehoslovacia, Iugo
slavia, Portugalia (în Mozam- 
bic, ca omagiu patriei lui 
Eusebio!), Mexico și — ca 
punct terminus — Peru (la 
Lima, 17 iulie). Un amănunt 
suplimentar: în preziua ple
cării, brazilienii au susținut, 
la Rio de Janeiro, un al 
doilea meci de „încălzire" în 
compania naționalei Uru
guay ului, învinsă cu 4—0. 
Criticile aduse selecționerului 
Moreira par, pentru moment, 
neavenite.

Alt cgp de afiș fotbalistic : 
la Leningrad, meci amical 
U R.S.S. — Austria, devenit 
tradiție și prin rezultate-sur- 
priză (0—1 la ultima reedi
tare). Antrenorul lakușin are 
prilejul să verifice cauzele re
centelor insuccese ale echi
pei sale, înaintea vacanței 
promise jucătorilor.
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•
Stockholm, se va desfășura o 
importantă competiție de caiac- 
canoe, la care se vor disputa — 
tradițional — probele de fond și 
unele întreceri de viteză. La 
această regată vor fi prezenți și 
sportivi români.
• Tot la sfirșitul săptămînii 

este programată și regata inter
națională de la Praga. care se 
va desfășura pe apele rîului 
Vltava. In programul competi
ției sînt incluse probe de fond 
și viteză, precum și întreceri 
rezervate juniorilor. Lotul spor
tivilor români care vor concura 
azi și miine la Praga cuprinde 
— printre alții — pe K. Rujan, 
E. Botez, I. Suhov, P. Serghei, 
A. Igorov, Maria Lovin, Deme- 
tra Angelescu etc.

• Pe lacul Herăstrău s-a 
disputat întilnirea amicală de 
caiac-canoe dintre tinerii spor
tivi ai Clubului sportiv școlar 
București și cei ai clubului 
Trakia din Plovdiv. Caiaciștii 
și canoiștii bucureșteni au ob
ținut yictoria în 11 din cele 
13 probe ale concursului, cu
cerind și primul loc în clasa
mentul pe echipe: 1. Clubul 
sportiv școlar București 131 
p; 2. Trakia Plovdiv 70 p. La 
competiție au participat și 
sportivi ai altor cluburi bucu- 
reștene, dar după cum ne se
sizează antrenorul emerit N. Na- 
vasart, de la clubul Steaua 
antrenorul S. Teodorof, de 
clubul Dinamo, juniorii de 
Snagov nu au fost admiși 
organizatori la startul probe
lor !

Interesul pentru gala de 
sîmbătă seara, de la ora 21 
(22 ora României), este enorm. 
Toate biletele pentru Palatul 
Sporturilor au fost epuizate. 
Adversarii boxerilor noștri se 
anunță redutabili. Pregătirile 
tunisieni]or sînt conduse 
antrenorul polonez Anton 
maski, care se află aici 
doi ani.

La ședința tehnică de 
neri conducerea delegației 
mâne a propus și gazdele 
acceptat să se boxeze și 
rezervele, rezultatul neintrînd 
bineînțeles, în calculul gene
ral. Totodată s-a transmis, din 
partea federației române 
specialitate, invitația ca 
număr de 
participe 
Constanța 
„Mănușa 
norul Semaski a promis că 
va veni în România cu boxe
rii cu care va pleca și la 
Jocurile Olimpice.

Reprezentanții noștri sosesc 
în țară luni după-amiază, în- 
trucît, pînă la urmă, meciul 
cu echipa Spaniei a fost con
tramandat.

de
Se-
de

vi- 
ro- 
au 
cu

de 
un 
să 
la

boxeri tunisieni 
la turneul de 

dotat cu trofeul 
litoralului". Antre-

STARTUL
ȘAHISTELOR

făcut ca întrecerile să se pre
lungească vineri pînă noaptea 
tîrziu, majoritatea reprezen
tanților noștri intrînd pe pistă 
printre ultimii pretendenți 
la un loc în turneul final in
dividual. La ora cînd ni se 
transmit aceste rînduri, aflăm 
că Vasile Măntoiu a preluat 
conducerea în clasamentul 
preliminar, doborînd din 200 
bile mixte 930 popice. îl ur
mează VVlake (R.D.G.) cu 
924 p.d. și Farkaș (Iugoslavia) 
cu 915 p.d. In disputele femi
nine conducea Uhie (R.D.G.) 
cu 439 p.d., fiind urmată de 
Puerbahova (Ceh.) 428 p d, 
Lanerova (Ceh.) 416 p.d. Țin
ea Balaban se află, la închi
derea ediției, pe locul 6 cu 
399 p.d.

Pentru turneul final indivî- 
dual, care are loc în cursul 
zilei de sîmbătă, se califică 
21 de jucătoare și 31 de ju
cători. Rezultatele obținute 
de aceștia în calificări se a- 
duna cu cele înregistrate în 
turneul final, sportivii care 
totalizează cele mai multe 
popice doborîte urmind a fi 
desemnați campioni ai lumii.

LA BELGRAD, cunoscuta 
atletă iugoslavă Vera Niko- 
lici a cîștigat o cursă de 
800 m cu timpul de 2:02,9. 
Locurile următoare au fost 
ocupate de Pighi (Italia) — 
2:05,1 ; și Ovadkova (Ceho
slovacia) — 2:06,6 (nou re
cord cehoslovac).

rezultate

de apă de la Vaxholm, lingă Stockholm, 
internaționale care 

capitala

Pista 
desfășurare a regatei

PLIN SEZON în sportul 
alb. Turneele interna
ționale din Kent, Bris

tol, Lugano și Casablanca 
pregătesc concentrarea teni
sului pe insula britanică, în 
preajma primului Wimbledon 
„open", de la sfirșitul lunii. 
Pînă atunci se remarcă pre
ponderența jucătorilor profe
sioniști asupra amatorilor — 
cu rare excepții — în tur
neele masculine ; în schimb 
proaspătul quartet „profi" fe
minin King-Casals-Jones-Durr 
continuă să înregistreze insuc
cese. După consacrarea ama
toarei (fie zis) Nancy Richey 
la Paris, două rezultate-șoc 
în campionatele Kent-ului vin 
să completeze tabloul : Maria 
Bueno elimină pe Rosemary 
Casals și Margaret Smith- 
Court pe Franțoise Durr. 
Ceea ce demonstrează că și 
turneele „open" sînt.. deschi
se oricăror rezultate. Compli
cațiile ivite cu profesionali
zarea tenismanelor se vor 
răsfrînge și asupra tradițio
nalei întîlniri feminine An
glia — S.U.A., dotată cu 
„Cupa Wightman" (a 40-a edi
ție), care a început ieri la 
Wimbledon. Fără Ann Hay
don Jones, britanicii nu pot 
spera la recucerirea trofeu-

Suediei

este locul de 
începe azi, în

lui, pierdut din 1960 conse
cutiv.

ȘI ACUM, o selecție din 
bogata listă de compe
tiții peste hotare : atle

tism — campionatele S.U.A., 
Ia Sacramento (20—21 VI); 
box — meci pentru titlul eu
ropean la cat. muscă Atzori— 
McCluskey, la Neapole (19 
VI); caiac-canoe — regate in
ternaționale la Stockholm și 
Praga (15—16 VI); călărie — 
C H I. la Leipzig (16—20 VI) ; 
ciclism — campionatele na
ționale de șosea ale Franței 
(16 VI) ; golf — intîlnirea fe
minină Europa — S.U.A., la 
Șt. Cloud (19—20 VI); hand
bal — două meciuri Austria — 
Danemarca, la Graz și Bărn- 
bach (15 și 16 VI) ; hipism — 
săptămîna Ascot, punct de 
vîrf în turful englez (16—21 
VI) ; motocros — probe de 
campionat mondial în Polo
nia (250 cmc) și Cehoslovacia 
(500 cmc) ; natație — inter
naționalele Parisului (15—16 
VI) ; tenis de masă — fina
la „C.O.T." Meteor Koezert — 
Stadion Praga. la Budapesta 
(15 VI)

Dar, repetăm, am notat 
doar cîteva

Radu VOIA

Și 
la 
la 
de

SINAIA, 14 (prin telefon). — In 
saloanele Casei de Cultură dm 
frumoasa stațiune prahoveana au 
început întrecerile celui de al 
II-lea turneu internațional femi
nin de șah. Participă jucătoare 
din zece țări, repartizate astfel 
pe tabelul concursului, în urma 
tragerii la sorți : 1. Jana Malype- 
trova (Cehoslovacia), 2. Eleonora 
Jianu (România), 3. Brigitte Sinka 
(Ungaria) 4. Paunka Totiorova 
(Bulgaria), 5. Elisaheta Polihro- 
niade (România), 6. Ann Sunnucks 
(Anglia), 7. Rodica Reicher (Ro
mânia), 8. Rye Timmer (Olanda),
9. Alexandra Nicolau (România),
10. Ana Helwig (Polonia), 11. Te
reza Stadler (Iugoslavia), 12. Wal
traud Novarra (R.D.G.), 13. Mar
gareta Teodorescu (România). 14. 
Tatiana Zatulovskaia (U.R.S.S.).

Una din cîștigătoarele ediției 
precedente, maestra Internațională 
Elisabeta Polihronlade, a debutat 
cu o victorie, dispunînd de polo
neza Helwig. In schimb, un start 
nereușit au luat alte două șahiste 
românce : Alexandra Nicolau a' 
calculat greșit consecințele intră- 

■ rii într-o variantă a gambitului 
scoțian șl a pierdut la englezoaica 
Suftnucks; iar Reicher a fost în
vinsă de Timmer.

Alte rezultate : Malypetrova — 
Zatulovskaia 0—1. Jianu — Teodo
rescu */»—Va, sinka — Novarra 
■/«—'/a Todorova — Stadler 0—1.

PRINCIPALELE 
înregistrate în concursul in
ternațional atletic de la Mal- 
moe (Suedia) : 800 m: Ma- 
tuschewski (R.D. Germană) — 
1:47,3; disc: Danek (Ceho- 

) — 60,16 m ; greu- 
Bruch (Suedia) — 

m.

slovacia) 
tate : 
18,53

ÎN CONCURSUL interna
țional de atletism de la 
Jyvaeskylae (Finlanda), Jor
ma Kinnunen (Finlanda) a 
cîștigat proba de aruncarea 
suliței cu 84,42 m. Compa
triotul său Pauli Nevala s-a 
clasat pe locul doi cu 77,76 m.

PE SCURT • PE SCURT
LUGANO. — în campiona

tele internaționale de tenis 
ale Elveției, perechea Ilie 
Năstase — Anette du Plooy 
a învins în optimile de fina
lă, la dublu-mixt, cuplul S. 
Palmieri — 
6—2, 6—1. 
în sferturi de finală Edda . 
Buding și Helga Niessen au 
dispus cu 7—5, 6—3 de Fran
ces Mc. Lennan și Maria Ma- 
suelli.

MUNCHEN. — Cupa R.F. a 
Germaniei la fotbal a fost 
cîștigată de F.C. Koln care 
a învins în finală pe Vf. L. 
Bochum cu 4—1 (2—1).

Ingrid Looys cu 
La dublu-femei,

în turul ciclist 
etapa a 6-a 

176 km) 
Van 

4h35:04 urmat de 
Csenar la 2:15.

VIENA. — 
al Austriei, 
(Telfs — Kaprun 
a revenit olandezului 
Vught cu 
austriacul

ROMA. — Prima etapă a 
turneului
Cupei Italiei la fotbal 
soldat cu două rezultate ne- 
decise: la Milano, Inter și 
Bologna au terminat cu sco
rul de 3—3 (0—2) iar la To
rino, Torino și Milan n-au 
marcat nici un gol (0—0). Vii
toarea etapă, duminică 16 
iunie : Inter — Milan și Bo
logna — Torino.

final din cadrul
s-a

ÎN ZIUA a 2-a a concursu
lui internațional de atletism 
„Memorialul Mericamp" au 
fost înregistrate noi perfor
manțe de valoare. Sprinterul 
francez Roger Bambuck a 
realizat un rezultat excelent 
în proba de 200 m : 20,4 (re
cord european egalat). în 
proba de 5000 m la capătul 
unei curse foarte disputate, 
victoria a revenit francezului 
Jean Wadoux, în excelentul 
timp de 13:29,6; 2. Clarcke 
(Australia) — 13:31,8; 3.
Mecser (Ungaria)

Performanțe 
au realizat 
(U.R.S.S.) — 
țime ; Nallet 
la 400 m și 
Germaniei) - 
greutate.

în concursul feminin, cel 
mai bun rezultat a fost obți
nut de italianca Trio : 6,49 m 
la săritura în lungime.

Alte rezultate: masculin : 
suliță : Pektor (Austria)
77,96 m ; triplusalt: Areta 
(Spania) — 15,93 m; 20 km 
marș : Sowa (Luxemburg) — 
Ih 33:37,6 ; feminin : 200 m 
Telliez (Franța) — 23,8 ; șta
feta 4 x 100 m : Franța 
(Descatoires — Montandon — 
Cauguio — Telliez) — 45,2 
(nou record al Franței).

13:31,8 ;
13:35,6. 

remarcabile 
Skvorțov 

m la înăl-
Și

2,16
(Franța) — 46,5 
Gloecker (R.F a 

— 19,04 m la

îroSCBBSDEREA EDOTBEI
de

RECORD MONDIAL LA 
4X880 y

Cu prilejul unui concurs 
atletism care a avut loc la Fulda
(R.F.G.), echipa R. F. a Germa
niei (Bodo Tummler — Walter 
Adams — Harald Norpoth — 
Franz Josef Kemper) a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de ștafetă 4x880 yarzi cu timpul 
de 7:14,6. Vechiul record mondial 
era de 7 16,0 și aparținea din a- 
nul 1966 atleților sovietici.

„CUPA DAVIS- ÎN EUROPA
La Reggio Emilia, ITALIA — 

U.R.S.S. 1—0 (Pietrangeli — Leius 
4—6, 6—4, 6—1, 6—2) ; la Mflnchen,

R. F. A GERMANIEI — CEHO
SLOVACIA 1—0 (Bungert — Ko- 
des 6—2, 6—4, 6—0).

„TOURIST TROPHY**
Competiția clasică de motoci- 

clism de pe insula Man, „Tourist 
Trophy**, a luat sfîrșit la clasa 
seniori 500 cmc. cu victoria lui 
Agostini (M. V. Agusta), care a 
realizat o medie orară de 101,6 
mile. La clasa 125 cmc. a termi
nat învingător Phil Read (Honda), 
care a parcurs traseul cu o 
die orară de 99,1 mile.

TURNEU INTERNAȚIONAL 
FOTBAL (TINERET)

In r. f. a Germaniei, 
Konstanz, în finala turneului

me-

DE

la 
ln-

ternațional de fotbal rezervat e- 
chipelor de tineret, Eintracht 
Frankfurt a dispus cu 1—0 (0—0) de 
Steaua Roșie Belgrad, prin golul 
înscris în min. 76 de Helfenbein. 
Pentru locurile 3—4 : F. C. San
tos — Hamburger S.V. 4—1.

RALIUL AUTOMOBILISTIC 
AL SCOȚIEI

Englezul Roger Clark, la bor
dul unui automobil Ford-Escort, 
a ocupat primul loc (3 027 p. pe
nalizare) în raliul Scoției. Au 
urmat în clasament suedezul L. 
Ytterbring (B.M.C.-Mlni Cooper), 
englezul C. Malkin (Hillman) și 
finlandezul S. Lampinen (SAAB),

40363


