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Marele miting aviatic de la Bâneasa

IERI, PE CERUL PATRIEI A FOST SĂRBĂTOARE ] CURCUBEU
Seninul domină imensa bol

tă astrală, dantelată pe ima
ginare poteci ale văzduhului 
de nori albi-șuvițe de argint 
desprinse parcă din pînzele 
lui Renoir. Este o dimineață 
splendidă, așa cum splendidă 
este — în entuziasmul și ma
rea ei dragoste pentru avia
ție — mulțimea bucureșteni- 
lor veniți să urmărească ma
rele miting de la Băneasa.

★
Printre zecile de mii de 

spectatori, toți cu priviri scru- 
tînd înălțimile cerului de iu
nie, mulți, foarte mulți copii 
— cu gladiole și garoafe — 
pregătite de părinți pentru 
înalții 
pentru 
cusiții 
cu ei, 
rească 
meni maturi dar și bărbați 
vârstnici, cu priviri agere de 
condori, cu o aparte semeție 
a trupului, cu pași apăsați de 
flăcău, din aceia pe care ni
meni și nimic nu-i poate clă
tina în forța lor de stejari 
ridicați falnic la răscruce de 
drumuri. în ochii lor, în vor
ba lor domoală, de o emoțio
nantă modestie, se oglindesc 
amintirile, multe 
mărturii și fapte 
înscrise cu litere 
glorioasa istorie a 
mânești.

oaspeți ai mitingului, 
curajoșii plloți sau is- 
parașutiștl. împreună 
trăind aceeași copilă- 
bucurie, tineri și oa-

din acele 
de bărbăție 
de aur în 
aviației ro

★
avioane — o for- 
șase aparate IAK

Primele 
mație de
18 — purtîrid drapelele Repu
blicii Socialiste România ți 
Partidului Comunist Român 
deschid marea paradă aeri
ană.

Inimile bat cu putere. Gîn- 
durile calde, pline de recu
noștință, străbat retrospectiv 
istoria deceniilor trecute, o- 
prindu-se spre acele eroice 
începuturi ale zborului, cău- 
tînd și descoperind figurile 
legendare ale lui Traian Vuia, 
Aurel Vlaicu, Henri Coandă, 
pionieri remarcabili, deschiză- (Continuare în pag. a 2-a)

Ușile se 
inedit de 
de copii,

a navelor

Dan GARLEȘTEANU

continuă, 
de nerăb-

torl de drumuri necunoscute 
pînă la el în aviația mondi
ală. Purtate în respect șl cins
tire, tradițiile de aur ale te
merarilor piloți români ai 
generațiilor trecute sînt as
tăzi prezente în toată frumu
sețea și vigoarea lor sporite 
la entuziasta sărbătoare a 
Zilei aviației Republicii So
cialiste România, la care își 
dau concursul cei mai buni 
aviatori — piloți, planoriști, 
aeramodeliști, parașutiști ai 
generației zilelor noastre.

★
Trei elicoptere MI-4 

boară din înălțimi în perime
trul de aterizare, 
deschid și, moment 
mare gingășie ; zeci 
îndrăznețe „cravate roșii", cu 
purpură în obraji — de neui
tat va fi amintirea primului 
zbor! — aleargă, cu brațele 
pline de flori, spre tribuna o- 
ficială.

Poate că într-o zl, pașii 
unora dintre acești copii vor 
reveni pe pista de beton a 
aeroportului îndreptîndu-se, 
însă, atunci, spre carlinga 
miraculoasă a avioanelor sau 
— cine știe ? 
cosmice.

Mitingul aviatic 
sporind valențele 
dare, de emoție, îneîntare și 
admirație. Cerul pare un 
imens stadion stăpînit cu 
măiestrie de așii pilotajului, 
de acești oameni minunați 
care seamănă din totdeauna 
cu eroii dragi ai copilăriei 
noastre.

Aplauze frenetice, prelun
gite pentru zborul în forma
ție „cocor", executat cu ma
tematică precizie milimetrică 
de cinci planoare pilotate de 
veritabili maeștri ai văzdu
hului. Același entuziasm la 
executarea „Caruselului" — 
proba care dă certificatul si-
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erul Bucureștilor a fost ieri di
mineață de un senin pe care cele 
cîteva zdrențe de nori l-au fâ- 
cut mai pregnant. Spre acest 
cer s-au îndreptat, încâ din pri
mele ore ale zilei, sute de mii de

perechi de ochi. De peste douăzeci 
de ani, acoperișul de azur al 
talei n-a mai fost cercetat cu 
interes și, poate, tot pentru 
oară în același interval de timp, 
rile erau curioase și liniștite totodată, 
pentru că, aceasta sigur în premieră, 
marele spectacol urma 
șoare acolo sus, pe o 
în atîtea stagiuni, de 
cu nume românești.

Reîntîlnirea cu eroii

Capi- 
atita 

prima 
privi- 

I,

șă se desfă- 
scenâ onorată, 
mari' interpret!

Un frumos succes

al sportivilor români

în regatele Inter națio nale

din Suedia și Cehoslovacia

CINCI LOCURI /

LA PRAGA

PATRU LOCURI /

LA STOCKHOLM
Citifi amănunte în pag. a 4-a

Dinamo a ciștigat Cupa
Epuizantă finală.
Pentru toți. Pentru jucătorii răpuși de 

oboseală, ca pe un cimp de luptă. Pen
tru vechii prieteni Bazil Marian 
și Valentin Stănescu, t.'.ind amindoi 
drama minutului 90. Pentru toți arbitrii 
din țară, asistind neputincioși la „de
monstrația" funestă a lui Vasile Dumi
trescu.

Finala de ieri a concentrat in 120 de 
minute toate energiile irosite in această 
Cupă a României, care, din păcate, tră
iește, în fiecare an, o singură zi: ziua 
finalei.

A învins Dinamo. Ar fi putut învinge 
Rapid. Acest Rapid căruia „vrăjitoarele" 
gazonului nu-i iartă cele șapte 
istorice ale domniei lui Baratki și 
dan.

A fost un meci epuizant. Un 
Năsturescu-Nunweiller. Un

„Bebe" Năsturescu a vrut să învingă 
„vrăjitoarele". Și a ieșit învingător, in 
ciuda fnfrfngerii.

Nelu Nunweiller a avut putprea de a 
se bate in cel mai greu meci al carierei

Victoria și legenda

cupe 
Bog-

meci
meci tn-

tre acești doi oameni lăsați în umbră, 
dar al căror eroism, aș spune, a fost, 
poate, momentul cel mai frumos al fina-

'â -

Un moment din meci: Ionescu in luptă cu apărarea dinamovfstă (Nunweiller III fi Popa)
Foto: V. BAGEAC

României I
I

sule, un meci Ia al cărui start avea totul 
de pierdut.

Există jucători care se tem să bată un 
penalty intr-un moment cheie. Există 
jucători care recurg la întinderi diplo
matice, pentru a se feri de focul bătă
liei. Nelu Nunweiller n-a avut, însă, 
niciodată această tehnică versatilă, ca
re figurează în trusa multor fotbaliști. 
Nelu Nunweiller a dus, timp de o jumă- 
tale de an, dorul bătăliei. Lăsat la vatră,

DIENST E

Nunweiller III și-a luat iert o strălucită 
revanșă In meciul cu anii neîndurători, 
demonstrînd că pentru adevărații fotba
liști timpul curge altlel.

De cealaltă parte, „Bebe" Năsturescu, 
„saltimbancul", servantul elitei, „cărău
șul nebun" a avut puterea de a se bate 
fără Dumitriu, apoi fără Ionescu, fiind 
la un pas de ziua sa supremă.

A învins Dinamo. Ar fi putut învinge 
Rapid.

Dinamo speră să regăsească 
drumul arenei internaționale.

Rapid, învins, își sporește legenda.
De 30 de ani, oamenii tribunelor vor

besc despre faimosul penalty al lui Ba
ratki în ultimul minut al meciului cu 
Suedia. Peste 30 de ani, copiii vor vorbi 
despre bara lui Neagu din ultimele se
cunde ale minutului 90.

Dinamo a învins.
Rapid își sporește legenda.

astăzi

loan CHIRILA

DE VINĂ?
atmosfera acestei finale. „Ai exact 6G
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Trebuia să scriu un articol despre 
de rînduri* — mi-a spus secretarul general de redacție. Multe ? Puține ? Nu 
puteam să știu. Putea să fie o finală pasionantă, și atunci spațiul ar fi fost 
strimt, după cum s-ar fi putut să asist la o finală „la pas“. domoală, și atunci 
n-aș fi avut ce să scriu.

Finala celei de a 31-a ediții a „Cupei României" a început sub auspicii 
nefavorabile din punctul meu de vedere care repet a’veam obligația să redau 
atmosfera. Sub un cer înnourat, în fața unui stadion pe jumătate gol. cei 22 de 
actori au luat un start oarecare. Scurgerea minutelor .n-avea să aducă nimic 
deosebit — sub raportul atmosferei — nici pe teren, nici în tribune. Rapidul 
juca ceva mai legat, dar acuta se lăsa așteptată. Lîngă mine, „profesorul", Con
stantin, își explică lipsa seînteii din joc : „Nu e Dumitriu pe teren. Se vede" 
Intr-adevăr, se vede.

Repriza a doua. încep să mă întreb ce voi scrie. E adevărat că deasupra 
stadionului norii sînt din în ce mai amenințători. E, totuși, prea puțină... at
mosferă pentru o finală de Cupă.

In sfirșit, dar nu din fericire, CEVA creează o oarecare atmosferă. Sîn- 
tem în min. 55 și arbitrul nu vede un fault clar în careu asupra lui Ion 
Tribunele încep să se „încăl
zească". începe să fie at
mosferă...

10 minute mai târziu, penalti 
pentru Dinamo. Arbitrul mută 
lovitura liberă la 16 m. A în
ceput să fiarbă cazanul...

Minutul 77. Penalti strigător 
la cer, la un henț în careu al 
lui Nunweiller III. Arbitrul a- 
rată, cu gestul, piciorul, su- 

• gerînd (mă gîndesc că vrea să 
se autosugestioneze) că min
gea l-a lovit în picior pe fun
dașul dinamovist. Dar tot sta
dionul a văzut mingea șutată 
de la 6—7 metri distanță de 
apărătorul dinamovist și opri
tă de mîna acestuia. Greșeala 
arbitrului V. Dumitrescu este 
imensă și tot atît de flagran
tă ca aceea a lui Gotffried
Dienst în prima finală a cam
pionatului european. E drept, 
n-a fost vorba de o cosire în 
careu, ca cea asupra lui Pavlo- 
vici, dar a fost un henț. Și ce 
henț ! Atât de clar, îneît aveai 
timp să-1 pictezi, nu numai 
să-l fotografiezi...

în același minut, un frumos 
contraatac dinamovist le adu-

Marius POPESCU
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înălțimilor s-a 
desfășurat sub zodia generozității pe 
care aveau s-o manifeste atît realiza
torii spectacolului cît și publicul și, 
alături de ei, televiziunea (debutantă 
cu succes în acest gen de manifesta
ții, și radioul, curajos și decis în a ur
ma cele mai moderne mijloace de in
formare oriunde s-ar manifesta ele).

Mitingul aviatic de ieri ne-a părut 
— și aceasta nu numai simbolic — 
un curcubeu peste timp. Un curcubeu 
pe un cer senin, legând peste ani nu 
numai vestitele aripi tricolore de ieri 
și de azi, ci însăși tinerețea ajunsă 
la maturitate a fiecăruia dintre noi, 
răscolind plăcuta nostalgie a unor 
ceasuri apuse, dar care se regăsesc.

într-adevăr, cîfi dintre cei aflați 
printre surele de mii de participanți 
la miting în București ori cine știe unde 
în țară, nu s-a revăzut copil, asislînd, 
cu acea dulce strîngere de inimă pe 
care o conferă emoția, la tradiționa
lele spectacole aeriene organizate cu 
ani în urmă, tot aici la Băneasa, ori 
la Pipera și chiar la Cotroceni ? Nici
odată, pînă ieri, n-au fost laolaltă Vuia 
și Vlaicu, Papană și Coandă, Calotă 
si Manolache, primele începuturi avia
tice cu tehnica cea mai avansată, că
rora savanți și zburători români le-au 
înlesnit, deopotrivă, mersul avîntat 
înainte. Parcă niciodată, atit de prQ- 
fund ca acum, nu s-a simțit acest fi
lon de energii complexe dăruit de 
compatrioții noștri patrimoniului mon
dial al aviației. $i, tocmai de aceea, 
ni se pare momentul cel moi propice 
readucerii în actualitate a marii re
zerve de pasiune și capacitate nutrită 
încă în anonimat de cei care iubesc 
stăruitor tăriile înalte.

Sărbătoarea de ieri a însemnat efor
tul plenar al actualelor capacități ale 
aviației sportive, bine susținut de pre
zenta masivă și calitativă a celei mi
litare, care a constituit mai mult decît 
o completare de program, o partici
pare de prestigiu. Concluzia care se 
impune la această reîntîlnire a publi
cului cu aviația sportivă, emoționantă 
tocmai prin căldura cu care a fost pri
mită de ambele părți, prin prospeți
mea unor vechi sentimente nealterate 
de trecerea vremii, este aceea a nece
sității susținerii, în continuare, a inte
resului marelui public prin organiza
rea, și nu numai la București, a unor 
reuniuni aviatice combinate, dar și ne
cesitatea revitalizorii aviației sportive 
sub toate formele începînd, chiar din 
copilărie, cu construcția de aeromodele.

Fie ca mitingul de ieri, de pe aero
portul internațional Băneasa, să nu râ- 
mînă izolat în ungherul amintirii, ci să 
însemne reluarea unei stagiuni cu cît 
mai multe spectacole, fie ca ea să co
incidă cu sprijinirea mult mai activă și 
multiplă a aviației sportive, fie ca ar
cul curcubeului sprijinit pe pilonii tre
cutului glorios și ai prezentului încărcat 
de dorinți să devină bolta generoasă 
sub care mlăditele tinere înflorite azi, 
să-și capete vigoare bărbătească mîine.
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Em. VALERIU

Ion eseu.

I

fericit, 
neuitat 
aceasta

Cupa României, pe care o primește in acest 
pentru eforturile depuse de e| »i de coechi- 
palpitantă finală

Min ... Nitnweiller III zimbește
moment, constituie o răsplată de

pierii lui în(Continuare în pag. a 3-a)
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ECHIPAJUL DUMITRESCU-VEZEANU 
A CÎȘTIGAT RALIUL ROMÂNIEI

După victoriile obținute în 
campionatul de coastă, pilo
tul bucureștean Marin Dumi
trescu și-a adăugat ieri în 
palmares un nou succes de 
prestigiu, obținînd — împreu
nă cu Petre Vezeanu — pri
mul loc în clasamentul gene
ral al Raliului României. EI 
s-â prezentat și la această 
competiție bine pregătit, așa 
încît și-a dominat cu autori
tate adversarii. Și rezultatul 
său este cu atît mai valoros, 
cu cît raliul a fost deosebit 
de greu: peste 1700 km de 
drum, 26 de ore de conducere 
neîntreruptă, 9 probe speciale 
(cîteva din ele desfășurate 
noaptea), medii orare foarte 
ridicate.

Iată rezultatele întrecerii: 
clasament general : 1. M. Du
mitrescu — P. Vezeanu (Fiat 
1500), 2. M. Heitz — J. Heitz 
(R. 10), 3. FI. Hainăroșie — 
E. Giliberti (Fiat 125), 4. M. 
Hîrtopeanu — I. Bucurescu 
(Fiat 1500), 5. M. Sterescu — 
E. Sterescu (R. 16), etc. Clasa
ment pe clase: III: 1. T. Su- 
ciu — C. Hosu (Fiat 850), 2. 
Fl. Popescu —P. Miiller (Fiat 
850), 3. Gh. Rotaru — D. Ră- 
dulescu (Fiat 850) ; IV : 1. M. 
Negulici — I. Bock (Renault 
Dauphine)., Al. Laszlo — A. 
Hammar (Wartburg), 3. U. 
Krasser — H. Pelger (DKW); 
V : 1. M. Heitz — J. Heitz
(R. 10), 2. A. Puiu — I. Fini- 
chiu (R. 10), 3. S. Szigarto — 
R. Fancsali (R. 10); VI : 1. 
M. Vicaș — N. Andreescu 
(Fiat 1300), 2. A. Szentpali — 
Z. Szentpali (Skoda); VII :

Moto,arelg.^ ap,.;, tăcut. Cîștigătorli zlmbesc obiectivului •foto
grafic, in decorul ozonat al Poienii Brașovului

Rezultate valoroase în finalele 
campionatelor școlare

BRAȘOV, 16 (prin telefon).
Sîmbătă și duminică, sta

dionul Tractorul din localitate 
a găzduit finala campionate
lor naționale școlare de at
letism, care au reunit la start 
490 de elevi și eleve din toate

Campionatul național 
de viteză pe circuit 

Rezultatele primei etape
TR. SEVERIN. 16 (prin te

lefon). Duminică a avut loc în 
localitate prima etapă a cam
pionatului național de viteză 
pe circuit. Iată rezultatele i 
motorete „Carpați" (70 cmc) —
1. Al. Oprea, 2. C. Boboescu, 3. 
Fr Molnar ; 125 cmc — 1. M. 
Pop. 2 T. Popa, 3 Al Șuier; 
Z75 cmc — 1. M. Pop, 2. Al. 
Șuier, 3 FI. Ștefan ; 250 cmc 
— 1. Gh Ion, 2. AI, Ionescu- 
Cristea, 3 Șt. lancovici ; 350 
cmc — 1. Al. Ionescu-Cristea.
2. V. Szabo, 3. W Hirschvo- 
gel ; ataș — 1. M. Dănescu— 
E.. Keresteș, 2. P. Enescu—N. 
Dițesou, 3. Șt. Viuleț—St. Ți- 
plica.

AUTOMOBIL IȘTI!
DORIȚI UN SERVICIU 
PROMPT ȘI COMPETENT?

Unitățile „auto-service" ale Intreprindeiii Ci
clop, dotate cu utilaje moderne și încadrate 
cu personal bine calificat, vă stau la dispozi
ție pentru executarea oricăror lucrări de re
parații și întreținere pentru autoturismele dv.

- Unitatea „Fiat", st». Bujoreni 3-5 (cartie
rul Drumul Taberei), telefon 31.26.30, 
profilată pentru toate 
Fiat

special
tipurile de autoturisme

- Unitatea „Ciclop"
6-8, telefon 11.91.71,

Formind telefonul 11.91.71, intre orele 7-22, 
in orice loc vă veți afla șl în orice situație cri
tică, veți putea obține asistența tehnică cu

RȘ
1. M. Dumitrescu — P. Ve
zeanu (Fiat 1500), 2. FI. Hai
năroșie — E. Giliberti (Fiat 
125), 3. M. Hîrtopeanu — I. 
Bucurescu (Fiat 1500); auto
mobile din grupa II: 1. M. 
Marinescu — M. Stelea (Fiat 
850 sport); clasament pe e- 
chipe: 1. Automecanica-Bucu- 
rești, 2. Brașov.

Grupul de ziariști prezenți 
la raliu a acordat două men
țiuni speciale : 1. echipajului 
N. lacob — V. Ionescu (Sko
da), pentru sportivitate (deși 
s-au răsturnat și au avariat 
mașina, acești concurepți au 
continuat totuși cursa, obți
nînd locul 21 în clasamentul 
general), 2. echipajului for
mat din soții Max și Jutta 
Heitz pentru valoroasă acti
vitate sportivă automobilis
tică.

In încheiere, o mențiune 
suplimentară din partea noas
tră, acordată echipajului fe
minin format din Argentina 
Sclia și Alexandrina Papană, 
pentru comportare meritorie 
în raliu.

D. LAZAR

județele țării, ce și-au dispu
tat întîietatea pentru cele 40 
de titluri de campioni. In 
timpul concursului au fost e- 
galate cîteva recorduri repu
blicane de juniori. Nivelul 
competiției a fost ridicat. O 
bună parte din oficialii pre
zenți la această finală, spe
cialiști ai atletismului româ
nesc, au afirmat că a fost 
una dintre cele mai reușite 
întreceri școlare din toate 
punctele de vedere, îndeosebi 
al rezultatelor înregistrate.

Tată acum campionii : BĂ
IEȚI I : 100 m — Tamaș Sza
bo (S. Mare) 10,7, 200 m : Ta
maș Szabo 22,0, 400 tn : Gh. 
Petronius (Arad) 49,9, 800 m: 
Gelu Barbu (Prahova) 1:59,9,
I 500 ni : Herman Mathes 
(Brașov) 4:01,9, 3 000 m : H. 
Mathes 8:52,6, triplusalt: Flo
rin Șișu (Dolj) 14,54 m, greu
tate : Vlad Hodoș (munici
piul București) 14,31 m, pră
jină : Mircea Voinea (Praho
va) 4,20 m, disc : Vlad Hodoș 
54,80 m, lungime: Mihai Pan- 
tor (Buc.) 6,90 m, înălțime: 
Cornel Scafeș (Buc.) 1,88 m, 
suliță: Csaba Szekely (Cluj) 
59,90 m, ciocan: Ion Iaru 
(Buc.) 57,82 mv110 m.g.: Imre 
Biro (Mureș) 14,5 ; BĂIEȚI
II i 80 m: V. Majdic «Sluji 
9,0, 300 m : V. Majdic 35,8 — 
record național egalat —, 
1 000 m : M. Racoviță (Praho
va) 2:39,3, suliță: V. Obreja 
(Bihor) 57,80 m, înălțime: M. 
Chira (Prahova) 1,85 m, pră
jină : A. Dinu (Sibiu) 3,60 m.

din bd. Magheru nr. 
cu ateliere specializate

pentru toate mărcile in circulație (cu excepția 
motoarelor in 2 timpi).

Profitați de utilajele și mijloacele noastre 
moderne, spre g executa lucrări care vă asigu
ră securitatea in circulație :

- echilibraj static și dinamic ol roților ;
- control al (rinelor, pe banc electronic ;
- geometria axelor și direcției cu aparatură 

optică și mecanică ;
- aprinderea ți funcționarea instalației e- 

lectrice și a aparatajului de bord, cu Tester- 
electronic.

ATENȚIE i
mijloace moderne rutiere de depanare, re- 
morcare și transport de autovehicule avariate.

Renaez-vcus plăcut, emoționant, cu oamenii curajului

IERI, PE CERUL PATRIEI A FOST SĂRBĂTOARE
(Urmare din pag. 1)

guranței, al îndemînării și 
fineței.

Pe cerul scăldat de soare, 
spectatorilor li se oferă, în 
continuare, zborul în formație 
„Oglindă" al celor două avi
oane Zlin — 526. Și, mereu 
alte și alte „păsări" își iau 
zborul, execută exerciții de 
mare dificultate și apoi se 
pierd în zare. Pentru mulți 
poate anonimi — piloții — 
fiecare dintre ei cu un im
presionant palmares aviatic și 
sportiv — își etalează întreaga 
măiestrie și transmit pe pă- 
mînt ceva din noblețea cura
jului și din statornicia pasi
unii cu care și-au îmbrățișat 
profesiunea. Ca un ecou, me
sajul ajunge la inimile spec
tatorilor, fără să ia în seamă 
vîrsta...

O fată tînără, frumoasă, cu 
părul de abanos, purtînd în 
privire culoarea aceea plină 
de farmec și splendoare a 
mării estivale, scrutează za
rea. Un gînd de grijă și dra
goste, poate, pentru unul din
tre talentații planoriști in- 
trați acum în „scenă" ? Sau, 
o primă declarație de dragos
te- făcută,- tainic, aviației ? 
Drumurile văzduhului au adus

★

Să fie, oare, in această iutii descifrare a tainelor aviației 
dorința de a zbura, intr-o zi, pe drumurile văzduhului ?

disc : I. Costea (Bihor) 52,54 
m, lungime: G. Oană (Pra
hova) 6,34 m, greutate : N. 
Pană (Buc.) 14,43 m, 90 m.g.f 
D. Scrab (Iași) 12,2 — record 
național egalat; FETE I: 
100 m: Veronica Anghel 
(Prahova) 12,1, 200 m: Vero
nica Anghel 25,5. 800 m : Râ- 
fira Fița (Galați) 2:14.5, disc: 
Carmen Ionescu (Buc.) 41,50 
m, lungime : Cornelia Popes
cu (Buc.) 5,72, greutate: Eli- 
sabeta Rîță (Timiș) 12,63 m, 
înălțime: Cornelia Popescu
1,61 m (aceeași performanță 
au realizat și Olga Fuliaș.-Bi- 
hor și Dumitra Radu -— Buc.), 
suliță: Serafina Moritz (Ti
miș) 48,05 m, 80 m.g.: Mar
cela Miloșoiu (Argeș) 11,6; 
FETE II : 60 m : Viorica Recu 
(Buc.) 7,6 — record național 
egalat de junioare mici, mari 
și senioare, 500 m: Adriana 
Stancu (Brașov) 1:18,9, înăl
țime : Doina Prăzaru (Dolj)
l, 54 m, lungime: Maria Io
nescu (Vîlcea) 5,41 m, greu
tate: Maria Illi (Timiș) 13,66
m, 60 m.g.: Gerda Covaci 
(Timiș) 8,9 — record național 
egalat.

C. GRUIA-coresp. principal 

doar atîtor tinere fete gloria 
aviatică sau deplina consa
crare sportivă I

Copiii (dar, nu numai el) 
urmăresc cu nesaț vînfitoa- 
rea de balonașe, un număr 

care cere o înaltă pregătire 
de zbor. Apoi, moment de 
liniște și, din nou, urale, a- 
tunci cînd, de sub imensa 
cupolă albastră, parașutistele 
— reprezentantele unui sport 
care a colecționat în ultimii 
ani zeci de titluri, medalii 
și recorduri — coboară lin 
(cel puțin așa cred . specta
torii ) spre „punctul fix". 
Fetele, ca și băieții și-au cu
cerit un prestigios loc în spor
tul românesc și mondial, pa- 
rașutiștii români fiind astăzi 
distinși cu cele mai înalte 
titluri și ordine sportive.

ARIPI NOI SPRE ÎNĂLȚIMI
Carusel de planoare... Vî- 

nătbare de balonașe... 
Aterizare la punct fix...

Tatăl și fiul privesc cu a- 
tenție fiecare mișcare a avioa
nelor suple, căderea vertigi
noasă a parașutelor, tndemî- 
narea cu care sînt vînate... 
balonașele. Puștiul, blond, 
pistruiat, cu genunchii zdre
liți la )oacă, începe să se agite.

— Tăticule! Vreau să te 
rog...

Dar tatăl, un om între două 
vîrste, cu tîmplele ușor în
cărunțite, nu-și poate dezlipi 
ochii de la cei doi parașutiști 
care evoluează sub cupola a- 
celeiași „umbrele" de mătase. 
Scoate batista din buzunar și 
— involuntar — i-o oferă bă
iatului. Puștiul o ia, dar în
ciudat de neatenția tatălui, o, 
frămintă in mîini.

— Tăticuțule I Știi...
O pungă cu bomboane, ivi

tă din buzunarul sacoului, ia 
același drum. Copilul se uită 
la ele, apoi împrejur, și le 
oferă unei fetițe...

— Tată ! Vreau să-ți spun 
ceva!

— A, da, spune Cristinel.
— Vreau să mă fac avia

tor ! Imi dai voie ?
Tatăl rămîne o clipă pe 

ginduri. Și-a amintit poate de 
vremea copilăriei, de îndem
nurile ce i-au înflăcărat și lui 
etndva imaginația.

— Lasă Cristinel, asta ho- 
tărim cind te vei face mare...

— Dar de ce nu acum ?
— Ca să nu uiți pînă a- 

tunci...
naltă acrobație... Luptă 
aeriană... Trecere la ver
ticală... Lansare masivă 

de parașutiști...
Lingă noi se află un grup 

de copii bronzați de soarele 
vacanței. Discută cu aprinde
re, comentează fiecare secven
ță a spectacolului aerian.

Nu se poate ține... pasul 
cu păsările de oțel ale văz
duhului. Timp de mai bine 
de două ore, de la apariția 
inaugurală a sextetului de a- 
vioane port-drapel, pînă la 

. finalul masivei lansări de pa- 
rașutiști, mitingul desfășurat 
pe aeroportul Băneasa. cu o

cazia Zilei Aviației Republicii 
Socialiste România, a oferit 
zecilor de mii de spectatori 
— și tuturor celor care au 
urmărit transmisiile posturilor 
de radio și televiziune — ne
numărate exerciții, minunate 
clipe de cunoștință directă cu 
frumusețea și forța aviației.

A fost o emoționantă întâl
nire cu trecutul și prezentul 
aviației românești, o trecere 
în revistă a drumului plin de 
glorie parcurs de la începu
turi și pînă în zilele noas
tre.

— Dane I Cum ți se pare 
looping-ul ?

— Așa și așa...
— Ai văzut Răducule ce 

răsturnare formidabilă ?
— Fugi de-aici! Asta-i ran- 

versare...
— Uite la nea .Calotă. A in

trat în vriile, s-a redresat, 
uite ce teauneau!,.,

— Da, dar tot rasmooth-ul 
este mai tare...

Copilăria noastră ? Cu 
smeul și țurca, cu ,Jxoțit și 
vardiștii"... Pe-atunci, cind 
trecea un avion pe deasupra 
orașului era un eveniment in 
toată urbea. Și, mai mult de- 
cît că se numea „avion" nu 
știau nici părinții noștri...

Hristache NAUM

Planorul lui Constantin Enă- 
chescu... ascultă cuminte toate 

comenzile
Fotografii de F. BRANDRUP

Duminică,- 16 iunie, de Ziua 
Aviației, pe cerul patriei a 
fost sărbătoare...

PRIN CULISELE

SCENE! ALBASTRE
Este -ora' 9,30 și avioanele avia

ției sportive stau aliniate la li
ziera aeroportului. • Printre ele, 
ferindu-se de soarele torid al 
acestei dimineți de vară, piloți, 
planftriști, oarașutiști stau de 
vorbă așteptîndu-șl intrarea în 
scenă. Intîlnim aici cunoștințe 
vechi.

Pilotul aviator Gheorghe Za- 
Vate se află la al 40-lea miting 
aerian.

— La asemenea manifestări, 
cind reprezint aviația în fața ti
nerilor și a virstnicilor, încerc 
emoții deosebite. Doresc să arăt 
tuturor că zborul nu e periculos, 
că este un sport care cere dis
ciplină. hoțărire și corectitudine, 
fiind accesibil masej largi de ti
neret.

Maestrul emerit al sportului ște
fan Calotă a participat, pînă 
acum, la peste 100 de mitinguri. 
Are circa 8 500 de ore de zbor 
șl a evoluat la trei manifestări 
Internationale de acest gen.

— E greu să vă spun ce mă 
stăpinește acum. Sint pilot de 
Înaltă acrobație, Drin care do
resc nespus de mult să ciștlg 
sufragiile marelui public. Nu e 
greu să ghiciți că acum încerc 
suficiente emoții.

Ceva mal la o parte, sub aripa 
unui avion A.N.-2, maestra eme
rită a sportului, parașutista Eli- 
sabeta Minculescu, stă îngîndu- 
rată.

— Este cel de-al 20-lea miting 
aerian la care particip, în cariera 
mea sportivă de 12 ani. In tot 
acest timp, în care am efectuat 
1 007 salturi, am încercat nume
roase satisfacții. Dar, atunci cind 
trebuie să evoluez în fața mare
lui public, eliberată din strin- 
soarea rigorilor de concurs, emo
ția ce mă cuprinde este indes
criptibilă. Aș dori să-1 fac pe 
toți, cei ce mă urmăresc, să 
simtă măcar o fărîmă din far
mecul căderii spre pămînt, să 
Împărtășească alături de noi, dra
gostea pentru tot ce e frumos și 
temerar.

Pe terasa restaurantului aero
gării, în jurul unei mese mai 
retrase, trei oameni cu părul 
nins de ani privesc spre aero
port. Pilotul de linie internațio
nală Boris Capbătut. colonelul 
aviator în rezervă Alexandru Mo- 
lico și fostul pilot de recunoaș
tere îndepărtată Adrian Crețescu. 
Urmăresc cu toții, cu ochi cri
tic. de specialiști ai genului, evo
luțiile temerare ale „artiștilor 
aerului". Din cînd în cînd tresar 
șt privesc cu atenție schimbînd 
cîte o vorbă-două.

Ce frumoasă e aviația, șl ce 
păcat că- omul mai -trebuie să șl 
îmbătrânească...

Mitingul se apropie de sfîrșit. 
Evoluează aviația cu reacție. Cei 
trei privesc cu admirație Și pe 
fețele lor citești profunda mul
țumire sufletească a zburătoru
lui. Cîțl dintre elevii lor zboară 
astăzi ?... Cîțl dintre elevii ele
vilor lor vor zbura mîine pentru 
nepieritoarea glorie a aripilor 
românești...

Gheorghe RAȘCANU

Despre cursele de ieri 1...

Timp de 4 ore asistența, 
surprinzător de redusă ieri, a 
așteptat zadarnic să apară în 
incinta hipodromului ploieș
tean, doi oaspeți mult aștep
tați 1 spectaculozitatea șl re
gularitatea alergărilor I In 
ciuda faptului că, teoretic, 
cursele au fost bine echilibra
te și ;cu loturi impresionant 
de numeroase, totuși, cam în 
fiecare alergare, s-au desprins 
foarte repede cei ce și-au 
propus ocuparea primelor 
locuri în atari condițiunl 
spectatorii care sperau mai 
mult, sau — imprudent — a- 
pelau la șansa hîrtiei, au fost 
temperați cu suficientă bruta
litate.

Luînd în considerație cah 
tatea spectacolului, ne vom 
referi în prim plan, la pre
miul Eforie, în care Păuliș, la 
reintrare după accidentul su
ferit, a repurtat o pe cît de 
frumoasă, pe atît de puțin 
scontată victorie. Este cert că 
I Szabo face cînd vrea curse 
de certă spectaculozitate. Ți- 
nînd seama d? vîrsta lui și a 
tuturor spectatorilor, i-am 
recomanda să facă aceasta cît 
mal des. .

Sever Dron și 
Eleonora Dumitrescu, 

învingători 
in concursul 
de verificare

Ieri, terenurile de tenis ale 
clubului Progresul din Capi
tală ap găzduit ultimele par
tide ale întrecerilor, în care 
au evoluat cîțiva echipieri ai 
loturilor naționale de seniori 
și tineret. Finala de simplu 
masculin a scos în evidență 
buna pregătire a tînărului Vi
orel Marcu (antrenor i Șt. 
Georgescu), care a dat o re
plică neașteptat de dîrză mai 
rutinatului său adversar Se
ver Dron. Primul, după ce a 
învins în semifinale pe Măr- 
mureanu cu 3—2, era cît pe 
aci să producă o surpriză de 
proporții — am putea spune — 
în finală. Totuși, Sever Dron 

a cîștigat pînă la urmă cu 
8—6, 5—7, 6—4, 4—6, 6—2. 
Primele două seturi au mar
cat o egalitate evidentă, Mar
cu anunțîndu-se un adversar 
redutabil, decis să nu cedeze 
lupta. De altfel, și în setul 
III, Marcu putea să-și adju
dece victoria, dat fiind faptul 
că, la situația de 4—4 condu
cea cu 40—15. Deși a cîștigat 
setul următor, în final Marcu 
a cedat în fața jocului variat 
și eficace al experimentatu
lui său adversar, care a com
binat jocul de pe fundul te
renului cu dese ieșiri la fi
leu.

In finala fetelor, tânăra Ag
neta Kun a părăsit terenul 
învinsă de mai experimenta
ta Eleonora Dumitrescu cu 
6—0, 7—5. In semifinale, în- 
vingătoarea o eliminase pe 
Mariana Ciogolea, iar Kun a 
dispus de Ecaterina Horșa.

Finala de dublu bărbați a 
dat cîștig de cauză perechii 
Mărmureanu—Kerekeș,’ cafe- a 
dispus în 3 seturi de Ovici— 
Mureșan. Scor ; 7—5, 6—3, 
6—2. învingătorii au acționat 
mai clar și s-au suplinit mai 
bine, duelul cu tinerii lor ri
vali fiind echilibrat doar in 
prima parte a întâlnirii.

C. PUFU 
corespondent

A APARUT
NR. 6/IUNIE

AL REVISTEI

SPORT 
și

TEHNICĂ
DIN SUMAR:

- Ziua aripilor româ
nești.

- Zborurile lui Vlaicu.

- Autoturismul „Dacia 
1100".

- Circuite de automobil
lism.

- Unelte pentru cosmos.

- Valea Lotrului.

- Filtre pentru antene 
TV.

precum și numeroase 
alte articole, reportaje, 
noutâfi tehnice, știri, 
magazin etc.
32 pagini, bogat ilustra
te.

Au fost, însă, și alergări in 
care unii driveri au condus, 
de asemenea manieră ineît 
am înțeles că ar fi fost de pre
ferat să li se dea „zi liberă* 
oa să asiste la mitingul avia
tic de la Băneasa... Nemai- 
fiind în posesia recordurilor 
efectuate de toți participanții, 
ca să ne putem da seama de 
valoarea performanțelor reali
zate, ca urmare a faptului că 
direcțiunea hipodromulni ne-a 
refuzat această difuzare, vom 
pune punct cronicii de azi

Simțindu-se lezată de rfa- 
durile noastre din cronica tre
cută, direcțiunea a înțeles să 
adopte o atitudine rigidă, 
fără să țină seama că ee)e ce 
au fost scrise sînt în spiritul 
regulamentului elaborat .de 
Congresul pentru creșterea și 
calificarea cailor, la care 
țara noastră a aderat în 1951, 
și de regulamentul alergărilor 
de trap din alte țâri cu tradi
ție și mai ales cu competentă 
în materie de curse de cai !

Rezultatele tehnice i Obraz
nic 1. (G. Avram), Ipocrit, 2. 
Lupan (S. Onache), Orator, 
Fuleu, 3 Fănișor (G Vasile), 
Ricșa, Figurat. 4 Osia (S ®- 
nache), Răzuș, 5. Arena (T 01- 
teanu), Sonia, Făgaș, 6 Harpa 
(D. Popa) Mizantrop 7 Pân- 
liș (I. Szabo), Mesteacăn, 
Bucur. 8. Vrăjmaș (T. Dînu), 
Colina.

Niddy DUMITRESCU
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DUPĂ 120 DE MINUTE DE MARE TENSIUNE:

Dinamo a ciștigat Cupa României
La un pas 

de... re jucare
Oricum, o finală din acelea 

care nu se uită ușor. Au lip
sit numai 5 minute (ah, tra
diționalele gafe ale lui Ră- 
ducanu, pînă în min. 115 fără 
greșeală !) ca să avem reju- 
carea, ca acum opt zile pe 
„Stadio Olimpico". Un al 
doilea meci în acele momen
te, ale prelungirilor, de slei
re a forțelor — ar fi convenit 
ambelor formații. Chiar 
și jucătorilor rapidiști, pe 
care numai un coechipier 
de-al lor, Neagu, i-a obligat 
să suporte timpul suplimen
tar. Meciul intrase în ultimul 
său minut (90), cînd arbitrul 
Vasile Dumitrescu (complet 
depășit, nu i-am acorda nici- 
un... colț de stea) a sancțio
nat cu penalti încercarea de 
deposedare efectuată de Stoe- 
nescu asupra lui Năsturescu. 
Neagu a așezat mingea pe 
punctul fatidic, dar Răducanu 
și Dan, îmbrățișați undeva în 
teren, n-au avut tăria să pri
vească la „execuție". Cînd în 
sfîrșit, s-au decis să se uite, 
balonul trimis cu putere re
venea în teren, deviat din 
bara transversală a porții lui 
Niculescu.

★
Pînă la prelungiri, dar în

deosebi în prima repriză, ra- 
pidiștii au jucat mai bine ca 
partenerul de întrecere, adu- 
cîndu-și o contribuție mai 
mare la reușita partidei. S-au 
mișcat mai mult, au pasat 
mai corect, au căutat poarta 
cu insistență, din felurite po
ziții. La jocul mai „legat", 
mai combinativ, și-a adus 
contribuția și ultimul apără
tor, Răducanu, care a repus 
repede, trimițînd balonul cu 
mîna la partenerul cel mai 

■bine plasat. La mijlocul te
renului, mingile l-au căutat 
aproape permanent pe tînărul 
Dumitru, care s-a străduit să 
dirijeze el în locul marelui 
absent Niki Dumitrlu. în a- 
ceastă zonă, de pregătire a 
atacurilor, l-a secondat dese
ori Jamaischi, Care, însă, ca 
mijlocaș defensiv, a uitat 
uneori să se replieze cu opor
tunitate în situațiile de apă
rare.

Ceva mai slab au mers lu
crurile în prima linie, unde 
Ionescu și Neagu (în special 
ultimul) n-au reușit să for
meze un „cuplu". Ei au fost, 
într-adevăr, marcați cu stric- 

. tețe de Dinu și, respectiv, 
Stoenescu, dar printr-un joc 

-de mai mare mobilitate, du
blat de execuții tehnice co
recte, în viteză, ar fi putut 
realiza mult mai mult. De alt
fel, a lăsat de dorit și cola
borarea lor cu aripile Năstu
rescu și Codreanu, ieri amîn- 
doi extrem de muncitori și în

Cinci minute
CINCI MINUTE ÎNAINTE 

DE MECI. Cele două echipe 
se încălzesc pe terenul II, sub 
privirile ultimilor întîrziați. Se 
vede de departe că în ambe
le tabere domnește o atmosfe
ră circumspectă. Trecem însă 
la atac și primul intervievat 
este antrenorul VALENTIN 
STANESCU : „Ce să vd spun '! 
Sint îngrijorat, nu vedeți cum 
arăt la față ? Doctorul i-a in
terzis lui Dumitriu să joace 
fără el, fără Dinu și fără Pop 
va fi greu... Oricum, cred că 
echipele au șanse egale". Ne 
îndreptăm spre „nouarul" giu- 
leștenilor, ION IONESCU, de 
la care aflăm : „Meci greu, ca 
orice joc de cupă în care n-ai 
dreptul la ...replica revanșet. 
Vom face însă totul pentru 
victorie și cel mai bun să în
vingă". Ultimul feroviar cu 
care discutăm este MOTROC :

înainte de meci, Motroc zdro
bește încrezător... Speră că 
măauțul Florin, se va fotogra
fia, în prtmiul eu al vieții, cu 
prima Cupă cîștigată de tatăl 

•ău. Deșarte speranț»..,

Min. 70 : Rapid a deschis scorul Foto: ION ACHIȚEi

vervă de joc. în special Năs
turescu (autorul golului în
scris de Rapid în min. 70), 
care a avut o mare rază de 
acțiune, venind permanent și 
în sprijinul apărării.

De partea cealaltă, ca sis
tem și mișcare în teren, Di
namo și-a făcut jocul obiș. 
nuit. Precaută în apărare, și-a 
marcat prin Dinu și Stoenescu 
cele două vîrfuri- centrale ale 
adversarului, iar în spatele li
niei de fundași și-a postat 
un „11 libero": în ■ locul 
lui Boc (care continuă să fie. 
indisponibil) pe Nunweiller 
III, aflat ieri — la sfîrșit de 
stagiune — Ia primul Iui joc 
din actualul sezon fotbalis
tic. Deși cu cîteva kilograme 
în plus, Nelu Nunweiller și-a 
făcut datoria, dublînd atent 
și rezolvînd (e drept, mai 
mult destructiv) numeroase 
situații critice. Prin retrage 
rea lui Stoenescu în sprijinul 
lui Ghergheli s-a repliat a- 
ripa falsă, Haidu.

Ca de obicei, betonul di- 
namovist n-a fost unul rigid, 
în situațiile de atac, cînd 
Dinamo se afla în posesia 
mingii, Nunweiller' III: și 
Stoenescu își reluau locurile, 
avansînd în teren; Haidu își 
căuta și el locul, intercalîn- 
du-se în atac. Dar mișcarea 
derutantă a înaintașilor di- 
namoviști (mai puțin Naghi, 
apatic, „economicos") nu s-a

înainte și după finală...
„Tare aș vrea să ciștigăm. 
Știți, astăzi, băiatul meu, Fio
rin, împlinește 10 luni și ce 
cadou mai frumos i-aș putea 
face decit Cupa ?".

Apar dinamoviștii. BAZIL 
MARIAN e foarte zgîrcit la 
vorbă : „Ce poate să fie ? O 
luptă! O luptă strașnică pe 
viață și pe moarte, pe care o 
va cîștiga echipa care s a o- 
dihnlt mai bine... Un prono
stic ? Acum e prea tîrziu... 
După meci!“ Mai sfnt cîteva 
minute pînă la fluierul ar
bitrului. Cele două echipe se 
îndreaptă spre gazon. Pe 
drum, mai „furăm* cîteva cu
vinte de la PIRCALAB : „Mi-e 
ureu să spun cine va învinge. 
Cred insă ci victoria va reveni 
echipei care va depăși mo
mentul critic al primirii pri
mului gol. Așa că rămlne să 
aflăm cine o să marcheze pri
ma...".

Arbitrul a fluierat Finala 
Gupei a început.

CINCI MINUTE DUPĂ JOC. 
Epuizanta finală a luat sfîrșit. 
Sorții au decis : bucurie la Di
namo, amărăciune la Rapid. 
BAZIL MARIAN a devenit 
mai locvace: „Sincer să fiu, 
după cele 90 de minute de e- 
galitate, nici eu nu mă aștep
tam la această „explozie" din 
final. A învins echipa cu un 
moral mai bun. Cît despre ar
bitraj, neconvingător ; cel pu
țin penaltiul din ultimul mi
nut a fost complet gratuit". 
Cel mai fericit dintre dinamo- 
viști este LUCESCU, „eroul” 
meciului : „Cred că niciodată 
m-o si mai trăiesc un aseme
nea mecf: de la amărăciunea 
rezervei la fericirea de a mar
ca golurile victorioase. Pur si 
simplu, îmi lipsesc cuvintele...".

Trecem în tabăra învinșilor. 
VALENTIN STĂNESCU pare 
resemnat: „Am avut meciul In 
mină. Nu Dinamo l-a ciștigat, 
ci noi l-am pierdut". Giulește- 
nii slnt triști. Dar cel mai trist 
este NEAGU, autorul dramei 
Rapidului i „Am avut victoria 
In... bocanc. Am fentat și cînd 
Niculescu fusese deja păcălit 

sincronizat și cu execuții teh
nice corecte. Din această 
cauză, combinațiile atacului 
s-au oprit undeva la ... ju
mătate și pînă în min. 20 
n-am notat nici o minge pe 
spațiul porții lui Răducanu. 
Abia în repriza secundă Di
namo a combinat mai lucid 
șl mai sigur, reușind în cl- 
teva rînduri să-1 pună la în
cercare pe portarul Rapidu
lui. Dar dacă la fazele din 
min. 68 (reluare — Dinu cu 
capul, la colț) și 74 (șut Du- 
mitrache, din apropiere) Ră
ducanu a intervenit salvator, 
în schimb, la puțin timp 
după aceea (min. 78 — com
binația Pîrcălab — Lucescu — 
Dumitrache, finalizată de ul
timul) portarul rapidist a fost 
nevoit să scoată balonul din 
plasă.

Cum am spus la început, 
prelungirile au găsit amîn- 
două echipele aproape epuiza
te. Dinamo parcă ceva mai pu
țin, deoarece pe perioada ce
lor 90 de minute acționase în 
espectativă, mai economicos. 
A beneficiat, însă, și de ma
rea greșeală a lui Răducanu 
care (în min. 115) a scăpat 
balonul din mînă la picioa
rele lui Lucescu. Un singur 
minut mai tîrziu, Rapidul, 
complet uluit, primea și cel 
de al treilea gol...

Gh. NICOLAESCU

încep prelungirile... Pîrcălab 
pare îngrijorat. Dar, pînă la 
urmă, prezicerea lui se va a- 
deveri și Cupa va lua drumul 

șoselei Ștefan cel Mare

blestemata de minge a lovit 
bara. Ce să vă mai spun ? 
Restul ați văzut cu toții...". 
Ultima cabină, cea a arbitri
lor. VASILE DUMITRESCU 
este de părere că „Meciul a 
fost foarte frumos. A în
vins echipa care a dovedit 
mai mult calm in fazele de 
finalizare. Dacă au mai fost 
infracțiuni nesancționate în 
careu ? Nu, nici upa, ci nu
mai pretenții...". Mă întorc în
tre dinamoviști. îl caut pe 
Pîrcălab, a cărui prezicere s-a 
adeverit. Lipsește. Extrema 
dinamovistă este purtată încă 
pe umerii suporterilor. Mă uit 
la ceas : au trecut 15 minute 
de la sfîrșitul meciului...

Ovidiu IOANIȚOAIA

Retrăind meciul
Surprizele care aveau să 

puncteze această memorabilă 
finală de cupă au debutat în 
minutul... 0. In timp ce ie
șeau de la vestiare, spre a 
veni pe teren, cele două 
echipe au constatat că au 
îmbrăcat un echipament 
identic : tricouri și chiloți 
albi! Tragere la sorți, favo
rabilă lui Dinamo, cîteva mi
nute de întîrziere pentru ca 
Rapid să efectueze schimba
rea necesară și, în sfîrșit, in
trare regulamentară pe teren.

Prima repriză se va .des-, 
fășura sub semnul superio
rității tehnice și teritoriale a 
rapidiștilor. După o primă 
incursiune a lui Pîrcălab, 
care evită cu abilitate atacul 
prin alunecare al lui Greavu, 
dar își încheie cursa cu o 
centrare în afara terenului de 
joc. Rapid preia inițiativa. Și 
iată-1 pe Nunweiller, a cărui 
prezență cu totul neașteptată 
în formația lui Dinamo ’ridi
ca mari semne de întrebare 
(reintrare după o îndelun
gată absență), intervenind de
cisiv în min 4 și „scoțînd" 
o minge trimisă de Codreanu 
lui Ionescu, aflat în poziție 
bună la mairginea careului. 
Aceasta n-avea să fie decit 
prima intervenție providen
țială a acestui mare jucător, 
în lungile minute care au ur
mat și în care Dinamo a fost 
supusă unei presiuni continue 
de către un Rapid dezlănțuit 
și de o mobilitate extraordi
nară, Nunweiller III a fost 
reduta fortificată în fața că
reia au eșuat toate atacurile 
adversarilor. în scurt inter
val, Rapid beneficiază de 4 
cernere, care nu fac decit să 
ilustreze categorica sa supe
rioritate din această perioadă. 
O luptă corp la corp corectă, 
care se soldează însă cu că
derea Iui Popa, este sancțio
nată cu o lovitură liberă de 
arbitru. Fază periculoasă, 
rămasă însă fără rezultat în 
minutul următor, în compen
sație, conducătorul jocului 
acordă o lovitură liberă pen
tru Rapid, la un henț evident 
involuntar al lui Popa. Jocul 
este interesant și de un bun’ 
nivel tehnic, asigurat mai a- 
les de Rapid care, prin Co
dreanu, încearcă de două ori, 
cu șuturi extrem de puterni
ce, poarta lui Niculescu. Și 
Dinamo ajunge în situația fa
vorabilă în minutul 28, dar 
Dumitrache nu reușește să 
intercepteze balonul trimis de 
Ghergheli. Apoi, o cursă ire
zistibilă a lui Pîrcălab (care 
lăsase în urmă doi apărători 
de la Rapid) este oprită de 
arbitrul de linie Bărbulescu,

Meciuri amicale
METALUL HUNEDOARA — 

F.C. ARGEȘ 4—4 (3—1) 
în prezența a 10 000 de 

spectatori s-a disputat meciul 
amical dintre formația locală, 
Metalul, și F.C. Argeș, oare 
s-a terminat cu un scor egali 
4—4. Au marcat: Pleian (min. 
10), Păunescu (min. 20), Cio- 
cănaru (min. 34), Steiner (min. 
58) pentru Metalul, Ceaușu 
(min. 30, autogol), Radu (min. 
51) și Dobrin (min. 70 și 84) 
pentru F.C. Argeș.

V. Albu-coresp. principal

CRIȘUL ORADEA — META
LUL SATU MARE 2—0 (0—0) 

în cadru] pregătirilor pen
tru barajul de promovare în 
divizia A, fotbaliștii orădeni 
au susținut diminică un joc 
de verificare în compania e- 
chipei Metalul Satu Mare. Jo
cul, în general, a fost echili
brat în primele 45 de minute 
După pauză, jucătorii de la

DINAMO BUCUREȘTI : Ni- 
culescu-Popa, NUNWEILLER 
III (! I), Dinu, Ștefan-Gher- 
gheli, Stoenescu - Pîrcălab, 
Naghi (din min. 77 Lucescu), 
Dumitrache, Haidu.

RAPID : Răducanu — Lu- 
pescu, Motroc, Dan Coe, 
Greavu—Dumitru, Jamaischi— 
Năsturescu, Neagu, Ionescu 
(din min. 68 Petreanu), Co
dreanu.

care semnalizează aut, deși 
mingea nu ieșise din teren.

Repriza a Il-a se desfă
șoară tot în nota de dominare 
a Rapidului, dar Dinamo este 
acum ceva mai agresiv In 
min. 55, Ionescu este oprit 
neregulamentar în careu, dar 
cum nu... cade, faza t'-’ce i- 
penalizată. în min. 63, Nicu- 
lescu are o intervenție splen
didă la un șut al lui Codrea
nu, punîndu-și în aceeași cli 
nă echipa în contraofensivă. 
Pîrcălab trage, nu îndeajuns 
de puternic, și Răducanu re
ține. Două minute mai tîr
ziu, sîntem martori la o nouă 
infracțiune — henț — de 
data aceasta în careul Rapi
dului. Arbitrul recurge la for
mula clasică, mutînd cu 1 
metru locul infracțiunii și 
dictînd lovitură din afara 
careului. Minutul 70 pare să 
aducă deznodămîntul meciu
lui, în favoarea echipei, in
contestabil, pînă atunci mai 
bună. Codreanu centrează, 
Jamaischi luftează, dar Năs
turescu nu lasă să-i mai 
scape și această ocazie și tri
mite mingea în fundul pla
sei : 1— 0 pentru Rapid. Me
ciul pare „jucat". Și ar fi 
fost, desigur, dacă în min. 77, 
la cel mai clar henț in careu 
(autor: Nunweiller III), ar
bitrul Vasile Dumitrescu n-ar

DIENST E
(Urmare din pag. 1)

ce „albilor* egalarea. în loc 
de 2—0, 1—1.

Este „atmosferă*. Fotbaliș
tii sînt din ce în ce mai ner
voși pe teren — efect al ar
bitrajului, iar tribunele fierb 
— tot efect al arbitrajului.

Minutul 90 pune „frișcă* a- 
marei prăjituri pe care ne-o 
oferise pînă atunci cavalerul

Crișul au forțat și au reușit 
să înscrie. Autorii golurilor i 
N. Alexandru (min. 47) și 
Knoblau (min. 53, autogol).

V. Sere-coresp.

FLACARA MORENI—LOKO
MOTIV MEZDRA (BULGA

RIA) 2—0 (2—0)
Cu prilejul împlinirii a 40 

de ani de la înființarea echi
pei Flacăra Moreni, s-a dis
putat în localitate meciul a- 
mical internațional Flacăra— 
Lokomotiv Mezdra. Jocul s-a 
terminat cu victoria gazdelor, 
prin golurile înscrise de Tîa- 
rapu (min. £•) și de Ungurea- 
nu (min. 22)

Gh. Ilinca-coresp.

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
A. S. CUGIR 0—1 (0—0)

Unicul col al partidei a fost 
realizat de Ghergheli, în 
min. 52

P. Giornoiu-coresp. 

fi închis ochii, ca și cum nu 
s-ar fi întîmplat nimic I Un 
minut mai tîrziu, la un con
traatac, Dumitrache reușește 
nesperata egalare : 1—1 !

Echilibrul de forțe (poten
țialul de luptă al Iui Dina
mo a crescut) anunță 
prelungirile. Dar, în min. 90 
(în ultimele lui secunde I), 
arbitrul sancționează, în mod 
surprinzător, cu o lovitură 
de la 11 metri, un atac al lui 
Stoenescu asupra lui Năstu
rescu. O fază la care, oricum, 
regulamentul fusese infinit 
mai puțin călcat — DACA NU 
DE LOC — decît în celelalte 
trei situații, trecute cu ve
derea. Dar, lovitură de tea
tru. Neagu, trimis să execute 

' lovitură de pedeapsă, șutează 
’ în... bară !

Deci, prelungiri ! In ultime
le 30 de minute de joc, cele 
două echipe ajunse la capătul 
puterilor și epuizate, totodată, 
și nervos, acționează mai pu
țin clar. Dinamo are totuși 
mai multe resurse și este mai 
aproape de victorie, pe care 
Lucescu o va șî realiza, prin 
golul înscris în min. 115. Ne- 
maiavînd ce pierde. Rapidul 
iese la atac, că Ia hochei, 
împreună cu portarul Rădu
canu. Egalarea nu mai sur
vine, ci, dimpotrivă, asistăm 
Ia majorarea scorului de că
tre Lucescu, care profită de 
pozițiile înaintate ale întregii 
apărări rapidiste, majorînd 
scorul — 3—1, în min. 116.

Este regretabil că arbitra
jul lui Vasile Dumitrescu (în 
nota lui și tușierii : Mircea 
Bică si. C. Bărbulescu) a pă
tat această pasionantă finală 
de cupă, pentru care atît Di
namo cît și Rapid merită fe
licitări : tenacitate, și excep
țională forță de luptă de o 
parte, joc tehnic, în viteză, 
Spectaculos, de cealaltă parte.

Jack BERARIU

DE VINĂ?
fluierului. Cursă Năsturescu, 
o cădere oarecare și... penalti.

Ceea ce-i luase Rapidului 
ou cîteva minute înainte, ar
bitrul Dumitrescu îi redă, ab
solut gratuit, CADOU. în tri
bune, chiar și rapidiștii deza
vuează gestul. Dar Neagu tri
mite în bară...

Prelungiri. Dinamo, mal 
proaspătă, domină și înscrie 
golurile victoriei. Durități pe 
teren, discuții aprinse în tri
bune. Discipolul lui Dienst a 
făcut „atmosferă*.

Dar ne-a stricat după amia
za. Și a stricat și finala.

P.S. Un final pregătit fru
mos de Loto Pronosport a fost 
în parte compromis de duri
tățile lui Stoenescu, Năstures
cu și de pugilatul lui Rădu
canu. Au făcut și ei atmosferă..

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT NK. 
24. ETAPA DIN 16 IUNIE 1968

1. Inter — Milan (pron. pauză)
2. Inter — Milan (pron. final)
3. Bologna — Torino
4. Bari — Verona 2
5. Catania — Potenza 1
6. Lazio — Foggia 1
7 Livorno — Reggiana x
8. Messina — Perugia x
9. Novara — Genoa x

10. Padova — Modena x
11. Palermo — Catanzaro 1
12. Regglna — Monza 1
13. Venezia — Pisa 1

Fond de premii : 356 432 lei.
Rezultatele meciurilor 1—3 care 

se desfășoară în nocturnă vor fi 
comunicate In numărul următor.

Opinii pe marginea 
proiectului viitoru
lui regulament 
de transferări
• Egalitate intre toate echipele
• Proiectul menține un neclarii 
statu quo
• Sâ ni te permită să optăm

IOSIF IQHIMAȘ (președin
tele clubului Dinamo Ba
cău) i „Proiectul viitorului re
gulament de transferări are 
nevoie de corecții serioase, 
dacă există intenția unei re
zolvări structurale a proble
mei. Mă aliez la Post
punerile ziarului Sportul, 
care oferă soluții pen
tru corecția unor lacune re
simțite de multă vreme în 
fotbalul nostru. Legitimarea 
tuturor fotbaliștilor din sec
torul de performanță pe ter
men limitat nu mai poate fi 
amînată, iar baza de înțele
gere reciprocă dintre club și 
jucător nu mai poate lipsi. 
Dar, înainte de orice, pia
tra unghiulară a viitorului 
regulament de transferări tre
buie să devină principiul ega
lității între toate echipele, in
diferent de forul lor tutelar. 
Consens elementar, care va 
conferi, printre altele, un in
dispensabil sentiment de si
guranță celor ce înțeleg să-și 
construiască o echipă din ca
dre proprii. Pentru fotbaliștii 
ce vor să fie admiși în uni
versități nu mai trebuie de
preciate obligațiile ce decurg 
din legitimarea anterioară. 
Tînărul ar trebui să plece 
spre un centru universitar 
doar atunci cînd îi expiră 
obligațiile față de clubul pre
cedent. în caz contrar, pro
pun să primească drept de 
joc la clubul universitar doar 
după prescripția termenului 
de legitimare, erceptînd ca
zul cînd cele două cluburi 
între care se deplasează ju
cătorul ajung la o înțelegere. 
Ar fi bine ca fotbaliștii che
mați să-și îndeplinească înalta 
îndatorire patriotică a servi
ciului militar să joace, în a- 
cest inervai, intr-o competiție 
internă, organizată de către 
departamentul respectiv".

LUDOVIC GIOSAN (men- 
bru al secției de fotbal 
U.T.A.). ..Datorită strîmbătății 
regulamentelor de transferări 
(mai vechi sau mai noi), 
U.T.A. a fost, în decursul- a- 
nilor, aproape cea mai lovită 
echipă. Pînă în anul 1963, de 
exemplu. 26 de jucători cres
cuți de noi la Arad jucau în 
alte formații de A și B (Pîr
călab, Koszka. Petescu, Je
nei, Pop și alții). Frustrată 
mereu de jucătorii ei cei mai 
buni, din 1954 pînă în pre
zent, U.T.A. nu- s-a mai situat 
nici măcar pe locurile II IU 
ale clasamentului, iar ciștl- 
qarea campionatului a început 
să ni se pară un deziderat 
absurd. îmi exprim un deplin 
acord cu punctul de vedere 
al ziarului Sportul, care ple
dează pentru desființarea ori
cărui privilegiu în materie^de 
transferări.

Introducerea legitimării pe 
termen limitat are rațiuni 
snort ive și suport umanitar. 
Atmosfera internă din clu
buri s-ar calma (fiecare part» 
cunoscînd precis durata obli
gațiilor reciproce). Antrenorii 
și jucătorii ar putea dobîndi 
cu adevărat sentimentul pers
pectivei (pînă acum, te tre
zeai peste noapte că unul sau 
mai ntulți fotbaliști erau tre- 
cuți la alte cluburi). Legiti
marea limitată în timp rea- 
lizată prin acordul reciproc 
club-jucător, ar trebui să fie, 
de preferință, realizată pe un 
termen cît mai lung. Trebuie 
declanșată dorința unei com
portări ireproșabile a celor 
două părți una față de cea
laltă, încît tendința de pre
lungire a legitimării să re
zulte firesc, spontan. Astfel, 
s-ar oferi cluburilor producă
toare de jucători buni (și 
U.T.A. are o asemenea tra
diție), șansa legitimă de a-i 
păstra. Cei plecați temporar 
pentru îndeplinirea serviciu
lui militar s-ar înapoia Ime
diat la U.T.A. Dacă un tînăr 
legitimat la noi, pe 8 ani. să 
zicem, ar vrea să urmeze • 
facultate în această perioadă 
i-am permite fără tergiver
sări și la absolvire am avea 
certitudinea că se va înapoia 
la echipa-mumă. Proiectul 
publicat menține un nedorit 
statu quo în perimetrul a- 
cestor probleme vitale. Fră- 
mîntările existente în lumea 
fotbalului nostru, provocate 
de prelungirea unor norme de 
transferări anacronice, nu 
mai trebuie ignorate de că
tre federație"

DUMITRIU II (jucător la 
Rapid București) : „Propun și 
eu să se acorde drepturi egale 
tuturor echipelor (militare, 
studențești, sindicale), în ope
rațiunea de transferare a fot
baliștilor. Ca jucător, apre
ciez că ar trebui să se înceapă 
cu fixarea unei etape de li
beralizare a transferărilor. 
Mulți fotbaliști s-au tre
zit legitimați la diverse 
echipe, fără să țină cont 
de punctul lor de vedere. 
Să ni se permită să op
tăm. După ce se va recunoaș
te fotbaliștilor acest drept 
primordial, să se realizeze 
forme de legitimare pe ter
mene variabile, dar limitate 
(de la caz la caz). Numai 
astfel, clubul și jucătorii vor 
putea să-și armonizeze reci
proc datele fiecăruia. Mulți 
fotbaliști au apărat ani de 
zile onoarea sportivă a unei 
echipe, iar atunci cînd un 
eveniment remarcabil petre
cut în viața lor impunea să 
plece în alt oraș, erau sus
pendați în mod arbitrar Să 
nu mai fim amenințați cu 
suspendări pe timp de doi 
ani. Trebuie prevenită prin 
lege această alternativă abu
zivă. Consider, de asemenea, 
că este inechitabil să gratu
lezi prin regulament clubu
rile. cu dreptul unilateral de 
a reține jucătorii încă un an, 
peste termenul stabilit an
terior. prin acord reciproc".



TÎBERÎU STAMA, trimisul nostru special la C. E. 

de lupte greco-romane, transmite:

NICI O MEDALIE...
VĂSTERAS, 16 (prin tele

fon). — îmi este greu să des
criu cu cită dezamăgire aștern 
aceste rînduri, după ce mi-a 
fost dat să văd cum, rînd pe 
rînd, luptătorii români au pă
răsit patrulaterele de concurs, 
de Ia Rocklundahallen, înain
tea finalelor. Sîmbătă seara, 
tîrziu, Gh. Stoiciu (cat. 52 kg) 
n-a reușit să folosească ultima 
șansă pe care o mai avea de 
a rămîne în s,cursa medalii
lor". O victorie în fața campio
nului european Kirov (Bulga
ria) l-ar fi clasat în primii șase. 
O înfrîngere, însă, l-ar fl adus 
pe banca eliminaților. Stoiciu 
n-a luptat cu toată convinge
rea, pierzînd fără drept de 
apel, prin tuș! Foarte impor
tant pentru I. Enache (cat. 70 
kg) era meciul cu Butrakov 
(Bulgaria). Numai o victorie 
îl putea menține în competi
ție. Dar, ca și Stoiciu, Enache 
a evoluat dezordonat, s-a an
gajat în lupta de uzură, cu 
multe neregularitățl ale ad
versarului său, motiv pentru 
care, atît el, cit și sportivul 
bulgar au primit cîte 3 aver
tismente, fiind descalificați.

Ne așteptam ca 
dimineață, după o 
odihnă (îndeosebi 
de vedere nervos), 
tanțij noștri rămași 
tiție (Alionescu, Popescu, Ne
guț și Martinescu) să acțio
neze cu mai multă hotărîre, 
cu mai mult aplomb, la ade
vărata lor valoare. N-a fost 
însă așa. S. Popescu (cat. 63 
kg), în meciul cu Topsakal 
(Turcia), s-a angrenat într-o 
luptă fără orizont, penalizată 
prompt de arbitri. Popescu, 
căruia H trebuia neapărat vic
toria pentru a trece mai depar
te, n-a putut scoate decît un 
rezultat egal și astfel a com-

pletat „baremul" celor 6 puncte 
de penalizare, fiind eliminat. 
Același lucru s-a întîmplal 
după aceea cu Alionescu (cat- 
57 kg), în meciul cu Traikov 
(Bulgaria). Luptătorul nostru a 
avut o evoluție penibilă, în spe
cial în ultimele 
cînd adversarul 
secunde întregi 
iminentă de tuș.

Pe un cer plin de nori, două 
palide raze de soare. Le-au pri
lejuit victoria lui Martinescu 
(cat. 97 kg), puțin scontată, la

două reprize, 
său l-a ținut 
într-o situație

CAMPIONII EUROPENI

duminică 
binevenită 
din punct 
reprezen

ta compe-

Cat. 52 kg - I. Kogerghin 
(U.R.S.S.).

Cat. 57 kg - H. Traikov 
(Bulgaria).

Cat. 63 kg - I. Grigoriev 
(U.R.S.S.).

Cat. 70 kg - V. Novo- 
hatko (U.R.S.S.) ți M. Poi- 
kala (Suedia).

Cat. 78 kg - S. Accar 
(Turcia).

Cat. 87
(U.R.S.S.).

Cat. 97 
garia).

Cat. +
(Cehoslovacia).

kg - O. Bliadze

kg - F.

97 kg -

Kiss (Un-

P. Kment

puncte, în turul IV . 
P. Svensson (Suedia), 
tatul de egalitate realizat de 
Neguț (cat. 87 kg), în partida 
din același tur, cu L. Metz 
(R.D.G-). Dar, slabă consolare, 
mai ales în cazul lui Neguț, 
care, în turul următor — V —a 
repetat în fața lui Overby (Nor
vegia) rezultatul cu Metz. Și 
astfel Neguț a fost cel de al 
7-lea luptător român eliminat.

Ultima speranță, nu la un 
titlu, practic imposibil de cuce
rit, ci măcar la o medalie, ă

asupra lu! 
i, și rezul-

fost Martinescu (cat. 97 kg). El 
a întîlnit în turul V pe campio
nul european Kiss (Ungaria). 
Martinescu a avut un ușor 
avantaj în prima repriză și 
lăsa impresia că va cîștiga în 
cele din urmă, cel puțin la 
puncte. Dar, în continuare, re
dutabilul său adversar a reușit 
să echilibreze situația. Meciul 
s-a încheiat la egalitate, dar nu 
ne-a oferit nici o satisfacție, 
deoarece Martinescu n-a mai 
putut intra în finală, rotunjind 
fatidica cifră a celor 6 puncte 
de penalizare, clasîndu-se pe 
locul 4.

In legătură cu comportarea 
surprinzător de slabă a luptă
torilor români, cîțiva dintre spe
cialiștii prezenți la Văsteras au 
ținut să-și manifeste nedume
rirea. Unul dintre el, secretarul 
general al Biroului F-I.L.A-, 
Milan Ercegan (Iugoslavia) ne-a 
spus: „Nu pot să-mj imaginez 
cum luptătorii români, care de 
ani de zile se situează printre 
fruntașii pe plan european și 
chiar mondial, n-au reușit de 
data aceasta să cîștige nici mă
car o medalie. Eu aveam con
vingerea că acest lucru il va 
realiza Martinescu, care în ciu
da unui tablou greu, s-a miș
cat foarte bine și a fost practic 
printre cei mai buni concurenți 
din categoria sa. Sigur, o vic
torie la Kiss i-ar fi creat posi
bilitatea să tranșeze direct fi
nala cu bulgarul Radev”.

Trimisul nostru special la Budapesta, ADRIAN VASILIU, transmite:

0 surprinzătoare înfrîngere 
a reprezentativei noastre
Victoria absolut clară obțl- 

nută de secunzii țării gazdă 
asupra Iugoslaviei cu 24 de 
ore înainte trebuia, în mod 
normal, să pună în gardă e- 
chipa României, aflată dumi
nică la ultimul joc în acest 
turneu. Dar, sportivii noștri 
și-au desconsiderat adversarii, 
fiind prea siguri de victorie, 
au jucat inadmisibil de slab 
(mai ales în prima parte a 
meciului), pierzînd o partidă 
care ar fi trebuit să nu le ri
dice probleme.

Chiar de la început a fost 
clar că românii nu se află în 
ape prea bune. Culineac a 
scăpat singur spre poartă, dar 
a tras slab. Firoiu a fost nea
tent la un pas decisiv, iar 
Mărculeseu (bară) și Kroner 
(de două ori) au pierdut bune 
ocazii de a deschide scorul. 
Primul punct al partidei a fost 
realizat de Blajec (4 m), de 
abia în repriza secundă. Am 
avut ocazia să mărim avanta
jul, dar Szabo a tras în bară 
un penalti! Cîteva secunde 
mai tîrziu îl imită la poarta 
noastră Lehoczky. Gazdele 
reușesc totuși să egaleze la 
un contraatac, prin Gdrgenyi. 
cu largul concurs al lui Seu- 
rei.

Cel de-al treilea „sfert* a 
fost fatal reprezentativei 
noastre. Indiferent de greșe
lile arbitrului Manguillot, po- 
loiștii români nu aveau drep
tul să ajungă în situația de 
a fi conduși cu două goluri, 
de o formație care nu a făcut 
altceva decît să păstreze eît 
mai mult balonul și să pro
fite cu exactitate matematică 
de toate greșelile apărătorilor 
români. Pe rînd, Szolgyemi 
(din 4 m acordat cu ușurință) 
și Kasas (cu o „boltă" care l-a 
surprins neatent pe Scurei) au 
dus scorul la 3—1 în favoarea 
formației Ungaria B. Din acest 
moment românii s-au năpustit 
în atac. Zahan, cu un șurub 
din centru, a redus handicapul 
(2—3), dar apoi, în ultima re
priză, din cele 2 lovituri de 
pedeapsă de care au beneficiat 
Firoiu și Blajec, numai una a 
fost transformată (Blajec) i 
3—3. In schimb, gazdele mai 
beneficiază de un penalti, pe 
care Max îl transformă cu si
guranță, aducînd victoria e- 
chipej sale : 4—3 (0—0, 1—1, 
2—1, 1—1). Spre sfirșitul me
ciului Zahan a mai avut o o- 
cazie de a egala, dar mingea 
șutată de el după ce l-a depă
șit pe Steinmetz, s-a oprit pe 
linia porții... exact în momen-

tul cînd sirena vestea finalul 
întrecerii! M. Manguil'.ot 
(Spania) a condus următoarele 
formații i

ROMANIA i Scurei (Ciszer) 
— Zahan, Firoiu, Szabo, Kro
ner, Culineac, Mărculeseu, 
Blajec, Grințesou

UNGARIA B i Steinmetz — 
Gdrgenyi, Kasas, Nemeth IL 
Szolgyeni, Lehoczky, Martin, 
Max, David, Deak.

IUGOSLAVIA ÎNVINSĂ
în cel mai important meci 

al turneului, Unoaria a între
cut Iugoslavia cu 8—6 (0—1, 
8—2, 4—1, 1—2), după un joc 
de slabă factură tehnică, în 
care 13 din cele 14 goluri mar
cate s-au datorat loviturilor 
de la 4 m. Intîlnirea a fost pre
sărată cu dese neregularități, 
care au obligat pe arbitrul o- 
landez Goose să intervină 
foarte des și sa dicteze elimi
narea din joc a lui Lopatni — 
Gyoro (în pereche) și Stipa- 
nici. Gazdele au inițiat mainici. Gazdele au inițiat 
multe acțiuni ofensive, 
demarcat cu o mai mare 
rință, cîștigînd pe merit.

CLASAMENT FINAL:
Ungaria — 6 p, 2. Iugoslavia 
— 4 p, 8. România — 2 p, 4. 
U.R.S.S. B —0 p. Formația se
cundă a Ungariei a participat 
în afară de concurs.

Echipa R.S.S. Lituaniene a ciștigat 
Cupa Mării Negre" la baschetn

CONSTANȚA, 16 (prin te
lefon, de la trimisul nostru). 
— Ploaia, care nu a contenit 
în tot cursul zilei de dumi
nică, a obligat pe organiza
torii celei de a Vil-a ediții a 
„Cupei Mării Negre" să trans
fere jocurile ultimei etape de 
pe terenul din Mamaia în 
Sala sporturilor din Cons
tanța. Aici s-a înregistrat pri
ma și singura surpriză a 
competiției: reprezentativa de 
tineret a Bulgariei a învins 
prima echipă a Italiei, și încă 
la un scor categoric 50—37 
(24—18).- Meciul România — 
R.S.S. Lituaniană, care avea 
să decidă pe cîștigătoarea 
competiției, a fost deosebit 
de dîrz din prima și pînă în 
ultima secundă. Folosind mai 
multe jucătoare cu talie înal
tă, oaspetele au dominat jo
cul. Echipa română s-a men
ținut o bună parte din timp 
în apropierea formației so
vietice, dar din min. 30 eli
minarea Octaviei Bițu a per
mis adversarelor noastre să 
domine ambele panouri. în 
plus, echipa română a ratat 
exasperant de mult. De pil
dă, Ia loviturile libere, din 
38 de încercări a înscris nu-

In final, o victorie 
a oaspetelor : 54—51

mai 13. 
meritată
(22—23). Au arbitrat Alberto 
Mariani j‘
kov (Bulgaria). Clasament fi
nal : R.S.S. Lituaniană, Ro
mânia, Bulgaria (tineret), Ita
lia.

(Italia) și Toana Ras-

D. STĂNCULESCU

BOXERII DE LA
FARUL CONSTANȚA 
ÎN R.D. GERMANĂ

Echipa de box Farul Con
stanța va pleca într-un turneu 
în R.D. Germană, unde între 
19 și 26 iunie va susține me
ciuri cu T.S.K. Berlin și cu se
lecționata orașului Poznan. 
Sîmbătă seara, pugiliștii de la 
Farul au susținut în 
Sporturilor 
rificare cu 
nă, U.M.T. 
tru gazde.
C. POPA — coresp. principal

Sala 
o întîlnire de ve- 
formația timișorea- 
Scor : 15—8 pen-

Cei patru recordmani mondiali ai probei de 4x800 y, componența edhipei R.F. a Germaniei 
(vineri, la Fulda, ei au realizat 7; 14,6), surid obiectivului: de la stingă spre dreapta, Josef 

Kemper, Walter Adams, Harald Norpoth, Bodo Tilmmler.

La Berkeley (California)

Trei sprinteri cronometrați în 10,1!
NEW YORK 16 (Agerpres).

— în : 
cursului 
atletism 
lifornia), 
probă a 
plat în 
Lennox
Clyde Blosson și Sam Davis

ziua a doua a con- 
internațional de 

de la Berkeley (Ca- 
cea mai disputată 

fost cea de 100 m 
care trei sprinteri : 

Miller (Jamaica),

(ambii S.U.A.) au fost crono
metrați cu același timp 10,1. 
A cîștigat Miller. în cursa de 
110 m garduri, victoria a re
venit recordmanului mondial 
al probei, Earl McCullough, 
cu 13,4. Același timp a rea
lizat și Erv Hali.

Rezultate bune au mâi fost

obținute și de finlandezul 
Perti Pousi — 8,01 m la să
ritura în lungime; Steve 
Marcus — 18,77 m la arun
carea greutății ; Ron Freeman 
și Larry James
400 m și
— 8:50,8 
cole.

46,0 la 
australianul Kerry 
la 3000 m obsta-

Regate internaționale de caiac-canoe

STOCKHOLM: Patru locuri I
PRAGA

STOCKHOLM, 16 (prin te
lefon) Sportivi din 9 țări 
(Uniunea Sovietică, Anglia, 
Ungaria, Finlanda, Norvegia, 
Danemarca, Polonia, Suedia 
și România) au fost prezenți 
la întrecerile de la RSszon 
și „Djurgardens-rund", des
fășurate pe un timp frumos. 
Reprezentanții noștri au avut 
o comportare remarcabilă cu
cerind 4 locuri I. De remar
cat, în mod special, dublul 
succes al echipajului A. Con- 
țolenco și H. Ivanov, precum 
și victoria realizată — Ia de
butul său internațional — de 
A, Butelchin, în compania ce
lor mai valoroși canoiști eu
ropeni (cu excepția lui Lewe).

Rezultate: C 1—1000 m; 
1. Wichman (Ungaria) 4:24,8 ;

Kalkov (U.R.S.S.) 4:25,7 ;
Butelchin (ROMÂNIA)

2.
3.
4:27,8...7. I. Macarenco (RO
MANIA) 4:41,0 ; C 2—1000 
m: 1. Wichman—Petrikovics 
(Ungaria) 4:19,8 ; 2. Dribas—

Cinci locuri I

★
PRAGA, 16 (prin telefon). 

Regata internațională desfășu
rată sîmbătă și duminică pe 
Vltava s-a bucurat de parti
ciparea sportivilor din 10 țări i 
Cehoslovacia, Franța, Olanda, 
R, D. Germană, Iugoslavia, 
Ungaria, Bulgaria, Polonia, 
R. F. a Germaniei și Româ
nia. Aceasta a făcut ca star
tul probelor (de seniori și ju
niori) să fie deosebit de popu
lat — pînă la 40 de concurenți 
la o singură întrecere ! Spor
tivii noștri au obținut o serie 
de rezultate excelente, cuce
rind 4 victorii în probele de 
seniori și una în concursul 
rezervat juniorilor. Iată și au
torii acestor performanțe i 
CI — 1 000 m i 1. Marian Io- 
nescu 4:00,4 ; K 1 — 500 m (J)i 
1. Marla Lovin 2:10,4 ; K 4 —

^telex-radio-telefo^

Săritorii și-au încheiat

IN CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE NATAȚIE de la Ber
lin proba de 200 m liber a fost 
cîștigată de Alfred Muller (R.D. 
Germană) cu 2:02,4. Marian Sla
vici (România) s-a clasat pe lo
cul trei cu 2:04,9. La 200 m spate 
a terminat^ victorios Roland 
Matthes (R.D. Germană) în 2:10,1.

IN FINALELE „Cupei orașelor 
ttrguri" la tenis de masă, la Bu
dapesta : proba masculină a fost 
cîștigată de echipa Stadion Pra- 
ga, care a învins cu 5—4 pe 
VM Koezert Budapesta. La fe
minin, echipa Constructorilor din 
Budapesta a întrecut 
Slavia Praga.

Liston nu a putut să se impună 
cu autoritate, comportindu-se sub 
așteptări.

cu 5—0 pe

întrecerea
în bazinul de la ștrandul Ti

neretului din Capitală a luat 
sfîrșit concursul internațional 
de sărituri în care au evoluat 
cei mai buni săritori din Ro
mânia și R.S.S. Ucraineană. 
Iată primii trei elasați: BĂR
BAȚI — platformă : 1. I. Ganea 
431,35 p, 2. P. Decuseară 402,00 
p, 3. VI. Mariniac (U) 391,50
p; trambulină : 1. Ganea
415.00 p, 2. Al. Tkacenko (U) 
407,20 p, 3. Gh. Baican 397,80 
p (de menționat că Baican a 
condus pînă la ultima săritură, 
pe care a executat-o slab) ; 
FEMEI — platformă: 1. Ta
tiana Sturova (U) 289,90 p, 2. 
Melania Decuseară 270,30 p, 
3. Galina Podhalaghina 246,10 
P; trambulină: 1. Decuseară 
385,90 p, 2. Sturova 376,55 p, 
3. Liubov Astaeva (U) 350,65 p.

G VASILIU—coresp.

ECHIPA DE RUGBY Constructo
rul București, care se află in 
turneu în Cehoslovacia, a jucat la 
Brno cu echipa Universității 
localitate. Rugbyștil români 
obținut victoria cu scorul 
14—3 (11—0).

din 
au 
de

UN EXCEPȚIONAL record mon- 
dial în proba de 80 m.g. a fost 
obținut, la Riga, de atleta sovie
tică Vera Korsakova, în vîrstă 
de 27 ani. Timpul realizat — 10,2 
— ameliorează cu 0,1 sec. ve
chiul record deținut de Irina 
Press. Sprinterul sovietic Vladislav 
Sapeya a stabilit un nou record 
al U.R.S.S. în proba de 100 m 
cu timpul de 10,1. Vechiul record 
(10,2) aparținea din 
lin.

1962 lui Ozo-

LA BELGRAD s-a 
diționalul meci de 
tre o selecționată 
echipa câștigătoare

tra
din'

disputat 
baschet 

europeană șl 
a „C.C.E.", 

Real Madrid. Selecționata Europei 
a repurtat victoria cu 74—56. Du
minică, Steaua Roșie Belgrad a 
învins cu 89—83 (43—40) pe Real 
Madrid.

S-AU ÎNCHEIAT ^INTERNAȚIONALELE 
DE TIR ALE UNGARIEI

BUDAPESTA 16, (prin tele
fon). Ultima zi a campionate
lor internaționale de tir ale 
Ungariei a avut în program 
desfășurarea probelor de pis
tol viteză (manșa II), armă 
standard 3 x 20 f. femei șl 
armă liberă calibru mare. Re
zultate : pistol viteză 60 f. i 
1. I. Bakalov (U.R.S.S.) 591 p. 
(după baraj 1 148 p.), 2. A. 0- 
nisciuk (U.R.S.S.) 591 p. (după

baraj: 146 p.), 3. R. Suleima- 
nov (U.R.S.S.) 589 p. (după ba
raj : 147 p.), 4. G. Maghiar
589 p. (294 + 295) — după ba
raj : 142 p., 5. A. Dobșa (Un
garia) 586 p., 5. Sz. Kun 585 p . 
10. L. Giușcă 578 p. Armă stan
dard 3X20 f. femei: 1. Kell
ner (Ungaria) 561 p., 2. Mar
gareta Enache 560 p., 3. Ariti- 
na Bițică 559 p... 5. Mariana

Antonescu 553 p... 15. Magda 
Borcea 532 p. Armă liberă ca
libru mare : 1. Gherasfmenok 
(U.RS.S.) 1 152 p., 2. Petrovacz 
(Ungaria) 1 150 p., 3. Papp (Un
garia) 1 147 p... 9. P. Sandor 
1 134 P;

Din cadrul acestei ultime zi, 
merită a fi subliniat rezulta
tul obținut de Margareta Ena- 
che : 560 p.

0 rundă dîrz disputată în turneul feminin de șah
SINAIA. 16 (prin telefon).— 

Numai trei partide s-au în
cheiat în cea de a 3-a rundă 
a turneului internațional fe
minin de șah. Dovadă că dîr- 
zenia cu care cele 14 concu
rente își dispută șansele creș
te pe măsură ce competiția 
avansează. Cîștigînd în fața 
englezoaicei Ann Sunnucks, 
fosta campioană iugoslavă 
Tereza Stadler a trecut în 
fruntea clasamentului, cu

2'/2 puncte. Este posibil, însă, 
ca ea să fie ajunsă din urmă 
de două reprezentante ale 
României, maestrele interna
ționale Elisabeta Polihroniade 
și Margareta Teodorescu, am
bele a'’înd partide întrerupte 
cu avantaj, la JSJovarra și res
pectiv, Todorova.

în celelalte două partide 
încheiate, Alexandra Nicolau 
a cules prima sa victorie în 
concurs, dispunînd de olan-

deza Rye Timmer, iar Eleo
nora Jianu a obținut o pre
țioasă remiză în fața Tatia- 
nei Zatulovskaia (U.R.S.S). 
Alte două partide sînt între
rupte : Malypetrova—Sinka și 
Reichcr—I-Ielwig.

Iată clasamentul înaintea 
rundei a 4-a 
întreruptelor : 
Zatulovskaia 
și Teodorescu
Sunnucks și Timmer l‘/z etc.

și a jucării 
Stadler 2*/2, 

2, Polihroniade 
1‘/a (1), Jianu,

DIETER HOFFMAN 
mană) a stabilit un ___ ___
al țării sale în proba de arun
carea greutății cu valoroasa per
formanță de 19,54 m.

(R.D. Ger- 
nou record

FINALA TURNEULUI DE TE
NIS de la Bristol : Arthur Ashe 
(S.U.A.) l-a învins cu 6—4, 6—3 
pe Clark Graebner (S.U.A.). La 
Beckenham, victoria a revenit lui 
Fred Stolle (Australia), care în fi
nală l-a întrecut cu 6—3, 6—1
pe Roy Emerson (Australia). La 
feminin : Margaret Smith Court 
(Australia) a ‘ 
6—2 pe Ann

A DOUA PROBA a concursului 
internațional de călărie de la 
Casablanca a fost cîștigată de 
sportivul englez Jean Kidd. în
vingătorul, pe calul „Jersey", a 
totalizat 4 puncte penalizare. Fa
voritul probei, francezul D’Orioia. 
pe „Farid", s-a clasat pe locul 
secund cu 4,5 puncte penalizare. 
După două probe, în clasame.ntul 
general conduce Kidd (Anglia) 
cu 30 de p, urmat de Randazzo 
(Italia) — 24,5 p și Dunn (An
glia) — 23,5 p.

învins-o cu 11—9, 
Jones (Anglia).

CAMPIONUL
la cat. semimijlocie, _____
kes (S.U.A.), a susținut la 
hannesburg un meci amical in 
compania lui Joe Nigldl (Repu
blica Sud-Africană). Cokes a ob
ținut victoria prin KO in run
dul 4.

MONDIAL de
Curtis

box 
Co- 
Jo-

DUPA DOUA ETAPE, în Turul 
ciclist al Elveției conduce belgia
nul Van Springel. Etapa a doua 
a competiției (Zurich — Binnin
gen, 151 km), a fost cîștigată de 
belgianul Walter Godefroot în 3h 
50’14.

FOSTUL CAMPION al ,,greilor”, 
Sonny Liston, l-a învins prin a- 
bandon în repriza a 7-a, la Los 
Angeles, pe Billy Joiner. Cu toate 
că a avut o greutate mai mare 
cu 24 kg decît adversarul său,

internațional
de călărie de la leipzig

LEIPZIG, 16 (prin telefon). 
Duminică dimineață, pe stadio
nul din incinta Expoziției din 
localitate, a început concursul 
internațional de călărie, la 
care participă sportivi din 
U.R.S.S., Danemarca, Polonia, 
Cehoslovacia, România și R.D. 
Germană.

In proba de dresaj, categoria 
mijlocie, dotată cu premiul „Sf. 
Gheorghe" ia care au partici
pat călăreți români ,s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
1. Brockmuller (R.D.G.), cu 
Erznunge, 517 p,... 4. I. Molnar, 
cn Vultur, 430 p, 5. N. Mihal- 
cea ,cu Domino, 428 p, 6. N 
Mihalcea, cu Dana, 394 p. 8. D 
Velicu, cu Seic, 357 p.

Azi, va avea loc proba
dresaj, categoria inlermediară.

do

ÎN ..CUPA DAVIS", s-au încheiat 
semifinalele zonei europene : 
Spania — Anglia 4—1 (în ultimul 
meci, Cox — Gisbert 4—6, 6—3, 
6—3, 6—3) ; R. F. a Germaniei — 
Cehoslovacia 3—1 (în meci deci
siv, Buding l-a învins pe Kodes 
cu 8—6, 6—3, 6—3) ; Italia — 
U.R.S.S. 3—2 (Pietrangeli — Me- 
treveli 0—6, 0—6, 1—6 ; Mulligan 
— Lejus 6—2, 6—4, 7—5).

REZULTATELE din ziua a doua 
a memorialului de înot „Hajnal 
Alfred", desfășurat la Budapesta: 
bărbați : 200 in spate — Borlay 
2:17,4 ; 200 m mixt — Szentirmay 
2:19,7 ; femei : 200 m spate — 
Balla 2:36,2 ; 200 m mixt — Tu- 
roezy 2:35,5 ; 100 m delfin — 
Gyarmaty 1:09,3.

Kaleahin (U.R.S.S.) 4:22,3; 3. 
Prokopeț—Zambotin (U.R.S.S.) 
4:23,0; 4. Simionov—Maxim
(ROMÂNIA) 4:25,2 ; K 2—1000 
m : l.Conțolenco—H. Ivanov 
(ROMÂNIA) 3:48,0; 2. Me- 
szaros—Fabian (Ungaria)
3:49,6 ; 3. Varabiov—I. Te
rente (ROMÂNIA) 3:50,2 ; K 
2—5000 m: 1. Conțolenco— 
H. Ivanov (ROMÂNIA) 
17:58,0 ; 2. Varabiov—I. Te
rente (ROMÂNIA) 18:04,0; 3. 
Meszaros—Fabian (Ungaria) 
18:25,0 ; C 1—5000 m: 1. A. 
Butelchin (ROMÂNIA) 20:34,0;
2. Wichman (Ungaria) 20:36,0;
3. I. Macarenco (ROMÂNIA)
20:50,0 ; C 2—5000 m: 1.
Maxim—Simionov (ROMÂ
NIA) 18:52,0 ; 2. Dribas—Ka
leahin (U.R.S.S.) 19:22,0 ; ' 
Lindelof—Zeidlitz 
19:35,0; K 1—0 
Kostenko (U.R.S 
în probele de f< 
1—1000 m noi m 
cipat.

3. 
(Suedia) 
m; 1.

și la K

Combinata Româ- 
Germană (Evdochi-

500 m i 1. 
nia—R. D. 
mov — Anghelescu — Poh- 
land — Heitz) 1:44,2 | C 2 — 
10 000 m i 1. 1. Suhov—P. Ser- 
ghei 45:40,2; C 1 — 10 000 m; 1. 
A. Igorov 49:56,2. De asemenea, 
caiaciștii și canoiștii români 
s-au clasat pe locuri fruntașe în 
clasamentul diferitelor probe i 
CI — 1 000 m : 3. A. Igorov 
4:05,8 j C 2 — 1 000 m t 2. I. 
Suhov—P. Serghei 3:44,8 ; K 2 
— 500 m : 3. E. Botez—R. Ru- 
jan 1:37,9 ; K 2 — 500 m (F) t

Evdochimov—D. Anghe- 
1:50,4; K 4 — 1 000 m i 
Terente — 1. Sidorenco 

Reva — I. Irimia 3:05,4 j

2. H.
lescu
2. N.
-I-------- --------------------
K 2 — 10 000 m : 3. N. Teren
te—I. Sidorenco 41:54,9; C 1
— 10 000 m i 2. M. Ionescu 
50:44,8.

Baschetbaliștii americani
iși încep turneul in Europa
NEW 

ționata 
de baschet a S.U.A. va între
prinde un lung turneu în 
Europa. Bascbetbaliștii ame
ricani vor sosi la începutul 
acestei săptămîni în Iugosla
via, unde vor susține primele 
întîlniri. în continuare, ei vor 
evolua la Moscova, Minsk și 
în alte orașe europene.

în acest turneu, care cons-

YORK, 16. — Selec- 
olimpică masculină

tituie un prilej de verificare 
în vederea Jocurilor Olimpi
ce din Mexic, echipa S.U.A. 
va utiliza următorul lot de 
jucători: Ken Spain, Charlie 
Scott, Mike Silliman, Spencer 
Haywood, Don Dee, 
Barrett, John 
Saulters, Jim 
Fowler, Tom 
Iseel.

Mike
Clawson, Glyn 
King, Calvin 
Black și Dan

FOTBAL PE GLOB

PE CONTINENT

7^

BRA-R.F. A GERMANIEI — 
ZIUA 2—1

Echipa de fotbal a 
liei și-a început duminică 
turneul în Europa susținînd 
la Stuttgart un meci amical 
cu selecționata R.F. a Germa
niei. Cei 75 000 de spectatori 
prezenți pe stadionul „Nec- 
kar“ au rămas pe deplin sa- 
tist'ăcuți de nivelul jocului. La 
capătul unei partide pasio
nante, în care fotbaliștii vest- 
germani au avut mai mult 
inițiativa, victoria le-a revenit 
cu 2—1 (1—0). Primul gol a 
fost înscris de Held (min. 6). 
După pauză, gazdele înscriu 
din nou prin Dorfel (min. 
56). Imediat după ce mingea 
a fost repusă la centru, bra
zilienii lansează un atac pe
riculos înscriind prin Tostao 
(min. 57). Fotbaliștii sud-a- 
mericani forțează în continu
are egalarea dar nu reușesc să 
mai înscrie. Arbitrul suedez 
Bertil Loeew a condus for
mațiile : R. F. a GERMANI
EI : Wolter — Vogts, Miiller, 
Fichtel, Lorenz, Beckenbauer, 
Weber, Overath, Dorfel, Held, 
Neuberger. BRAZILIA : Clau
dio “— Alberto, Juraudier, 
Joel, Sadi, Denilson, Gerson, 
Borges, Jazinho, Tostao, Edu.

Dieter HENNING 
S.I.D. Dusseldorf

• Echipa braziliană F. C. 
Santos a evoluat la Alessan-

Brazi-

dria în compania echipei lo
cale, pe care a învins-o cu 
2—0 (2—0) prin punctele mar
cate de Pele și Toninho.

U.R.S.S. — AUSTRIA 3—1

amical, ieri la 
reprezentativa 

cu 3—1

în meci 
Leningrad, 
U.R.S.S. a dispus 
(1—1) de Austria. U.R.S.S. a
aliniat o echipă cu multe re
zerve. In prima repriză, so
vieticii deschid scorul în 
min. 12 printr-un gol înscris 
de Vihn cu un șut de la 
2 m. La un contraatac, aus
triecii egalează prin Hof 
(min. 39). După pauză, tot 
gazdele sînt în atac și mar? 
chează alte două puncte prin 
Gherșkovici (min. 47) și Asa- 
tiani (min. 64). Au jucat for
mațiile :

U.R.S.S. : Kudakov — Isto
min, Plahetko, Hmin, I,ev- 
cenko, Vihn, Gherșkovici, 
Kozlov, Evriujihin, Asatianî, 
Liniov.

AUSTRIA : Hareither — 
Gebhardt, Glechner, Stamm, 
Freubuch, Senekovitsch, Ei- 
genstiller, Kaltenbruner, Wol- 
ny, Hof, Sieber.

Corespondență specială pentru „SPORTUL"

Amînate din toamna anului 
trecut, meciurile din cadrul fi
nalei campionatului european fe
roviar, dintre formațiile. Rapid 
București și Lokomotiv - - - - 
se vor ” .....................
nie (la București) și 26 iunie (la 
Sofia). * ’ ’ ’ ..........
echipa 
pe terenurile de fotbal din Ro
mânia, iar în campionatul “ 
gariei a jucat, în această 
oadă, un rol important, îi 
face o scurtă prezentare.

înființat în anul 1929, ,,Clubul 
sportiv feroviar", cum se nu
mea pe atunci, este cea mai ve
che organizație a muncitorilor din 
căile ferate bulgare. Intrată în 
prima divizie în 1940, echipa cîș- 
ligă în același an campionatul 
tării. După război, clubul își 
schimbă numele în Lokomotiv, 
echipa de fotbal reușind să de
vină campioană republicană in 
anii 1945 și 19G4 și să cîștige 
Cupa în 1948 și 1953.

dintre
și Lokomotiv Sofia, 

disputa în zilele de 19 iu-

întrucît, în ultimii ani, 
Lokomotiv nu a evoluat

Bul- 
peri- 
vom

Lokomotiv prestează ctel mai 
eficace și mai tehnic joc de fot
bal din Bulgaria. Cele trei com
partimente acționează înir-o în
țelegere perfectă, totul fiind sub-

In ultimii ani Lokomotiv s-a
menținut în rîndul celor mai
bune echipe bulgare, fiind me-
reu angajată în lupta pentru
titlu.

La ce nivel se prez iută echipa
azi ? Este un;anim rec iinoseut că

ordonat jocului colectiv. Siste
mul preferat este 4 + 2+4. Fun
dașii de margine, Popov și Vla- 
dog, nu se ăvîntă, de regulă, în 
acțiuni ofensive, dar împreună 
cu Hristajiev și Gherov formează 
un compartiment solid și omo
gen. Linia mijlocașilor, alcătuită 
din T. Kolev și I. Gheorghiev, 
acționează pe un perimetru vast, 
venind deseori atît în sprijinul 
atacului cit și al apărării. Nu
meroasele goluri marcate de a- 
cești fotbaliști arată capacitatea 
lor de finalizare. Atacul Loko- 
motivei, în componenta P. Kiri
lov, Kotkov, Mihailov și Debrski, 
s-a remarcat și în actualul cam
pionat prin varietatea acțiunilor, 
prin forța de pătrundere a ex
tremelor și eficacitatea înaintași
lor de centru, Kotkov conducînd 
în clasamentul golgeterilor cu 24 
de puncte și avînd toate șansele 
să depășească recordul deținut de 
Asparuhov (27 goluri). Cit despre 
Mihailov, el este una din marile 
speranțe ale fotbalului bulgar, 
titular al echipei olimpice. Por
tarul Deianov, selecționat în re
petate rînduri și în prima echipă 
a Bulgariei, nu a putut juca in 
actualul sezon, accidentîndu-se 
înaintea începerii returului. Pen
tru meciurile cu Rapid va fi fo- 
folsit și internaționalul Hr. Bo- 
nev de la Lokomotiv Plovdiv, 
care joacă atît ca mijlocaș cît 
și ca atacant.

Pe scheletul echipei Lokomotiv 
este alcătuită reprezentantiva o- 
limpică a Bulgariei, care în urma 
frumoaselor succese din prelimi
narii s-a calificat pentru turneul 
final din Mexic. Iordanov, Hrls- 
takiev, Gherov, I. Gheorghiev, 
P. Kirilov și Mihailov au fost 
nelipsiți din formația olimpica. 
Kotkov, T. Kolev și Deianov sînt 
titulari ai naționalei bulgare, iar 
Debrski, căpitanul echipei, a Îm
brăcat tricoul cu stema țării de 
27 ori.

In actualul campionat feroviar 
Lokomotiv a jucat cu selecțio
nata feroviară a Cehoslovacie! 
(4—0 și 1—1) și cu cea a R.D.G. 
(1—0 șl 1—0), ajungînd pentru a 
treia oară în finală. După cum 
se știe, ultimele două ediții ale 
campionatului au fost clștigate 
de feroviarii bulgari.

Rapid șl Lokomotiv s-au Intll- 
nit în finala din 1961, victoria 
revenind fotbaliștilor bulgari. 
Cum se va solda actuala par
tidă ? Un răspuns încearcă an
trenorul GH. BERKOV : „Ambeta 
meciuri vor fi pentru noi dtfl- 
ctle. Deși stnt angajați in fain 
finală a campionatului bulgar, 
fotbaliștii de la Lokomotiv vor 
aborda partidele cu Rapid cu 
toată seriozitatea, urmărind să-șt 
apere titlul cucerit în două rln- 
durf.

Toma HRISTOV
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