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■■ Decatlon și pentatlon, la Cluj

SL..;K

Vineri au continuat lucră
rile sesiunii a X-a a celei de 
a V-a legislaturi a Marii A- 
dunări Naționale.

Deputății și invitații au în
tâmpinat cu puternice aplauze 
pe conducătorii partidului și 
statului.

In tribune se aflau nume
roși invitați, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, ziariști.

In ședința de dimineață, 
a continuat discuția gene
rală la Proiectul Codului pe
nal.

S-a trecut apoi la discuția 
pe articole în cadrul căreia 
Marea Adunare Națională a 
adoptat propuneri de modifi
care făcute cu prilejul dez
baterii publice a Proiectului 
și amendamente ale deputați
lor, însușite de Guvern și 
de Comisia juridică. Marea 
Adunare Națională a adoptat 
apoi prin vot secret, cu bile, 
Codul penal al Republicii 
Socialiste România.

In continuarea ordinii de 
zi, s-a discutat Proiectul de 
lege privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea Băn
cii Române de Comerț Ex
terior. Expunerea la acest 
proiect de lege a fost făcută 
de ministrul comerțului exte
rior, Gheorghe Cioară. Depu
tatul Gheorghe Lepădean, se
cretarul Comisiei economico- 
financiare, a prezentat rapor
tul comun al Comisiei econo- 
mico-financiare și 
juridice la acest 
lege.

După discuția
proiectul de lege a fost supus 
votului
Adunare Națională a adoptat 
prin vot secret,' cu bile, Le-

al Comisiei 
proiect de

pe articole,

deputaților. Marea

gea privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea Băn
cii Române de Comerț Exte
rior.

Marea Adunare Națională 
a luat apoi în dezbatere Pro
iectul de lege pentru regle
mentarea unor condiții de re
munerare a salariaților care 
îndeplinesc funcții de condu
cere, tehnico-administrative și 
de specialitate. Expunerea la 
acest Proiect de lege a fost 
făcută de deputatul Petre 
I.upu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Comi
tetului de stat pentru pro
bleme de organizare și sala
rizare. Raportul comun al co
misiilor economico-financiare 
și juridice a fost prezentat 
de deputatul Ion Cristolovea- 
nu, secretarul Comisiei eco
nomico-financiare.

După discuția generală a- 
supra acestui Proiect de lege, 
deputatul Petre Lupu a răs
puns la problemele ridicate 
de deputați.

In continuare, Proiectul de 
lege a fost discutat pe arti- 

g cole și supus votului deputa
ților. Marea Adunare Națio
nală a adoptat, cu amenda
mente făcute de deputați, 
Legea pentru reglementarea 
unor condiții de remunerare 
a salariaților care îndeplinesc 
funcții de conducere, tehni
co-administrative și de spe
cialitate.

Lucrările Marii Adunări 
Naționale vor continua în șe
dință plenară în cursul zilei 
de luni 24 iunie.
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La start: cel mai bun decât lonist român, Curt Socol

Clujul găzduiește astăzi și 
rnîine a III-a ediție a întâl
nirii internaționale de de
catlon și pentatlon dintre 
echipele României, Italiei, 
Franței și Iugoslaviei. Primul 
meci de acest fel a avut loc 
în iunie 1966 la Merano (Ita
lia), unde România a parti
cipat numai la decatlon, ocu- 
pînd locul 3 cu 35,5 p, după 
Franța 
(37 p). 
visad 
noastră
pentatlon, întrecere . cîștigată 
de sportivele franceze.

Acum, la cea de-a treia lor 
întâlnire, toate echipele vor

(42,5 p) și Italia 
în iunie 1967, la No- 
(Iugoslavia) echipa 
a concurat doar la

Sărbătoarea sportivă a „profesionalilor"
Vîrfurile sportive ale școli

lor profesionale și cele tehni
ce de patru ani își dau de 
astăzi întîlnire în tradiționa
lele lor finale pe țară. Pe o 
agendă condensată, cuprinzînd 
doar patru ramuri de sport 
(atletism, handbal, volei și 
fotbal), și oferind — tocmai 
de aceea — garanția selecției 
stricte și a muncii nediluate, 
„profesionalii” serbează jubi
leul celei de-a 15-a ediții a 
competiției lor.

Merită subliniat caracterul 
de masă pe care îl au cam
pionatele, anul acesta fiind 
prezenți la fazele prelimina
re ale întrecerii peste 70 000 
de concurenți. Dintre aceștia, 
aproape 1100 și-au cucerit 
dreptul unui loc de start pe 
stadionul Tineretului.

Profesorii și antrenorii care 
s-au ocupat de pregătirea fi- 
naliștilor manifestă optimism. 
Se prevăd dueluri fotbalisti
ce de mare intensitate, parti
de palpitante de volei și de 
handbal, avalanșe de recor
duri la atletism, mai cu sea-

mă în probele de forță, explo
zie și rezistență.

Vom ura tuturor partici- 
panților succes deplin, atacuri 
reușite la semicerc, combina
ții savante deasupra plasei, 
șuturi la păianjen și cît mai ■ 
multe cronometre record !

prezenta garnituri complete, 
atît la decatlon, cît și la pen
tatlon. în componența lor sînt 
incluși cîțiva buni perfor
meri, ale căror evoluții vor 
constitui atracția concursului. 
Astfel, la decatlon, alături de 
campionul țării Curt Socol 
(7433 p în 1965 — record na
țional, 7428 p în 1967), cu
lorile României vor fi apă
rate de Silviu Hodoș (7184 p 
în acest an), Andrei Șepci 
(6832 p în 1967 — record re
publican de juniori) și Mihai 
Muha (6335 p în 1968). Din 
echipa Franței se remarcă 
Duclos (7211 p), Meyer (7021 p) 
și Anyamah (7001 p) — per- 

. formanțe obținute în acest
an, iar Italia are cel mai bun 
om în Bruno Poserina (7194 p 
în 1967). La pentatlon, Maria
Pândele și Elena Vintilă 
(4581, respectiv 4571 p) vor 
avea adversare puternice în 
iugoslavele Marjana Lubej și 
Djurdja Focic (4625, respectiv 
4458 p), franțuzoaicele Mo
nique Bantegny (4644 p), Mar
lene Canguio (4521 p) și De
nise Guenard (4593 p), sau 
italianca Magaly Vettorazzo

(4264 p) — toate eu rezultai 
tele din 1967. Un Cuvînt grett 
va avea de spus și renumita 
săritoare în lungime’ Maria 
Vittoria Trio (6,53 fii anul 
trecut), ale cărei rezultate’ 
parțiale; pe probă (80 mg 
—11,5, înălțime—1,61; greu
tate—11,84, 200 m — 24,5) 
conturează un punctaj de 
aproximativ 4600 p îâ pen
tatlon.

în paraleli, cu meciul In
ternațional, voi* avea loa 
campionatele republicane 
decatlon șl pentatlon.
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in cele două
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din „Sportul":
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IN 9,9 SECUNDE I
Citiți în pag. a IV-a a-

mănunte asupra fantasticei

performanțe obținută de

3 atleți în același concurs.

ELABORATE DE PARTID ■ O femeie deasupra A- 
tlanticului

Opinia publică dezbate am
plu documentele recentei Ple
nare a C.C. al P.C.R., își ex
primă satisfacția pentru mă
turile elaborate, adeziunea de
plină și hotărîrea nestrămuta
tă de a le transpune în via
ță. In rîndurile de mai jos, 
facem cunoscute primele e- 
couri parvenite la redacție.

MOTORUL INTELECTUAL 
VA LUCRA CU ÎNTREAGA 

PUTERE !

'Am studiat îndelung dis
cursul rostit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia Plenara 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Din 
multitudinea ideilor generoa
se expuse de secretarul nostru 
general, străbătute toate de o 
înaltă răspundere față de 
destinul neamului și de un 
profund spirit etic, îmi voi 
îngădui să mă refer la punc
tul de vedere privind cumu
lul de funcții, cunoscut în lu
mea sportivă sub forma prac
ticii jumătăților de normă.

Școala sportivă nr. 2 din 
București, unde funcționez de 
mai mulți ani, a avut de sufe
rit mult de pe urma acestui 
sistem, jumătățile de normă 
grevîndu-i bugetul în propor
ție de peste 20 la sută (!), fără 
a aduce un beneficiu profesio
nal nici măcar cît de cît a- 
propiat cheltuielilor investite.

Cu rare excepții, deținăto
rii jumătății de normă pri- 
veșc funcția lor suplimentară

drept o completare a salariu
lui, o sinecură. Orele de mun
că nu se efectuează integral, 
sînt făcute ..printre picături”, 
în funcție de timpul pe care 
îl oferă norma de bază. Nu 
este o coincidență faptul că 
secțiile noastre rămase cronic 
în urmă sub aspectul planului 
de performanță sînt tocmai 
acelea încadrate cu profesori 
avînd asemenea „mininorme”.

Extinzîndu-ne pe plan na
țional, situația îmbracă forma 
și mai neplăcute în marile u- 
nități sportive de performan
ță, prejudiciului moral adău- 
gîndu-i-se încă unul, cu nimic 
mai neînsemnat, acela al ba
rierelor artificial așezate în 
calea consacrării unor ele
mente tinere de antrenori sau 
profesori.

Iată de ce reglementarea a- 
cestei probleme devenise o 
chestiune reclamată de viața 
însăși. Efectele pozitive pe 
care le vor antrena măsurile 
elaborate de partid sînt de 
neestimat I

prof. Romulus SPIRESCU 
director adjunct 

al Școlii sportive nr. 2 
din București

O REPARTIȚIE MAI JUSTA 
A FONDURILOR

Desigur, preocupările parti
dului și guvernului privind 
gospodărirea cît mai judicioa
să a avutului obștesc se adre
sează și nouă, activiștilor în 
domeniul educației fizice și

sportului care, în sfera noas
tră de activitate, trebuie să 
contribuim la efortul comun 
al întregii societăți. Cum ? în 
primul rînd, prin reducerea 
cheltuielilor inutile, mai ales 
în privința deplasărilor dele
gațiilor sportive în străinăta
te, deplasări costisitoare și u- 
neori nerecompensate prin re
zultate cît de cît onorabile. 
Unii dintre sportivii trimiși 
la o serie de competiții inter
naționale nu justifică nici în
crederea ce le-a fost acorda
tă, avînd evoluții submedio
cre, și nici cheltuielile de de
plasare. Pe de altă parte, sînt 
acceptate invitații la turnee și 
concursuri de . nivel scăzut, 
sportivii români neavînd ni
mic de învățat din acestea. De 
asemenea, specialiști români 
participă la unele conferințe 
internaționale dar. reîntorși 
în țară, nu pun în aplicare 
cele învățate. Pentru ce a- 
tunci această risipă de ener
gie și bani ? N-ar fi mult mai 
necesare în dezvoltarea bazei 
materiale a sportului româ
nesc ? Va trebui, așadar, ca 
în viitor să fie eliminate toa
te aceste cheltuieli inutile, să 
se facă o repartiție mai judi
cioasă a fondurilor, numai în 
folosul dezvoltării sportului, 
să nu se confunde obiectivele 
sportive cu.. obiective turis
tice.

■ Al doilea start... — re
portaj pe 
inedit

■ Convorbiri

■ Duminicile 
tiv

un traseu

cu dl. Gore

unui nespor-

■ Un creion pe stadion

■ Tn vizită la muzeul na
țional a! sporturilor și 
turismului din Polonia

PETRE STEINBACH 
antrenorul multor inter
naționali români întoar
ce pentru voi prima fila 
a abecedar ului fotbalis
tic sâptănuna. viitoare 

spor tul
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c
ceea 
de-a 
schimbat mereu numele, multe din ele 
uitînd chiar cum s-au numit la un mo
ment dat. Ar fi suficient să se citeze 
cazul Petrolului, care s-a numit, rînd 
pe rînd, pornind de la vechiul Juventus 
de obîrșie, Distribuția, Partizanul, Ener
gia și Flacăra, pentru a se stabiliza la 
numele pe care îl poartă astăzi. Nici 
nu e de mirare, în asemenea condițiuni, 
că într-o prezentare a formației pjoieș- 
tene se spunea că ea a cucerit de 3 
ori campionatul țării la fotbal, ignorîn- 
du-se cea de a 4-a victorie, repurtată 
în 1930, sub numele de început al aces
tei vechi echipe : Juventus.

Constatăm cu satisfacție că în ultimii 
ani, schimbările de nume au devenit o 
excepție și nu o regulă. Fiecare echipă 
are acum un nume al ei, cu care se 
mîndrește, un nume binecunoscut de 
amatorii de sport. A dispărut avalanșa 
de echipe ce se numeau fie Metalul, 
fie Energia (ca și cum n-ar mai fi exis
tat alt nume pe lume I), și care lăsa, la 
un' moment dat, impresia că întrecerile 
din cadrul diferitelor campionate se

ine răsfoiește o lucrare documen
tară în care sînt strînse date re
feritoare la un club sportiv ro
mânesc, trebuie să fie el însuși 
documentat pentru a se putea o- 
rienta, pentru a putea descoperi 
ce caută. Și aceasta deoarece 
lungul anilor, cluburile și-au

i
f

I
I
I
!
I
I
I
1
I
I

• Cauzele reale ale răspîndirii dopingului S Cicliștii amatori 
exemplul profesioniștilor... • Cursele-mamMt și premiile mari 
rizează drumul spre farmacii • „Amatori" 
în competiții și pregătire... • Cine sînt, de fapt, adevărată vinovați ?

Marile competiții ru
tiere ale anului 1968 au 
adus în arenă nu nu
mai performanțe și en
tuziasm, ci și dezbate
rea unor probleme mai 
vechi sau mai noi, că
rora nu li s-a găsit încă 
soluționarea, 
mentul înregistrat 
lume 
dale 
sebi, 
mase

urmează 
le favo- 

care stau 10-11 luni pe an
I I 

I
din 
limitează la două sau trei cluburi.

Oare să n-aibă importanță numele 
unei echipe ? Dar atunci, cum se for
mează o tradiție, un simbol în sport, 
unde legăturile afective sînt mai pu
ternice decît în oricare alt domeniu ? 
Tn jurul unui nume se unesc mii de su
porteri, care cred într-o echipă, care 
se bucură și suferă pentru ea. Joaca 
cu numele ar trebui să înceteze, în a- 
fară de cazul cînd s-ar reveni la nume 
care au însemnat ceva în mișcarea 
noastră sportivă sau s-ar înlocui altele 
care, intr-adevăr, nu spun nimic. Nici 
măcar din punct de vedere poetic...

Dacă la acest capitol se înregistrează, 
totuși, un început de stabilizare, cînd 
este vorba însă de culorile unei echipe, 
pe care sportivii sînt chemați, la mo
dul figurat, să le apere, se poate spune 
că, practic, echipele noastre nici nu au 
culori proprii. Tn urmă cu cîteva săp- 
tămîni, pe stadionul Dinamo evoluau 
echipele de tineret ale cluburilor Di
namo și Farul. Dinamo, în echipament 
alb, iar Farul, în albastru, sugerînd 
parcă cerul și marea, decorul specific 
locurilor de unde venea echipa con- 
stănțeană. După terminarea meciului, 
au apărut pe teren formațiile de seniori. 
Aceleași culori : alb și albastru. Numai 
că „albaștrii" erau acum fotbaliștii de 
la Dinamo, iar „albii" erau cei de' la 
Farul ! Această schimbare inexplica
bilă i-a pus adesea în derută pe spec
tatorii puși să dezlege dilema inver
sării culorilor în interval de cîteva mi
nute. Tn meciul de Cupă cu Progresul, 
o nouă metamorfoză : Dinamo a apă
rut în tricouri roșii și chiloți albaștri. 
Iar la finală, otît Dinamo cît și Rapid au 
apărut în alb 1 De ce nu se fixează clu
burile asupra unui anumit echipament ? 
lată un lucru de neînțeles. Cred oare con

ducătorii acestor echipe că Internazio- 
nale a jucat vreodată, fie în meciurile 
de campionat, fie în partidele interna
ționale, în alt, echipament decît cel 
sub care este cunoscută în lumea în
treagă : negru și albastru ? De aceea, 
nici nu este necesar să precizezi că 
este vorba de Internazionale, din mo
ment ce te referi la „nero-azzurri". Așa 
cum, cu ani în urmă, se știa cine sînt 
„negrii" — Venus, și cine sînt „roș- 
albaștrii" — Juventus.

Este o chestiune de tradiție. Dar 
poate și de respect față de spectatori 
și, în ultimă instanță, față de propria-ți 
organizație sportivă.

!
lor” marilor ași ai pro
fesionismului, iar oa
menii legii stabilesc în 
paragrafe sancțiunile 
materiale și morale ce 
trebuie administrate a- 
celora ce merg pe căi 
nepermise sprq șta
cheta tot mai ridicată 

performanței.

oameni a contribuției 
pe care bicicleta o 
poate aduce la recrea
re și menținerea robus- 
teții, a vigoarei și — 
în ultimă instanță — 
a sănătății — n-a putut 
estompa discuțiile cri
tice la adresa direcției 
adesea greșite spre 
care se îndreaptă atît 
ciclismul profesionist cît 
și cel amator. Specia
liștii dezbat pe larg 
„secretul performanțe-

I I
I I

IIReviri- 
în 

de sportul cu pe- 
— datorat, îndeo- 
înțelegerii de către 
tot mai mari dc

Jack BERARIU

(Continuare în 
pațj. a 2-a)

Hristache NAUM
' Alexandru ANDREI

antrenorul echipei feminine 
de popice — campioană 

mondială
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Un antrenor federal analizează campionatul
re a drumului spre afirmare 
a unor elemente tinere. Nu 
atît regulamentele existente, 
cît concepția îngustă a unor 
profesori, care, în dorința de 
a ridica o echipă și de a se 
lăuda apoi, rețin alături de 
jucătoare limitate ca per
spectivă, elemente excelent 
dotate, ce ar putea să progre
seze enorm în alte formații 
și, în special, în cele divi
zionare. Așa se explică în 
parte faptul că toate echi
pele din divizia A dispun 
de loturi restrînse. Nu are 
nici un rost să exemplificăm 
această situație, deoarece ea 
are un caracter general. Atît 
de general incit ea devine 
foarte îngrijorătoare. De aceea 
ar fi bine ca asociațiile și clu
burile sportive care au echi
pe feminine fruntașe în 
handbal să se preocupe de 
lărgirea loturilor lor, prin 
depistarea și promovarea 
elementelor tinere. O cale 
sigură în această direcție o 
constituie crearea unor pe
piniere proprii, adică a unor 
echipe de junioare.

generale, pe baza căreia se 
va putea progresa sub toate 
aspectele. Dar, mai ales, în 
creșterea mobilității și a co
rectitudinii în apărare, în 
realizarea promptă a contra
atacurilor și a replierilor, în 
menținerea unui ritm supe
rior de joc, în creșterea for
ței aruncărilor la poartă. Fi
rește, că o mai mare atenție 
este bine să se acorde creș
terii gradului de pregătire 
tehnică a handbalistelor. Nu 
este permis să vezi la jocuri 
de divizie greșeli de prindere 
și aruncare a mingii, pase 
fără adresă și alte aseme
nea lucruri. Desigur că dacă 
se vor realiza, măcar parțial, 
asemenea lucruri, pregătirea 
tactică va înregistra și ea 
salturi calitative.

in 
la 
că

DE UNDE VINE OTRAVA ?

Cine va ciștiga duelul ? Apărătorul sau atacantul ? — între
bare repetată în fiecare joc al campionatului

Nu poate fi contestat faptul 
că cel mai autorizat tehni
cian din handbal în emiterea 
«nor păreri, despre recent 
încheiata dispută pentru 
titlu a echipelor feminine, 
este antrenorul federal Fran- 
cisc Spier. Și aceasta din mai 
multe motive, printre care 
cel- mai important rămîne, 
desigur, acela că apropiata 
ediție a C.M. de handbal fe
minin a determinat pe antre
norul federal să urmărească 
foarte atent jocurile campio
natului, analizînd temeinic 
comportarea echipelor și a 
celor mai bune jucătoare.

Așa îneît o discuție cu 
prof. Francisc Spier, 
ceastă temă, este cît se 
de instructivă.

te în campionatele diviziilor 
A și B, precum și de califi
care, este nesatisfăcătoare, 
atît sub aspect calitativ, cit 
și sub aspect cantitativ. Din 
acest motiv, există o lipsă 
acută de elemente tinere, în
zestrate cu gabarit și calități 
fizice și morale corespunză
toare, bine instruite și pre
gătite pentru a face față ce
rințelor concepției de joc mo
derne și a pretențiilor din ce 
în ce mai ridicate pe care le 
impune participarea cu succes 
la marile competiții mon
diale.

pe a- 
poate

— Care credeți că sînt 
cauzele acestei situații ?

cam-— Cum apreciați
- pionatul feminin terminat 

nu de mult ?

— înainte de a răspunde, 
vreau să vă precizez că a- 
Ceastă problemă a făcut 
obiectul unei analize în co
legiul de antrenori, după care 
a fost prezentat un referat 
biroului federal. Concluziile 
nu au diferit însă: campio
natul poate fi apreciat ca 
nesatisfăcător, din toate 
punctele de vedere.

— Exprimarea, deși con- 
M ține un calificativ precis, 
_ are totuși un caracter ge

nerai. Poate doriți să exem
plificați măcar un „punct 
de vedere" ?

— Cea mai importantă este 
fără îndoială legată de mo
dul total insuficient în care 
se lucrează la cluburi și aso
ciații. Antrenorii manifestă o 
condamnabilă lipsă de exi
gență în realizarea obiective
lor de pregătire, abandonînd 
cu ușurință principii metodi
ce universal valabile. în cele 
mai multe cazuri se urmărește 
obținerea unor rezultate mi
nore, în cadrul competiției 
respective, pierzîndu-se di
recția perspectivei atingerii 
unor obiective de instruire 
mai înalte, care, cu timpul, 
ar asigura o 
că sigură și 
competițional 
constant.

creștere valori- 
un randament 

superior și

— Deci, o primă cauză. 
Altele 1

" —, Pe pildă, baza de masă 
a handbalului nostru femi
nin de performanță, adică la 
nivelul echipelor participan-

— O altă deficiență, care 
generează situația nesatisfă- 
cătoare din handbalul femi
nin, este și permanenta bara-

CONCURSURI, REZULTATE...
LA SNAGOV: BUCUREȘTI 
— BUDAPESTA (JUNIORI)

Sîmbătă și duminică se vor 
desfășura, la Snagov, între
cerile concursului internațio
nal de caiac-canoe dintre e- 
chipele orașelor București și 
Budapesta. Competiția — re
zervată juniorilor — progra
mează următoarele curse: 
K 1, 2, 4 — 500 m ; K 1, 2, 4 
— 500 m fete ; C 1, 2 — 500 
m ; C 1, 2 — 1000 m ; K 1, 
2,4 — 1000 m. Sîmbătă, pro
bele încep la ora 16,30, 
duminică la ora 10.

iar

LA HERĂSTRĂU: 
CUPA PRIMĂVERII

Pe apele lacului Herăstrău 
ș-au disputat cele 21 de pro
be ale competiției dotate cu 
Cupa primăverii, organizată 
de comisia de specialitate a 
municipiului București. După

întreceri deosebit de echili
brate și multe probe specta
culoase, dinamoviștii au acu
mulat cele mai multe puncte 
în clasamentul pe cluburi : 
251, urmați de caiaciștii și 
canoiștij de la Clubul spor
tiv școlar 144; Steaua 136 ; 
Olimpia 79 ; Școala sportivă 2 
53 ; Centrul nautic universi
tar 39 ; Voința 18.

ANUNȚ
Ministerul Industriei Alimentare pregătește în anul școlar 

1968—1969 prin școlile profesionale, muncitori calificați 
pentru următoarele meserii:

OPERATORI Ia fabricarea zahărului, uleiului, spirtului, 
amidonului ;

PREPARATOR de conserve, produse din lapte, pro
duse zaharoase, produse făinoase, mezeluri și conserve din 
carne i

VERIFICATOR și PREPARATOR de băuturi alcoolice și 
răcoritoare;

BRUTAR, MORAR, LABORANT în industria alimentară ;
LĂCĂTUȘ MECANIC, în industria alimentară, mașini 

și instalații frigotehnice;
ELECTRICIAN, în construcții și instalații industriale ; de 

aparate de măsură și automatizare;
STRUNGAR,

și gaze;
SUDOR.

4 Școlarizarea
Grupul Școlar
Str. Spătaru Preda nr. 16, Telefon 23.37.01
Grupul Școlar pentru Industria Alimentară — Armășești 
Județul Ilfov, Telefon 3234
Grupul Școlar pentru Industria Alimentară — Cluj Str. 
23 August nr. 22 Telefon 22412
Grupul Școlar pentru Industria Alimentară — Galați B-dul 
Republicii nr. 169 Telefon 14276
Grupul Școlar pentru Industria Alimentară — Craiova Str. 
Mihai Viteazul nr. 2, Telefon 3538
Grupul Școlar pentru Industria Alimentară — Sibiu Str. 
Turismului nr. 15 Telefon 11929
Școala Profesională pentru Industria Alimentară — Roman 
str. Dezrobirii nr. 6 Telefon 1895

Se primesc absolvenți ai școlii generale (de 7—8 ani) în 
vîțștă de cel mult 18 ani împliniți în cursul anului 1968.

Recrutarea candidaților se va face prin întreprinderile 
Ministerului Industriei Alimentare din județele unde aces
tea își au sediul.

Concursul de admitere se va desfășura în perioada 1—12 
iulie 1968 și va consta în următoarele probe : Matematică 
și Limba română — scris și oral.

Informații suplimentare se pot lua de la întreprinderi și 
de la școlile mai sus menționate.

INSTALATOR de

acestor meserii 
pentru Industria

instalații tehnico-sanitare

se va face la:
Alimentară — București

— Revenind la felul 
care lucrează antrenorii 
cluburi, spre ce credeți 
ar trebui să se îndrepte 
mai mult atenția lor ?

— în primul rînd spre îm
bunătățirea pregătirii fizice

Discuția noastră cu antre
norul federal Franzisc Spier 
s-a oprit aci. Despre cam
pionatul național s-ar mai fi 
putut spune, firește, încă mul
te alte lucruri. Dar bine ar 
fi dacă s-ar realiza măcar 
acestea..

Călin ANTONESCU

Operația Anti Doping se 
desfășoară pe scară interna
țională, cu energie crescîndă, 
vizînd îndeosebi 
sportului cu 
pisoadele dl 
din Cursa Păcii, 
precum știm, de un 
(Peschel, din formația R. D. 
Germane) — iată că recent 
încheiatul „Giro d’Italia" ne 
oferă, „post-festum", cîteva
surprize triste, în același do
meniu, — cu atît mai triste, 
cu cît sint implicate nume 
de rezonanță mondială, ca 
Gianni Motta. Felice Gimon- 
di, Franco Balmamide și alți 
ași profesioniști ai curselor 
pe șosea. Ce-i drept, asupra 
valabilității constatărilor me
dicale planează încă destule 
dubii; se pare că nici teh
nica analizei, nici criteriile 
pe baza cărora se efectuează 
nu sînt pe deplin convingă
toare. In fotbal, investigați
ile n-au căpătat — deocam
dată — aceeași anvergură, 
dar se anunță o campanie 
similară. Boxul, tenisul de 
cîmp, hocheiul pe gheață in
tră și ele în vederile celor 
preocupați de salubritatea 
moravurilor și de protejarea 
sănătății performerilor. Desi
gur, nimeni nu contestă ca
racterul salutar al acțiunii, 
viabilitatea principiului că
lăuzitor. E cu neputință să 
se tolereze — în continuare 
— auto-otrăvirea sistematică 
a unor tineri atleți, sub mas
ca stimulului inofensiv, mai

sectorul
pedale. După e- 

ibsolut penibile
ciștigată, 
„pozitiv"

ales după tragicele „expe
riențe" Riviere, Simpson etc. 
Că tinerii aceștia se 
cu mina lor — iată 
văr care nu mai 
cred, argumentații 
Sintem, însă, îndreptățiți să 
ne întrebăm: de unde vine 
otrava ? Răspunsul pare sim
plu, elementar; o cercetare a- 
tentă ne va dovedi că pro
blema este destul de compli
cată și că fondul, esența ei 
se escamotează, adesea, sub a- 
valanșa detaliilor izbitoare...

Competiția sportivă în ge
nere, anumite discipline (ren
tabile) în special — consti
tuie la ora de față o mare a- 
facere, un „bussines" fantas
tic, angrenind anual sume in
calculabile. Publicul, acest 
uriaș copil colectiv, se pasio
nează de jocul rezultatelor, 
de succesele sau aventurile e- 
roilor preferați, fără a izbuti 
să distingă decit rareori re
țeaua de ițe mânuite cu abi
litate din culise, în virtutea 
unor interese străine de în
săși noțiunea de Sport. La 
rîndul lor, eroii suferă atrac
ția irezistibilă a recompense
lor substanțiale, comerciali- 
zindu-și cu o dulce inconști
ență inima, nervii, capacita
tea vitală. Dar — și abia aici 
mi se pare că întrezărim e- 
sența problemei — ceea ce 
îi determină să procedeze 
astfel, e tocmai caracterul 
mercantil al întreprinderii la 
care ei participă în calitate 
de protagoniști și de pe ur-

otrăvesc 
un ade- 
necesită, 
speciale.

um- 
dacă 
mai

PLEDOARIE PENTRU
(Urmare din pag. 1)

Drogul n-a ocolit nici ci
clismul amator. Fără să ia 
în serios avertismentele oa
menilor de știință, unii ci
cliști folosesc, de la cea mai 
fragedă vîrstă, dopingul, su- 
punîndu-se conștient urmă
rilor nefaste pe care acesta 
nu întîrzie să le lase. Far
maciile din occidentul Euro
pei sînt tot mai des asaltate 
de cicliștii de pretutindeni și 
nu este o butadă ceea ce a- 
firma un ziarist: „Cred că 
marile tururi cicliste sint o 
bună afacere pentru farma
ciști...11

Desigur, toți oamenii de 
bună credință, toți cei care 
iubesc cu adevărat sportul cu 
pedale au datoria să lupte 
fără contenire pentru eradi
carea acestui adevărat flagel, 
să contribuie activ la redre
sarea morală a disciplinei 
care a dat lumii sportive per
sonalități legendare. Și, în 
prima linie, trebuie să se si
tueze hotărîrea intransigentă 
de a nu se permite nimănui 
să întineze ciclismul.

Important este, de aseme
nea, să se vadă cauzele care 
i-au determinat pe alergă
tori să apeleze la laboratoare 
pentru a-și mări capacitatea 
de efort.

PENTRU CINE SINT ORGANI
ZATE COMPETIȚIILE-MAMUT ?

Pentru că în preocupările 
noastre nu intră analiza spor
tului profesionist, să încer
căm a afla geneza greșelilor 
comise de amatori. în ultimii 
ani se observă din partea or
ganizatorilor de curse cicliste 
o evidentă tendință de a se 
da o notă de spectaculos, de 
supercompetiție, fiecărei în
treceri rutiere. Se caută — 
fără a se ține întotdeauna 
seama de realele posibilități 
ale cicliștilor — trasee cît 
mai dure, combinații (o eta
pă contratimp individual și 
una cu start în bloc — în 
aceeași zi) care se îngreuieze 
sarcina participanților și rute 
cît mai lungi posibil. Ce se 
urmărește prin aceasta ? Să 
se determine limitele poten
țialului uman sau să se facă

o exagerată reclamă în jurul 
întrecerii ? în ambele ca
zuri, mobilul este — după 
părerea noastră — greșit. Cui 
a folosit, de pildă, faptul că 
anul acesta „Cursa Păcii1* a 
programat în 14 zile de con
curs 16 etape 7 Se știe că, 
oricum, perioada în care este 
programată „Cursa Păcii11 nu 
beneficiază de condiții me
teorologice dintre cele mai 
bune. Chiar în anii cînd a 
fost calificată ca acceptabilă 
vremea, au fost totuși zile 
ploioase și friguroase. Atunci 
de ce sînt programate zile de 
concurs cu peste 200 km ?

în drumul de la Suhl la 
Aue — via Ilmenau —- am 
văzut mii de oameni stînd în 
ploaie pentru a-i încuraja pe 
cicliști. E un fapt care atestă 
simpatia de care se bucură 
ciclismul. Nu cred însă că 
vreunul dintre acești specta
tori și-ar lăsa copilul să 
practice ciclismul după ce au 
văzut cum se chinuiau rutie
rii, cum erau expuși în fie
care moment la accidente 
dintre cele mai grave.

în cursa preolimpică de a- 
nul trecut de la Liibben e- 
tapa cu start în bloc — care 
s-a desfășurat pe o căldură 
toropitoare — a avut 240 km. 
Nici 20 la sută dintre cei 
care au luat startul n-au mai 
ajuns la sosire. Conservato
rismul de care dau dovadă 
unii organizatori (nu se fac 
modificări în funcție de con
diții) — și de care F.I.C.A. și 
U.C.I. nu se sesizează — a- 
duce în mod cert prejudicii 
ciclismului. La același capi
tol — al exagerărilor — se 
poate menționa și „Turul Ma
rocului11, care a programat 
multe etape de munte cu ki
lometraj foarte mare, precum 
și o serie de competiții eu
ropene.

Este, deci, evidentă tendin
ța organizatorilor de a în- 
greuia competițiile. Firește, 
pregătirile (capitol asupra că
ruia vom reveni) trebuie

amplificate; Dar, chiar și în 
condițiile unui antrenament 
perfect, este greu de supor
tat dificultatea crescîndă a 
curselor, programul competi- 
țional tot mai aglomerat și 
disputa cu vremea neprielni
că. Și, în aceste condiții, sînt 
tot mai greu de realizat per
formanțele pe care organiza
torii le așteaptă de la parti- 
cipanți. în actuala conjunc
tură, în care interferența 
factorilor de cointeresare dă 
naștere la „idei11 din cele mai 
năstrușnice, nu este greu de 
presupus că sportivii caută 
mijloace de a țirie pasul a- 
vent'urii în viitoarea căreia se 
află și că uneori nemaigăsind 
soluții — își îndreaptă privi
rile spre laboratoare. Nu 
cumva aceasta este una din
tre cauzele care au împins 
pe unii dintre cicliștii cu ca
racter labil spre doping ? Nu 
cumva, inconștient poate, s-a 
favorizat practica dopingului 
pînă la flagel 7

CINE NU RESPECTA 
„CARTA AMATORISMULUI" ?

Nu este pentru nimeni un 
secret faptul că unul dintre 
factorii care-i decid pe tineri 
să se dedice ciclismului este 
și acela material. Și este un 
act de jusțețe a răsplăti ru
tierul — pentru marile sale 
eforturi — mai bine decît, 
de pildă, pe pingpongist sau 
voleibalist. Dar mărirea con
tinuă a premiilor în cursele 
pe etape a declanșat o goa-

Se atribuie 60 excursii la ISTANBUL cu auto

Cu 30 lei puteti participa la toate

Astăzi este ultima zi pentru procuautoturisme în număr NELIMITAT

10 autoturisme prin tragere la sorfi rarea biletelor.

extragerile !husă) și diferența în numerar

ma căreia oamenii din 
bră — antreprenorii, 
vreți — obțin avantaje 
mult sau mai puțin directe, 
uneori de-a drepttil fabuloa
se. Nu-i oare semnijicativ 
faptul că practica dopajului , 
cunoaște cea mai largă răș±_ 
pindire în disciplinele „pro
ductive", în care cununile de 
lauri și carnetele de cecuri se 
conjugă oarecum automat ? 
Nu-i de la sine înțeles că o 
anomalie organică, un viciu 
ele fond — în speță, bussine- 
sul sportiv — trebuie să ge
nereze mai devreme sau moi 
tîrziu, mai acut sau mai cu 
discreție, anomalii periferice, 
vicii —' hai să le zicem, 
subordonate ? S-ar putea re
plica, eventual, că există nu
meroase excepții în rindurile 
performerilor de clasă; la 
urma urmelor, nu toate su-, 
per-vedetele încheie pactul 
secret cu diavolii din pilule 
sau fiole, vinzîndu-și trupul și 
sufletul pe o glorie efemeră 
și pe niște beneficii îndeobște 
aidoma... Justețea acestui 
punct de vedere se cere mai 
intii verificată — și apoi, in
diferent de rezultatul verifir 
cării, e clar că amenințarea 
va stărui cită vreme nu ta 
fi stîrpită rădăcina răului, 
generatorul de otravă — reSr 
pectiv, însuși actualul sistem 
profesionist — cu sau fără 
perdea! .......

Dan DEȘLIU

ADEVAR (I)
mul spre ușa farmaciilor 7 
Să spunem — măcar acum în 
ceasul al 12-lea ,— cu curaj 
adevărul și să-i socotim la 
fel de vinovați (sau poate 
chiar mai mult) ca și pe ci
cliști, pe organizatorii curse- 
lor-mamut, pe cei care-i țin 
pe rutieri în cantonament și 
în deplasări cîte 10—11 luni’ 
pe an 
cerut 
manțe

și pe cei care le-au 
alergătorilor perfor- 

cu orice preț.

precum și ace- 
pe primele locuri 
sprinturi etc, se 
concluzia că zil-

bani
sînt
sau antrenori- 
chipurile pen

cuvenite 
înmînate

află în mîna 
uneori schim- 
chiar în fața 
care zîmbesc 
s-au spălat pe 
din Pont! Și
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la
Mirajul marilor pre

dat naștere la aglome- 
sezonului și la prelun- 
pregătirilor. La începu-

nă după înavuțire care nu 
mai ține seamă de limite. In 
majoritatea curselor de lung 
kilometraj se oferă premii în 
bani. Valoarea premiului pen
tru cîștigarea unei etape de
pășește salariul mediu pe o 
lună al unui tehnician și ast
fel de premii substanțiale 
sînt oferite îndeobște primi
lor 20 de clasați. Punînd la 
socoteală faptul că mai sînt 
două-trei sprinturi interme
diare (deci, 6-9 premii), că se 
oferă la Sfîrșit tuturor celor 
care au terminat cursa noi 
compensații, 
lora clasați 
la cățărare, 
poate trage
nic sînt oferite în jur de 
30—35 de premii. Eludîndu-se 
regulamentele, într-o atmo
sferă de ipocrizie, plicurile 
cu sumele de 
concurenților 
conducătorilor 
lor echipelor,
tru dezvoltarea sportului cu 
pedale din țara respectivă. 
Dar, nu trece nici un minut 
și plicul se și 
concurentului, 
bui făcîndu-se 
organizatorilor 
îngăduitori. Ei 
mîini ca Pilat
ciclistul rămîne nepătat, fi
ind socotit amator sută 
sută...
mii a 
rarea 
girea
tul lunii mai am văzut ci
cliști care rulaseră în pregă
tire 16 000—20 000 de kilome
tri în 5—6 luni de antrena
ment. După un calcul simplu 
ei au alergat zilnic cel puțin 
100 km. Cînd au mai avut 
timp să meargă la serviciu 
sau să învețe 7 Și întrebarea 
se pune cu și mai multă a- 
cuitate în momentul în care 
calculele dovedesc că sînt 
cicliști amatori care 10—11 
luni pe an se află fie în pre
gătire, fie în competiții.

Goana după premii — pre
cum și insistențele conducă
torilor unor cluburi și fede
rații de a se obține perfor
manțe din ce în ce mai mari, 
uneori peste limitele pregă
tirii și talentului ciclistului 
în cauză — au constituit și 
ele un îndemn spre folosirea 
drogurilor. De altfel, pînă a 
se institui un control sever 
și a se pune în discuție cu 
seriozitate interzicerea folo
sirii stimulentelor, mulți din
tre cei care astăzi fac gălă
gie și-i condamnă foarte se
ver pe cicliști închideau o- 
chii sau îi sfătuiau pe aler
gători să facă orice cred de 
cuviință, dar să cîștige cursa. 
Și-atunci cine sînt cei care 
au încălcat primii carta ama
torismului, cine sînt cei care 
au favorizat cicliștilor dru-

AZI

CAIAC-CANOE. Lacul Sna
gov, de la ora 16,30 : Bucu
rești—Budapesta (juniori).

BASCHET. Terenul Floreas- 
ca, de la ora 17 : Șc. sp. Bra
șov—Șc. pp. Sibiu (juniori), 
Șc. sp. nr. 2 București—Șc. sp. 
Ploiești (juniori), Șc. sp. nr. 2 
București—C. K. D. Praga (co
pii), jocuri amicale.

MÎINE
CAIAC-CANOE. Lacul Sna- 

gov, de la ora 10: București 
—Budapesta (juniori).

A XIH-a EDIȚIE
A „CUPEI
VOINȚA"

în
șura 
competiției cicliste internațio
nale „Cupa Voința11. Iată noi 
amănunte despre această în
trecere de lung kilometraj.

luna iulie se va desfă
cea de a XllI-a ediție a

® Itinerarul : 8 iulie, eta
pa I, București — Brașov^ 
172 km ; 9 iulie, etapa a Il-a, 
Brașov — Odorhei, 148 km ; 
10 iulie, etapa a III-a, Odor
hei — Tg. Mureș, 105 km ; 11' 
iulie, etapa a IV-a, Tg. Mu
reș — Acățari — Tg. Mureș, 
20 km contratimp indivi
dual ; 11 iulie, etapa a V-a, 
Tg. Mureș — Cluj, 107 km ; 
12 iulie, etapa a Vl-a, Cluj — 
Sibiu, 170 km ; 13 iulie, eta
pa a VII-a, Sibiu —Călimă- 
nești, 104 km și 14 iulie, e- 
tapa a VIII-a, Rm. Vîlcea ■— 
București, 174 km.

® Sînt programate urmă
toarele puncte de cățărare : 
Breaza și Posada (etapa I), 
Harghita (etapa a Il-a), Acă- 
țari (etapa a III-a), Feleac 
(etapa a V-a), Feleac și Hula 
Săcelului (etapa a Vl-a), Hula 
Bradului — atît la ducere cit 
și la întoarcere (etapa d 
VII-a), Dealul Negru și Cris- 
tești (etapa a VllI-a).

® Din cei peste 80 de ci- 
cliști invitați Ta start, 20 vor 
fi de. peste hotare (Franța, 
Polonia, Bulgaria, Ungaria, 
Italia, Austria, Olanda).

• Celor mai buni rutieri 
le vor fi oferite premii de 
către organizatori, Loto-I’ro- 
nosport, precum și de către 
o serie de întreprinderi și 
instituții.

BASCHET. Terenul Floreas- 
ca. de la ora 9: Șc. sp. elevi 
Tîrnovo—Șc. sp. Brașov (ju
niori), C. K. D. Praga—Șc. sp 
Ploiești (juniori), Șc. sp. nr. 2 
București—C. K. D. Praga (co
pii) ; de la ora 17,45: Șc. sp 
nr. 2 București—Șc. sp. Tîr
novo (junioare), Șc. sp. elevi 
Tîrnovo—Șc. sp. Sibiu (juni
ori), Șc. sp. nr. 2 București— 
C. K. D. Praga (juniori).

POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 11: Dinamo—Vagonul 
Arad, Steaua—Industria linii 
Timișoara (restanțe din divi
zia A).

FOTBAL. Stadionul Voința, 
de la ora 9: Școala sportivă 
nr. 2 București—Școala spor
tivă Tîrnovo (amical).
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® Plicurile cu

de joc • A.S. Cugir și Gaz Metan Mediaș așteaptă asaltul „speranțelor^

® Chimia Rm. Vîlcea n-a apărut pînă ieri la Brașov

cu o oră înainte

1 A 1R A 1l! dele se pregătesc să-i intim- impresia că va juca un rol 
pine pe severineni la accele- de prim ordin în grupă, care 
râtul de Timișoara. să-i asigure rămînerea în di-

Aradul, împînzit de afișe vîzia B, După toate probabi- |
| TIMIȘOARA |

ARAD, 21 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru)__ în acest
final de stagiune fotbalistică, 
orașul de pe Mureș are cin
stea de a găzdui unul dintre 
barajele pentru divizia se
cundă, eveniment ce polari
zează atenția iubitorilor de 
fotbal din țara noastră. La 
această ultimă scenă a sezo
nului, participă, aici, A. S. 
Cugir, Gaz metan Mediaș, 
precum și „speranțele" — 
Chimica Tîrnăveni și Meta
lul Tr. Severin.

Primele trei au semnat deja 
„condica de prezență" la 
Arad. După hotelul „Ardea
lul" . și cabana „Trei insule" 
—■; (tinde locuiesc Gaz metan 
și Chimica — căminul școlii 
hidrotehnice găzduiește de 
cîteva ore echipa din Cugir, 
iar la ora cînd telefonez gaz-

DUMINICĂ

MECI

INTERNAȚIONAL

DE JUNIORI
Duminică, pe terenul 

Voința (capătul tramvaiu
lui 5), va avea loc întîlni- 
rea internațională de fot
bal juniori dintre ȘCOALA 
SPORTIVA NR. 2 Bucu
rești și ȘCOALA SPOR
TIVA TÎRNOVO (Bulga
ria).

Meciul va începe la ora 9.

COPIII
RĂSPUND PREZENT

Ecourile inițiativei 
ției ziarului 
zonanțe pe 
a țării, au 
pasiunii să 
într-un loc._ ,__ _______ T„,
o colaborare de invidiat și o 
înțelegere modernă a concep
tului de educație fizică, au dat 
naștere, în județul Neamț, u- 
nei competiții fotbalistice șco
lare reușite. Organizată de 
Inspectoratul școlar județean 
în colaborare cu C.J.E.F.S., 
întrecerea a numărat la star
tul ei echipe din 41 școli ge
nerale. Avînd un turneu fi
nal la care au participat cele 
„patru mari" din județ adică 
formațiile reprezentînd muni
cipiul P. Neamț, municipiul 
Roman și orașele Bicaz și Tg. 
Neamț, competiția și-a desem
nat cîștigătoarea — echipa 
Școlii generale nr. 8 din P. 
Neamț (prof. .M. Munteanu). 
La sfirșit, micii campioni au 
fost răsplătiți cu diplome, 
cărți și nelipsita ciocolată. 
Tuturor, echipei învingătoare, 
profesorilor-antrenori ad-hoc 
precum și organizatorilor li 
se cuvin călduroase felicitări 
și... continuarea acestui bun 
început de drum.

redac- 
„Sportul" cu re- 

harta fotbalistică 
făcut ca flacăra 
se aprindă încă 
Cîțiva entuziaști,

raj, trăiește intens febra 
acestei întreceri : se fac pro
nosticuri, se nasc sau se apă
ră simpatii — care, altfel fie 
spus, se îndreaptă în special 
spre echipa din Cugir — se 
discută în grupuri numeroase 
ca în zilele de victorie ale 
U.T.A.-ei. Deși se apreciază 
că primele șanse sînt de par
tea A. S. Cugirului și Gaz 
metanului — două echipe 
mai robuste, cu experiența 
meciurilor grele — se re
zervă o mare doză de încre
dere vigoarei echipelor „care 
vin" — Chimica, și Metalul, 
a căror evoluție este aștep
tată cu

Din 
susține, 
calcule, 
finalul 
una dintre cele 4 formații, 
dar meciul de antrenament 
dintre U.T.A. și Gaz metan 
Mediaș (1—0 pentru arădeni), 
la care am asistat ieri, mi-a 
relevat o bună pregătire a 
medieșenilor.

întrebat fiind asupra șanse
lor echipei sale, conducăto- 

' rul formației Gaz metan, 
Gheorghe Schuster, ne-a de
clarat ; „Barajul va fi o în
trecere aspră, în care nervii 
vor juca un rol la fel de 
mare ca și pregătirea fizică 
sau tehnica echipelor. Dintre 
cele patru pretendente la „B", 
formația noastră este cea mai 
experimentată. De aceea spe
răm să ne menținem locul în 
divizie. Râmine ca măcar 
una dintre celelalte formații 
să fie de acord".

Intrând în tabăra chințiști- 
lor din Tîrnăveni, am găsit 
o atmosferă de îngrijorare: 
ușor accidentat într-o tam- 
ponare de mașină, unul din
tre pionii atacului, Vegh, 
așteaptă avizul medicului.

Pe duminică dimineața sînt 
așteptați cei trei arbitri 
străini (probabil polonezi), 
care, ajutați de tușieri ro
mâni, vor conduce meciurile 
barajului.

Așadar, Aradul este în stare 
de alertă : se așteaptă primul 
fluier al arbitrului...

deosebit interes, 
păcate, nu pot nici 

nici infirma aceste .
nevăzînd la lucru, în 
actualului sezon, nici

juca mîine în următoarea al
cătuire : Igna — Nicoară, Mă- 
țăoanu, Luncan, Cocoș, Tusz, 
Panciu, Konig, Colnic, Nesto- 
rovici, Tifirel.

Fotbaliștii de la PROGRE
SUL BRĂILA și-aii încheiat 
pregătirile tot joi, după o 
partidă de verificare susținută 
în compania formației Colo- 
rom Codlea, recent promovată 
în divizia C. Deși s-a jucat 
tot timpul pe o ploaie to
rențială, brăilenii s-au mișcat 
mulțumitor, lăsînd să se în
trevadă că vor avea de spus 
un cuvînt în acest baraj. De 
altfel, ei s-au comportat bine 
și în jocul de marți alături 
de prima garnitură a Steagu
lui roșu, ceea ce dă mari 
speranțe antrenorului Angelo 
Economu. Pentru jocul de 

. mîine brăilenii au :
următoarea formație : ! 
Teodorescu, Cazan, 
Gheorghiță, Ionescu, 
Turcu, Ciupitu, Iancu,

GLORIA BÎRLAD
ea gata pentru atacul unui 
loc în divizia B. Marți a 
jucat în deplasare cu Tor
pedo Zămești, iar în urmă
toarele zile și-a continuat cu 
asiduitate pregătirile, prezen- 
tîndu-se la 
tr-un stadiu 
trenorul 
stabilit 
evolua

IATĂ 
mîine:

Stadionul Tineretului,
17,30: “ ’ “
Victoria Roman ;

Stadionul Metrom,
17,30 : Gloria Bîrlad—Progre
sul

TIMIȘOARA, 21 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Orașul de pe malul Begăi are 
în aceste zile aspectul unei 
uriașe grădini. Lungi și ele
gante peluze de iarbă, nenu
mărate flori, cochete spații 
verzi întîlnești aproape la 
fiece pas.

Fără îndoială, orașul gazdă 
al teribilei încleștări a bara
jului pentru divizia A, îți 
dă, de la prima plimbare, 
emoții, emoții și satisfacții 
estetice.

Făcînd, în continuare, un 
tur prin oraș, pe „Corso", 
adaugi primelor observații 
una care te copleșește. Este 
o căldură înăbușitoare. Cani
culă. Ai pur și simplu senza-

ția că circuli sub un clopot 
cu aburi încinși. Salvarea 
sînt parcurile. Numeroasele și 
frumoasele parcuri ale Timi
șoarei, care atrag pietonii ca 
niște oaze.

în primele ore de la sosi
rea mea în Timișoara, am 
făcut un sondaj-fulger în ta
berele „beligerante". Fotba
liștii, al căror unic gînd se 
exprimă printr-o singură li
teră, „A", nu-și pot ascunde 
emoțiile.

Emoțiile 
sar.

Un adversar puternic, care 
te domină, nu prea te lasă 
să dormi, îți taie pofta de 
mîncare, te hărțuiește zi și 
noapte.

Am vorbit cu stegarii bra
șoveni, cu studenții gălățeni 
și cu fotbaliștii din țara Cri- 
șurilor. La mulți dintre ei, 
optimismul vorbelor este par-

primul adver-

țial trădat de paloarea feței, 
de căutătura 
ochilor.

Mi-am dat 
tru fotbaliști 
ceput cu mult înaintea fluie
rului inaugural. „Barajul psi
hologic", lupta puternică cu 
emoțiile, iată preludiul unor 
meciuri așteptate cu multă 
înfrigurare de iubitorii fotba
lului din Timișoara și, de
sigur, din întreaga țară.

în încheiere, iată forma
țiile la meciul Steagul roșu— 
Politehnica Galați, care se va 
desfășura pe terenul C.F.R. 
de la ora 17,30 :

STEAGUL ROȘU : Adama- 
che—Ivăncescu, Jenei, Alecu, 
Rusu, Gane, Pescaru, Necula, 
Iordache. Ardeleanu, Gyorfi.

POLITEHNICA GALAȚI : 
Iorgulescu (Enache) — Pac, 
Costache, Dima (Diaconu), 
Velea, Adam, Stancu, Cojb-

îngrijorată a

seama că pen- 
barajul a în-

caru, Bretan, Botescu, Neagu, 
Stătescu.

Pentru meciul Progresul— 
Crișul (programat pe stadio
nul 1 Mai la ora 17,30) nti- 
sînt încă în măsură să vă 
furnizeze formațiile. Crișul a’ 
sosit ieri la amiază și antre- 
norii s-au ocupat mai întîV 
de cazare, în timp ce Pro- 
greșul este așteptată să vină, 
abia astăzi. ?

Plicurile cu numele arbitri
lor (de centru și linie) condu
cători ai celor două jocuri se 
deschid duminică la ora 16,30. 
Deci cu o singură oră înainte J 
de start.

Tot duminică, 
găzduiește încă un 
fotbalistic : finala 
tului de juniori 
opune echipele 
BUCUREȘTI—U. 1

Timișoara 
eveniment 
campiona- 
care va 
DINAMO 

T. ARAD.

Marius POPESCU

M. POPESCU — coresp.

Ca și celelalte echipe parti
cipante la jocurile de baraj, 
și cele aflate în grupa de la 
Brașov și-au încheiat pregă
tirile. Din cele 4 echipe care 
alcătuiesc grupa, numai de la 
Victoria Roman, Progresul 
Brăila și Gloria Bîrlad venim 
cu ultimele amănunte înain
tea examenului. Cea de a 4-a 
echipă, CHIMIA RM. VÎL
CEA, n-a putut fi încă iden
tificată pe meleagurile brașo
vene. Să fie oare vreo întîm- 
plare ? Sau o tactică...? VIC
TORIA ROMAN, de a cărei 
pregătire se ocupă I. Lenghe- 
riu, și-a continuat antrena
mentele cu perseverență pe 
stadionul Tineretului, susți- 
nînd joi după amiază și un 
ultim joc de verificare, avînd 
ca partener pe campioana ju
dețului Brașov — Torpedo 
Zărnești. Victoria Roman s-a 
mișcat destul de bine, lăsînd

ETAPA A DOUA
A MOTOCROSULUI BALCANIC
Orașul Kutina din Iugosla

via găzduiește duminică eta
pa a doua a Motocrosu’ui Bal ■ 
canity la care participă repre
zentativele României. Bulga
riei și Iugoslaviei. Moțocrosiș- 
tii români Cristian Dovids,

STARTURI ALE
Înotătorilor români
• Anca Andrei, Agneta Șter- 

ner și Vasile Costa au plecat 
în Cehoslovacia pentru a par
ticipa la întrecerile „Marelui 
premiu al orașului Bratislava", 
care vor avea loc astăzi și 
mîine într-o piscină de 50 m.

• Cei 4 înotători români 
care au luat parte la con
cursurile internaționale de la 
Berlin și Leipzig s-au întors 
în Capitală. După cum se știe, 
cel mai bun rezultat a fost 
obținut de M. Slavic, care a 
înotat 200 m liber în 2:04,9 — 
nou record. Alte performan
țe : 200 m spate : 
(R.D.G.) 2:10.1,.,. 10. 
2:24.7 ; 100 m bras : 
ger (R.D.G.) 69.0,... 5.
dorescu 72,6; 100 m liber: 
Gericke (R.D.G.) 55,1,... 6. H. 
Schier 56,4,... 10. Slavic 56.8 ; 
200 m bras: Henninger 2:32,5,... 
5. Teodorescu 2:37,3 ; 100 m 
spate : Mathes 59,9,... 4. Giura
sa 65,3 — la Berlin ; 100 m 
liber : Gericke 55,9, 
56,4, 7. Slavic 56,5 
bras : Henninger 68,8,... 4. Teo
dorescu 72,4 ; 100 m spate : 
Mathes 60.4,... 6. Giurasa 65.3; 
200 m mixt: Schmidt (Aus
tria) 2:20,0,... 6. Slavic 2:22,9 
— la Leipzig.

Mathes 
Giurasa 
Hennin- 
P. Teo-

6. Schier
100 m

anunțat 
Rădoi—

Iuhas, 
Urmeș,' 

, Stoian.
este și

I.
încă 
duminică.

PROGRAMUL de

ora
Chimia Rm. Vîlcea—

Brăila.

ora

REZULTATELOR
Federația de specialitate a o- 

mologat rezultatele campionate
lor de fotbal — divizia națională 
A, diviziile B șl C — și Cupei 
României pe anul 1967—1968.

In urma omologării rezultatelor 
jocurilor din campionatul divi
ziei naționale A, ediția 1967—1968, 
a fost stabilit 
ment:

In urma omologării rezultatelor 
jocurilor din campionatul divi
ziei B, au fost stabilite 
rele clasamente t

SERIA I

județean '

următoa-

n-a
va

ora actuală în- 
mulțumitor. An- 
Ștefănescu 
echipa care

următorul clasa-

1. Steaua 26 14 7 5 45-26
2. F. C. Argeș 26 14 5 7 40-23
3. Din. Buc. 26 13 5 8 34-31
4. U.T.A. 26 11 4 11 25-24
5. Petrolul 26 12 2 12 27-29
6. Din. Bacău 26 12 2 12 33-38
7. Farul 26 10 5 11 37-32
8. Jiul 26 11 3 12 36-36

26
26
26

o. Rapid
10. Univ.
11. Univ.
12. A.S.A.

26
26

echipă 
pe anul

35
33
31 
26
26
26
25
25

10 5 11 32-33 25
10 5 11
11 1 14

7
6
8

23-31
20-32

25
23
22
21
21 Promovează în 

viziei naționale 
tehnica Iași.

Echipa Politehnica Galați 
participa la barajul pentru 
zla națională A.

1. Polit. Iași 26 14 4 8 37-24
2. Polit. Gl. 26 12 6 8 43-28
3. Electr. Obor 26 11 8 7 52-38
4. Met. Buc. 26 11 6 9 30-24
5. Ceahlăul 26 13 2 11 30-32
6. Portul C-ța. 26 12 3 11 32-33
7. Polit. Buc. 26 10 6 10 35-26
8. FI. Morenl 26 10 5 11 30-35
9. CFR Pașcani 26 11 3 12 33-46

10. Chim. Sv. 26 9 6 11 27-27
11. Metrom Bv. 26 8 8 10 29-33
12. Poiana 

Cîmpina 26 11 2 13 23-31
13. Chim. R. V. 26 8 6 12 27-36
14. Vict. Roman 26 8 3 15 24-39

Echipele Chimia Rm. Vîlcea 
Victoria Roman vor participa 
barajul pentru divizia B.

32
30
30
28
28
27
26
25
25
24
24

Cluj 
Cv. 
Tg. M. 26

13. Progresul
14. St. roșu

Se declară 
republicană 
Steaua București.

Echipele Progresul București și 
Steagul roșu Brașov vor parti
cipa la jocurile de baraj pentru 
divizia națională A.

8 11
9 11
5 13
campioană

1967—1968

24
22
19

campionatul dl- 
A echipa Poll-

va 
divi-

Șl 
la

C. GRUIA
coresp. principal

Ovidiu IOANIȚOAIA

PROGRESUL ÎNAINTEA „BARAJULUI". Pentru a rămîne in „n , Progresul s-a pregătit 
cu o sporită atenție in tot cursul săptăminii. Iată-l pe Țarălungă, in plină acțiune, la unul 
din antrenamentele desfășurate in „familie", pe terenul din str. dr. Staicovici

Foto : V. ONESA

Ștefan Chițu, Mihai Dănescu, 
Aurel Ionescu, Cicerone Co- 
man și Constantin Goran, în
soțiți de antrenorul Ion Spi- ... . . țara

locul
ciu, au părăsit vineri 
îndreptîndu-se spre 
concursului.

înaintea etapei de mîine 
clasamentul se prezintă ast
fel : individual: 1. DOV1DS 
2 p, 2. Chițu 4 p, 3. Dănescu 
9 p, 4. Ionescu 13 p, 5. Secu-

Serbarea de sfirșit de an 
a Școlii sportive Nr. 2

Școala sportivă nr. 2 organizea
ză duminică pe stadionul Tinere
tului. de la ora 17, serbarea de 
sfirșit de an. Cu acest prilej vor 
avea loc întreceri de atletism 
și gimnastică, meciuri de rugby, 
precum și cîteva întîlniri priete
nești cu reprezentanții unor școli 
similare din Bulgaria, Cehoslova
cia și R.D. Germană șl dlntr-o se
rie de orașe ale țării (Ploiești, 
Brașov. Sibiu și Timișoara).

Cu ocazia acestei 
premiați campionii

serbări vor 
școlii.

fi

pleacă duminică la Sofia
Așa cum se știe. între 25 și 30 

Iunie va avea loc la Sofia un tur
neu internațional de volei mascu
lin cu participarea selecționate
lor olimpice ale U.R.S.S., Ceho
slovacei, României și Bulgariei. 
Se mai așteaptă conf’rmarea par
ticipării din partea R.D. Germane 
și Iugoslaviei. Lotul voleibaliști
lor noștri, din care fac parte 
Drăgan, Udișteanu, Costlnesru, 
Ganciu, Bartha. Crețu, Iorga, Po- 
roșnicu, Bînda, Stamate, Vraniță 
și Tănăsescu însotit de antrenorii 
T. Tănase și Gh. Petrescu va ple
ca duminică seara la Sofia.

UN MARE CONCURS 
DE BĂRCI PESCĂREȘTI
în numeroase localități din 

Delta Dunării a început un 
mare concurs de bărci pes
cărești. întrecerea se desfă
șoară în două etape : prima, 
pe localități, pînă la 10 iulie, 
iar a doua (finală, la Tulcea). 
la 21 iulie, cu participarea 
primilor clasați în etapa pre
cedentă. Concursul este des-

linov (Bulgaria) 13 p ; echi
pe: 1. ROMANIA 28 p, 2. 
Iugoslavia 100 p, 3. Bulgaria 
(fără puncte).

„V / C T
sorți, echipa 
marea finală

chis tuturor tinerilor (băieți 
și fete). Se va concura pe 
lotci, distanțele variind între 
300 și 3 000 m.

PRIMUL CAMPIONAT NATIONAL 
DE BASCHET AL COPIILOR

De luni pînă vineri se 
dispută, la Brașov, turneul fi
nal al primului campionat na
țional de copii (născuți în 1954 
si mai mici). Participă echi
pele școlilor sportive Mediaș, 
Brașov, Oradea, Pitești, nr. 2 
București, Liceul „Unirea" 
Focșani la băieți și ale școli
lor sportive nr. 1 și nr. 2 
București, Cluj, Brașov, Deva 
și Liceul „Al. I. Cuza“ Foc
șani la fete.

întrecerile tinerilor gimnaști
TIMIȘOARA, 21 (prin te

lefon). Cu desfășurarea ulti
melor probe Ia categoria a 
III-a băieți s-a încheiat fi
nala campionatelor republi
cane de gimnastică pentru 
copii rezervate băieților.

Clasament general pe echi
pe : 1. Șc. sp. Sibiu 271,10 p ; 
2. Șc. sp. Pitești 258,25 p ; 3. 
C.F.R. Timișoara 257,80 p. 
Clasament 
pus : 
sp. Pitești) 
Ghișoiu (Șc. 
p ; 3. Hans 
Sibiu) 54,65 
aparate : sărituri: Gh. 
descu 9,20 p , sol 
șoiu 9,30 p ; cal 
(Șc. sp. Sibiu) 9,45 p ; inele : 
V. Răspop 9,40 p ; paralele : 
Gh. Predescu 9,40 p ; bară: 
V. Moldovan (Șc. sp. Sibiu) 
9,45 p,

P. ARCAN 
coresp. principal

Timișoara 
individual com- 

1. Gh. Predescu (Șc. 
55,15 p ; 2. Gh. 
sp. Sibiu) 55,05 

Hehning (Șc. sp. 
p. Campionii pe 
‘ Pre-

: Gh. Ghi- 
V. Răspop

Favorizată de 
Italibi a jucat în 
de la Roma, după ce 120 de 
minute fotbaliștii sovietici o 
purtaseră prin toate laturile te
renului. De fapt, pe teren, tra
diția meciurilor oficiale URSS 
—Italia nu a fost infirmată 
nici de această dată, italienii 
nereușind să-i învingă pe so
vietici.

„Victime" ale monezii, după 
cum scria „Corriere di Na
poli", fotbaliștii sovietici au 
ieșit din cursa pentru titlu, 
dintr-un meci prelungit pînă 
la eouizare, în care nu au fost 
cu nimic inferiori gazdelor. 
Dimpotrivă, credem noi, care 
am fost martori la această în
cleștată luptă sportivă, echipa 
sovietică ar fi meritat victoria. 
Păcat că o asemenea risipă de 
forță, cum a fost aceea din 
seara zilei de 5 iunie de pe 
gazonul stadionului San Pa
ulo. a fost hotărîtă de capri
ciul aruncării unei monezi. 
Dar. regulamentul e regula
ment și Pșenicinikov, Logofet. 
Bîșeveț, Evriujihin n-au mai 
jucat în finală. Aveam să-i ve
dem în meciul cu Anglia, la 
Roma unde, surprinzător ei 
n-au mai realizat nici pe de
parte jocul bun de la Neapole.

în primul meci al echipei 
sovietice am putut constata 
că formația n-a părut nici un 
moment timorată de vacarmul 
stadionului napolitan. Fotba- 

Iakușin au abordat 
prudența cuvenită, 

ezitat să atace, lăsînd 
că, pentru a învinge, 
vor trebui să facă

liștii lui 
jocul cu 
dar n-au 
im presia 
italienii 
mari eforturi. După o statis
tică pe care mi-am făcut-o pe 
parcursul acestui meci, pri
vind insistența în fazele de 
noartă. sovieticii au fost su
periori și numai fenomenalul 
portar napolitan Zoff i-a îm- 
ciedicat să... înscrie.

Echipa sovietică s-a 
tat mai bine jocului pe 

njouat anroape 
minute), făcînd cu succes față 
în asemenea condiții jocului, 
cînd orice mișcare, orice pasă.

adap- 
teren 
70 de

deazâ în campionatul 
respectiv.

SERIA A II-A

1. Vagonul Arad 26 15 7 4 43-22 37
2. Crișul Oradea 26 12 7 7 32-26 31 SERIA VEST
3. C.F.R. Tim. 26 11 5 10 38-29 27
4. Min. B. M. 26 11 5 10 30-34 27 1. Electroputere
5. C.F.R. Cluj 26 11 3 12 46-37 25 Craiova 26 16 3
6. Pollt. Tim. 26 10 5 11 48-43 25 2. Met. Tr. sev. 26 14 6
7. C.F R.I.R.T. 3. Chim. Făgăraș 26 13 5

Arad 26 11 3 12 35-31 25 4. Min. Anina 26 13 3
8. Met. Ilund. 26 10 5 11 24-23 23 5. Mln. Lupeni 26 12 S
9. C.S.M. Sibiu 26 9 7 10 31-34 25 6. U. M. Tim. 26 11 5

10. Ind. sîrmel 7. Vict, Călan 26 11 S
C. TurzU 26 9 6 11 31-34 24 8. Tractorul Bv. M 10 6

11. Olimpia 9. Mureșul Deva 26 10 5
Oradea . 26 11 2 13 27-37 24 10. A.S.A. Sibiu 26 a 8

12. C.S.M. Reșița 26 9 5 12 33-34 23 11. V'ct. Tg. Jiu 26 8 6
13. Gaz metan 12. Progresul

Mediaș 26 9 5 12 27-42 23 Strehaia 26 8 i
14. A, S. Cugir 26 10 3 13 21-40 23 13. Progresul

Corabia 26 8 2
campionatul ai

6 5

în 
B echipa

Promovează în 
viziei naționale A echipa Vago
nul Arad.

Echipa Crișul Oradea va parti
cipa la barajul pentru divizia 
națională A.

Echipele Gaz .metan Mediaș si 
A.S. Cugir vor participa lâ ba
rajul pentru divizia B.

în urma omologării rezultatelor 
jocurilor din campionatul divi- 

~ • • următoa-ziei C, au fost stabilite 
rele clasamente :

7 45-21 35
6 54-28 34
8 49-33 31

16 44-34 29
9 48-39 29

1» 42-39 27
10 40-® Z7
10 41-36 ÎS
11 52-44 25
10 41*39 «
12 28-47 22

14 32-57 20

16 36*65 18

15 46*68 1726

campionatul di- 
i Electroputere

Metalul Tr. Severin va 
la barajul pentru

14. C.F.R.
Caransebeș

Promovează 
viziei 
Craiova.

Echipa 
participa 
zia B.

Echipa 
trogradează în campionatul 
dețean respectiv.

SERIA

C.F.R. Caransebeș

divi-

re- 
ju-

NORD
SERIA EST

1. Med. Cluj 26 12 1 1 51-23
1. Oțelul Gl. 26 15 5 6 39-16 35 2. Chimica
2. Gl. Bîrlad 26 14 7 5 42-23 35 Tîrnăveni 26 13 5 8 39-28
3. Ancora Gl. 26 13 4 9 41-32 30 3 Vict. Cărei 26 14 3 9 46-41
4. Foresta Fălt. 26 11 8 7 34-28 30 4. Met. Aiud 26 14 1 11 44-42
5. Medicina Iași 26 11 6 9 38-26 28 5. Soda O. M. 26 12 3 11 36-40
6. Pet. Moinești 26 10 8 8 32-27 28 6. Med. Tg. M. 26 11 4 11 50-40
7. șoimii Buzău 26 10 8 8 36-33 28 7. Met. C. M. 26 9 7 10 36-43
8. Minobrad 8. Unio S M. 26 10 4 12 35-25

Vatra Dome) 26 12 4 10 31-33 28 9. Unirea Dej 26 11 2 13 39-39
9. Textila 10. Met. S. M. 26 10 4 12 31-34

Buhuși 26 10 6 10 36-29 26 11. Faianța
10. Met. Buzău 26 9 8 9 30-25 26 Sighișoara 26 10 4 12 36-45
11. Gloria C.F.R. 12. St. r. Saionta 26 9 5 12 Z9-37

Galați 26 11 4 11 31-29 26 13. Min. Baia S. 26 10 3 13 29-61
12. Unirea 14. Mln. Bihor 26 9 4 13 36-39

31

25

campionatul di-

11
16

24
*3
23
22

31
31
29
27
26
25
24
24
24

33-31
28-57 16 . Promovează în campionștuL di

viziei B echipa Medicina Cluj.
Echipa Chimica Tîrnăveni u| 

participa la barajul pentru divi
zia B.

Echipa Minerul Biber retrogra
dează în campionatul județean 
respectiv. -

★
In urma omologării rezultate

lor jocurilor din Cupa Federației 
Române de Fotbal pentru echi
pele de rezervă-tineret, a fost

Focșani
13. S.U.T, Gl.
14. Met. Rădăuți

Promovează în 
Viziei B echipa Oțelul Galați.

Echipa Gloria Bîrlad va parti
cipa la barajul pentru divizia B.

Echipa Metalul Rădăuți 
gradează în campionatul 
țean respectiv.

SERIA SUD

retro- 
jude-

1. Dun.
2. Prog.
3. Met.

Giurgiu 26 15 5
26 15 4 

14 5
14 4
13 6
10 7

5
7
5
9

Brăila 
Tirg.

4. Rapid Plopenl
5. S.N. Oltenița
6. Chimia Tr. M.
7. FI. r. Buc.
8. I.M.U. Med.
9. Elec. C-ța.

10. T.U.G. BUC.
11. Rapid C.F,

București
12. Stuful Tulcea
13. Oltul Sf. Gh.
14. Viit. Fieni

Promovează în 
viziei B 
giu.

Echipa 
tfclpa la 
B.

Echipa

26
26
26
26
26
26
26
26

26
26
26
26

10
9
9
7

9 
io

5
5

5
2
7
3

42-23 35
47-20 34
46-23
42-31
35-30
22-31
28-22
27- 27
32-38
28- 34

12
14
14
18

29-40
23-34
26-40
20-54

campionatul di-
Dunărea Giur-echipa

Progresul Brăila va par- 
barajul pentru divizia

Viitorul Fieni retrogra-

PS. LA TURNEUL

/MEU"
orice șut cereau eforturi spo
rite. Remarcabilele atacuri la 
om ale lui Istomin, pe cît de 
hotărîte, pe atît de regula
mentare, plonjoanele temerare 
ale Iui Pșenicinikov, contra
atacurile fulgerătoare constru
ite de Logofet și Bîșeveț, ca 
și incisivitatea lui Evriujihin, 
șuturile acestuia au făcut să 
amuțească tribunele.

Iakușin a prezentat în teren 
o echipă care, la acea oră, în
trunea majoritatea adeziuni
lor tehnicienilor ce însoțeau 
echipa sovietică în Italia. 
Nouă ne-a plăcut îndeosebi 
Logofet, care se aseamănă în 
joc cu Dobrin, dar cu o mai 
mare rezistență. El a fost ca
talizatorul echipei, a organizat 
apărarea, a calmat jocul la 
mijlocul terenului, a dat pase 
decisive și a șutat necruțător 
la poartă, de la mare distan
ță. Un asemenea șut (notat de 
noi în minutul 78) care se în
drepta la păianjen, a fost scos 
miraculos de portarul italian, 
în ultima fracțiune de secun
dă. Ne-a reținut de asemenea, 
atenția, Kaplicinîi, pe linia de 
fund. Duelurile lui cu Mazzo
la, tranșate de cele mai multe 
ori în favoarea sovieticului, au 
umbrit faima impetuosului in- 
terist, l-au scos pur și simplu 
din echipă pe marele idol ita
lian, pentru meciul din prima 
finală cu Iugoslavia.

în ansamblu, echipa sovie
tică a făcut un joc bun și 
scriam atunci, din Neapole, că 
față de desfășurarea partidei 
formația U.R.S.S. a avut, în 
general, ghinion.

Ne așteptam ca meciul 
U.R.SS.—Anglia, deși se dis
puta pentru locurile 3—4, să 
întrunească calitățile unei a- 
devărate finale, pronosticurile 
de la masa presei ziariștilor 
străini fiind de 3—1 în favoa
rea jucătorilor sovietici. Pe 
teren, însă, lucrurile s-au pe
trecut contrar așteptărilor. De 
jocul excelent de la Neapole, 
sovieticii nu ne-au amintit de- 
cît în primele 15 minute.

în fața mecanismului bine

23
22
17
13

33
32 
32 
27
25
25
23
23

a

stabilit următorul clasament :

1 Steaua 13 7 3 3 30-15 17
2. Jiu) 13 6 5 2 16-10 17
3. Dinamo Bacău 13 7 2 4 31-21 16
4. Progresul 13 5 5 3 14- 9 15
5. Rapid 13 7 1 5 22-19 15
6. Petrolul 13 5 5 3 14-14 15
7. Dinamo Buc. 13 6 2 5 31-82 14
8. U.T.A. 13 5 4 4 20-15 14
9. Farul 13 7 0 6 16-20 14

10. A.S.A. Tg. M. 13 6 1 6 12-18 13
11. F. C. Argeș 13 3 4 6 14-19 10
12. Univ. Cv. 13 2 5 6 16-20 9
13. St. roșu 13 2 5 6 14-24 9
14. Univ. Cluj 13 1 2 10 11-35 6

Se declară echipă cîștigătoare _ 
Cupei Federației Române de Fot
bal — Steaua.

Se declară cîștigătoare a Cupei 
României, ediția 1967—1968, echi
pa Dipamo București.

FINAL AL C.E. (IV)

MONEZII
reglat 
renta) 
s-a lăsat „tocată" pînă la sfirșit 
Evoluția la Roma, în fața u- 
nui public plin de simpatie, a 
echipei Uniunii Sovietice a 
constituit o deziluzie.

Ce se întîmplase cu forma
ția lui Iakușin ? Greu de ex
plicat. Antrenorul sovietic a 
dat presei, după jocul cu An
glia, următoarea declarație : 
„După un început bun, echipa 
mea a fost surprinsă de con
traatacurile englezilor, bine 
dirijate de Bobby Charlton. 
Cu toate că dispunem de ju-

de Ia Flo-(după dușul
englez, echipa U.R.S.S.

cători tineri, talentați, care au 
confirmat încrederea noastră 
la Neapole. în meciul cu An
glia am resimțit absența uno
ra dintre jucătorii noștri de 
valoare..."

Desigur, Iakușin se referea la 
Cislenko, Voronin, Ilurțilava, 
jucători de certă valoare, pe 
care nu i-a putut folosi în 
partidele din Italia.

La Neapole, echipa sovie
tică a fost o „victimă" a mone
zii. La Roma. însă, englezii 
au fost excepționali...

Cristian MANTU

AL 100-LE A AUTOTURISM 
ATRIBUIT DE CĂTRE LO- 

TO-PRONOSPORT

Crește neîncetat numărul 
autoturismelor atribuite la 
sistemele de joc Loto-Prono- 
sport. Și este normal să fie 
așa, cînd la fiecare tragere și 
concurs special sau excepțio
nal se atribuie alte zeci și 
zeci de autoturisme. La loz în 
plic (seriile speciale) fiecare 
serie conține cîte 15 autotu
risme. Săptămînă de săptămî- 
nâ acestea sînt acordate par- 
ticipanților.

De cîteva zile domnește o 
mare animație în parcul de 
autoturisme al Loto-Prono- 
sportului ’ se atribuie cele 37 
autoturisme cîștigate la trage
rea excepțională LOTO din 
4. VI. 1968. Printre ei este și 
participanta Eremia Despina 
din Constanța care jucînd pen
tru prima dată la LOTO a ob
ținut cel de-al 400-lea autotu
rism oferit de către Loto-Pro- 
nosport, de la începutul anu-

lui. Fericita cîștigătoare por
nește spre casă la volanul au
toturismului „VOLGA" cîști- 
gat la această tragere.

Nu pierdeți ocazia de a par
ticipa la concursul excepțio
nal Pronoexpres de mîine 23 
iunie, care oferă autoturisme 
în număr NELIMITAT și prin 
tragere Ia sorți. Astăzi este 
ultima zi pentru procurarea 
biletelor.

• Tragerea concursului ex
cepțional Pronoexpres de mîi- 
ne, va avea loc la București, 
în strada Doamnei nr. 2 cn 
începere de Ia ora 18,30.

Tragerea va fi radiodifuzată.

LOTO
tragerea din 21 iunie 1968

84 10 42 22 47 81 79 86 54 
89 74 51.

Fond de premii i 813.989 lei.



O spectaculoasă aruncare la coș a unei minibaschetbaliste 
(Elisabeta Ciotloș) 
face casă bună cu

care demonstrează că. virsta mică poate 
tehnica Foto : A. NEAGU

De azi, pe terenul Floreasca

TREI ZILE DE BASCHET
INTERNATIONAL ȘCOLĂRESC

Datorită inițiativei Școlii 
sportive nr. 2 București (tre
buie să mărturisim, cea mai 
harnică atunci cînd este vor
ba de inițiative), amatorii de 
baschet din rîndul elevilor 
bucureșteni au prilejul să ur
mărească atractive întreceri 
internaționale pe terenul Flo- 
i-easca. Este vorba de turneul 
pentru juniori, la care iau 
parte echipele C.K.D. Praga, 
Școala sportivă de elevi Tîr- 
novo. Școala sportivă Brașov, 
Școala sportivă Ploiești, Școa
la sportivă Sibiu și, bineîn
țeles, Școala sportivă nr. 2 
București. împărțite în două 
serii (prima alcătuită din for
mațiile din Brașov, Tîrnovo 
și Sibiu, a doua din cele din 
Praga, Ploiești și București), 
participantele vor juca între

ele sîmbătă după-amiază, du
minică dimineață și după-a
miază, urmînd ca luni seară 
să aibă loc meciurile care vor 
stabili clasamentul final (lo
cul 1 din seria I cu locul 1 din 
seria a II-a ș.a.m.d.).

în cadrul acelorași reuniuni, 
se vor desfășura două duble 
întîlniri: Școala sportivă nr. 
2 București—Școala sportivă 
de elevi Tîrnovo la junioare 
și Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești—C.K.D. Praga la copii.

Deci, un program complex, 
cuprinzînd partide în cursul 
cărora sîntem convinși 
ralel cu dinamismul 
vîrstei participanților,
vea prilejul să urmărim exe
cuții tehnice care să confirme 
calitatea antrenamentelor din 
cadrul școlilor sportive.

că, pa- 
specific 
vom a-

Trimisul nostru special, VASILE TOFAN, transmite
de planorism 

7B0R DE DISTANȚĂ 
LESZNO, 21 (prin telefon). Cea 

de a 8-a probă din cadrul „mon
dialelor" de planorism s-a nu
mit „zbor de distanță Pe linie 
frîntă". Plecarea în această aven
turoasă întrecere s-a dat, ca de 
obicei. în jurul orei 11. După o 
oră de zbor. Mircea Finescu și 
Emil Iliescu ne comunică prin 
radio că, împreună cu alte 20. de 
planoare, se află într-un nor de 
furtună care-i împinge cu vio
lența spre înălțimi, lucru pozi-

FRÎNTĂ
prinde ascen-

Emerson si Olmedo
eliminați la „Queen's Club

LONDRA, 
nuat întrecerile turneului in
ternațional de tenis de

21. — Au conți-

ternațional de tenis de la 
„Queen’s Club". în sferturile 
de finală ale probei de sim
plu masculin s-au înregistrat 
rezultatele : Okker — Olme
do 6—1, 
Riessen 11—I 
ner — Emerson 11
Laver

6—4 ; Metreveli — 
•9, 6—4 ; Graeb- 

—9, 6—3 ; 
Pasarell 21—19,

tiv — deoarece pot 
dență, dar și negativ — regula
mentul nepermițînd o depășire 
de 2 000 m altitudine. Se frînează, 
deci, la 2 km înălțime, flecare 
pilot încercînd acum să scape din 
încercuirea norului de furtună. 
Reușesc această manevră și înain
tează mai trulți kilometri pe ori, 
zontală.

Zborul le este însă din nou în
trerupt de un alt nor masiv cu 
„turnuri" greoaie, înalte 
7—8 000 m. Imensa cetate de va
pori absoarbe multe planoare,, ri- 
dicîndu-le cu repeziciune ameți
toare în văzduh. Majoritatea apa
ratelor din acest pluton aterizea
ză forțat. Ele au parcurs o dis
tanța de numai 60 km șl vor 
obține, desigur, un punctaj mi
nim.

Cu o bună orientare tactică, cu 
un lăudabil curaj, Mircea Finescu 
continuă cursa, strecurîndu-se în- 
tr-o formație de „furtună bătrînă” 
— cum o numesc aviatorii (ploaie, 
fulgere, rafale) și mai înaintează 
aproape 50 km, aterizînd pe un 
cîmp cu cartofi (la Mikstat).

Pînă Ia ora cînd telefonez nu 
s-a întocmit punctajul (dificil, din 
cauza planoarelor aterizate for
țat și revenite cu întîrziere la 
aeroport). Astăzi, probabil, nu se 
vor desfășura întreceri din cauza 
timpului nefavorabil.

de

SCHIORI FRANCEZI VIZITEAZĂ
JAPONIA

TOKIO, 21. — Zilele tre
cute au făcut o vizită la Sap
poro, viitoarea gazdă a J.O. 
de iarnă, schiorii francezi 
Jean Pierre Augert și Annie 
Famose, medaliată cu argint 
la Jocurile Olimpice de la 
Grenoble. în cursul vizitei lor, 
sportivii francezi au declarat 
că pistele de slalom și cobo- 
rîre, care vor găzdui între
cerile olimpice din 1972, sînt 
excelente.

TURNEU DE VOLEI FEMININ
LA BUDAPESTA

In prima zi a turneului inter
national feminin de volei, care 
se desfășoară la Budapesta, selec
ționata Bulgariei a întrecut cu 
scorul de 3—1 (15-10, 6-15, 15-10, 
15-5) echipa Poloniei, iar Ungaria 
A a învins cu 3—0 (15-10, 15-5. 15-4) 
Ungaria B. Intr-un alt meci, re
prezentativa Cehoslovaciei a dis
pus cu scorul de 3—1 (11-15. 15-4, 
15-1, 15-8) de formația R.D. Ger
mane. Această partidă a fost con
dusă de arbitrul român Valeriu 
Arhire.

Performante ale atleților 
din R. D. Germană

BERDIN 21 (Agerprels). — Cu 
prilejul concursului Internațional 
atletic de la Potsdam, Stotz 
(R.D.G.) a parcurs 110 mg în 14,0. 
Barbel Dechnert a cîștigat proba 
de săritură în lungime cu 6,34 m 
iar Diessner a acoperit 1 500 m 
plat în 3:44,5. Proba de aruncarea 
ciocanului a revenit lui Bauman 
(R.D.G.) cu 67,60 m. Gh. Costache 
(România) s-a clasat pe locul 5 cu 
62,92 m.

Alte rezultate : feminin : 100 m 
— Van den Berg (Olanda) 11,5 ; 
400 m — Louer-Hinten (Olanda) 
54,3 : greutate — Gummel (R.D.G.) 
17,86 m (nou record .al R.D.G.) ; 
ștafeta 4 x 100 m — R. D. Germană 
(Balzer - Heinich - Vogel - Heldt) 
44,6 (nou record al R.D.G.) ; mas-
” ■ 5 000 m — Diessner (R.D.G.) 

; disc — Milde (R.D.G.) 
; prăjină — Nordwig 
5,10 m ; 400 m — Berbes 

46,3 (nou record al 
. . 800 m — Froom (R.D.G.) 

1:47,6 ; ștafeta 4 x 100 m — Polo
nia (Kaczor - Kiczko - Nowosz - 
Romanowski) 39,7.

culin : 
13:50,8 
60.52 m 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
R.D.G.) ;

ZIUA A DOUA A
CHARLEROI, 21 (prin tele

fon). _ Vineri au continuat la 
Fosses-La-Ville întrecerile cam
pionatelor europene de talere 
aruncate din șanț. Trăgătorii 
români au înregistrat cifre mai 
slabe ca în prima zi. Mai ales 
tînărul Ștefan Bodnărespu, ex
trem de emotiv și depășit de 
importanța competiției, 
reușit decît 39 de talere 
față de cele 47 t de joi.

Clasamente : echipe : 
Italia și U.K-S.S. cu cîte
3—4. Franța și Belgia cu cîte 
378 t, 5. Spania 374 t, 6. R. D. 
Germană 374. t, 7. Grecia 372 
t, 8. R. F. a Germaniei 369 t, 
9. România 363 t, 10. Suedia 
360 t, 11- Liban 360 t, 12. Polo
nia 358 t, 13. Austria 349 t.

Individual : 1, Casciano (Ita-

n-a 
lovite

1—2.
380 t,

De la

POLONEZUL NOWAK
DE HALTERE LA

VICTOR RUSU
LENINGRAD, 21 (prin te

lefon). Campionatul european 
de haltere a continuat cu în
trecerile categoriei pană. 
Lupta sportivă nu i-a mai 
electrizat pe spectatori, cum 
se întîmplase cu o zi înainte. 
De la început s-au detașat 
net două grupe : prima, con
dusă autoritar de Nowak, 
care avea să devină campion 
european, și a doua, a celor 
mai puțin puternici, avînd în 
frunte pe cehoslovacul Lanik 
și românul Rusu, clasat pînă 
la urmă pe locul 7.

Polonezul Nowak este, deci, 
noul campion al continentu
lui. în decursul întregii în
treceri el n-a întîmpinat nici 
un obstacol mai serios în 
drumul său spre titlu, învîn- 
gînd confortabil, într-un 
absolut autoritar. Păcat 
tentativa sa (ca și a 
Șanidze, de altfel) de 
doborî recordul mondial 
aruncat (153 kg) nu a fost 
cununată de succes.

S-a statornicit ca după ter
minarea fiecărei probe, cam
pionul să vină în biroul de 
presă și să facă o scurtă de
clarație. Nowak s-a prezen
tat în fața ziariștilor însoțit 
de soția sa.

— Peste tot unde am fost 
împreună cu soția, a spus el, 
am avut ghinion (aviz ama
torilor...) Acum, spre sfîrși-

stil 
că 
lui 

a 
la 

în-

C.E. DE TALERE
lia) 100 t, 2—4. Bladas (Spania), 
Senicev (U.R-S-S.) și Beck 
(S.U.A.) — în afară de con
curs — cu cîte 98 t. Concurenții 
români au următoarele puncta
je : Popovici 93 t, Florescu 
93 t, Dumitrescu 91 t, Bodnâ- 
rescu 86 t- Popovici și Florescu 
se află în plutonul primilor 30 
de trăgători.

în proba juniorilor conduce 
sovieticul Alipov cu 96 t, iar 
pe locurile 2—3 : francezul Pol- 
veche și vest-germanui Nau
man, cu cîte 92 t. Ștefan Bod- 
nărescu este clasat pe poziția a 
noua, cu 86 t-

Campionatele continuă sîm
bătă, cînd se va încheia proba 
pe echipe (după manșa a III-a 
de 50 de talere).

trimisul nostru special, ION OCHSENFELD

- CAMPION EUROPEAN 
CATEGORIA PANĂ

S-A CLASAT PE LOCUL
tul carierei, destinul s-a 
schimbat. Dovadă : iată-mă 
campion aici.

întrebat cu ce 
va cîștiga titlul 
Mexic, Nowak a 
învingătorul va trebui să 
talizeze cel puțin 
lograme. adică cu 
mai mult decît s-a 
Leningrad.

Printre ceilalți 
l-am remarcat 
Ianev, autor al unui 
record bulgar 
(115 kg). Cît 
prezentantul 
Rusu, locul 7 
fost nesperat.

în ziua a treia a 
natelor, la categoria 
se prevede o nouă 
poloneză la care aspiră for
midabilul cuplu Baszanowski 
—Zielinski. Speranțele noas
tre au fost mult diminuate, 
deoarece campionul român 
Fiți Balaș se dovedește a nu 
fi restabilit după traumatis
mul suferit cu puțin timp în 
urmă Ia articulația brațului 
stîng.

rezultat 
olimpic 
răspuns

se 
în 
că 
to- 
ki- 
kg

400 de
20 de 
obținut la

concurență 
pe
la

privește 
nostru, 
ocupat

tînărul 
valoros 

smuls 
pe re- 
Victor 

de el a

campio- 
ușoară, 
victorie

7
REZULTATE TEHNICE (ca

tegoria pană) 1. MIECZYS- 
LAW NOWAK
380 kg
2. Dimitr Șanidze (U.R.S.S.) 
367,5. kg (112 + 110 + 145), 3.
Rudolf Kozlowski (Polonia) 
360 kg (115 + 105 + 140), 4. Pe
ter Ianev (Bulgaria) 360 kg, 
5. Mladen Kucev (Bulgaria)

(Polonia)
(120 + 112,5 + 147,5),

357 kg, 6. Antonin Lanik (Ce
hoslovacia) 332,5 kg, 7. Victor 
Rusu (România) 330 kg 
(105 + 95 + 130).

S-au prezentat la cîntarul 
oficial 12 concurenți; Ianos 
Benedek (Ungaria) și Kurt 
Beker (R.D.G.) au fost eli
minați din concurs pentru 
trei încercări ratate.

Probabil, din 1970

Un campionat mondial de fotbal

pentru echipele de club
— Comitetul de ur- 
F.I.F.A. reunit, la

ROMA, 
gență al 
Roma, sub președinția lui Sir 
Stanley Rous a luat, pentru 
prima oară oficial, în discu
ție problema organizării unui 
campionat mondial de fotbal 
pentru echipe de club. Ar fi 
posibil ca în 1970 să înceapă 
organizarea unui campionat 
mondial pentru cluburi.

ce privește regu-în ceea 
lamentul competiției s-au con
turat două tendințe: fie 4 
sau 5 echipe reunit» într-un 
turneu organizat pe rînd de 
cîte o țară cu fotbal dezvol
tat fie întîlniri (tur-retur) e- 
liminatorii, pe grupe, cu ca
pete de serie după valoarea 
echipelor.

100 METRI IN 9,9 !
(Agerpres). — în cadrul 
atletism care se desfă-

NEW YORK, 21 
campionatelor de 
șoară la Sacramento, proba de 100 ni a pri
lejuit stabilirea unei fantastice performan
țe : 9,9 s. Ea a fost realizată în semifinale 
de trei alergători : Jim Hines, Ronnie Ray 
Smith și Charlie Greene. în preliminarii, 
Hines a parcurs 100 m in 9,8 s dar cu vînt 
favorabil.

Finala probe’ de 100 m a fost ciștigată

de Charlie Greene în 10 sec. Următorii 
atieți au fost cronometrați cu același 
Ei sînt : Hines, Miller (Jamaica), Bambuck 
(Franța), Ray Smith și Pencer.

Alte rezultate: greutate — Matson 20,55 
m ; lungime — Beamon 8,33 m ; 5 000 m — 
Day 13:50,0; ciocan — Burke G6,14 m.

In fotografie i Charlie Greene (dr.), îl în
trece de puțin pe Hines în finala probei de 
100 m. (Telefoto : U.F.I.-AGERPKES)

cinci 
timp.

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
V

ACANȚĂ fotbalistică ? Da și 
nu. E adevărat, campiona
tele și cupele s-au încheiat 
mai peste tot, bătrînul conti

nent Și-a desemnat liderii, iar dis
puta intercontinentală a celor mai 
bune echipe de club va avea loc 
de-abia in septembrie. Dar pa- 
■sionațil balonului rotund au aten
ția îndreptată spre expediția bra-

N

KIELER WOCHE

ziliană — turneul fostei campioa
ne mondiale și cel al prestigiosu
lui club F.C. Santos, cu veșnic 
prima vioară Peile. In cazul aces
tor magicieni ai fotbalului comen
tarea rezultatelor e mai puțin în
semnată : avalanșa de superlative 
care le însoțește evoluția trebuie, 
însă, să ne dea de gîndit. Se pare 
că „lecția" de pe gazonul britanic 
a fost însușită peste Ocean.. .

POATE că am comis o nedrep
tate, de data aceasta, dînd 
prioritate Cezarului-soccer. 
Atletismul a oferit, și se 

pare că va mai oferi, cele mai 
puternice emoții iubitorilor spor
tului. Apropierea Olimpiadei din 
țara aztecilor, cu cortegiul ei de 
performanțe pînă nu de mult in
credibile, se face tot mai frecvent 
și mai puternic simțită în buleti
nele agențiilor de presă. Superla
tivele adresate uriașelor posibili
tăți concretizate ale omului nu 
contenesc și pe bună dreptate. 
Curse mai scurte de 10 secunde 
pe suta de metri pot fi conside
rate un adevărat, imn închinat re
surselor fizice. . . Iar competițiile 
care pot prilejui performanțe de 
răsunet nu lipsesc nici în săptă- 
mîna ce urmează : selecția pentru 
J.O. a atleților americani la Los 
Angeles, concursuri internaționale 
la Helsinki și Munchen, Memo
rialul Kusoczinski de la Varșovia, 
Zilele Olimpice de la Berlin, în- 
lîlnirea Suedia - Norvegia, meciul 
de decatlon U.R.S.S. - R.D. Germa
nă. Evident, febra olimpică, mai 
exact a plecării la Ciudad de Me
xico, crește peste tot și reprezintă 
un stimulent demn de luat în 
scamă.

EOLIMPICE. dar extrem de 
interesante. ,.A11 England 
Championship's** de Ia Wim
bledon vor depăși cu mult 

sfera sportului alb. De data aceas
ta se desfășoară un campionat 
mondial absolut, în care cele mai 
bune rachete ale lumii se vor în
trece de la egal la egal, fără deo
sebire de. . . crez financiar. Poar-

ta consacrării in tenis este.. . 
„open", Iar participarea aproape 
că ne scutește de comentarii : un 
tablou de 16 favoriți, în care Ni
cola Pilicj este ultimul, vorbește 
de la sine. ..

O
ALTA confruntare estivală 
de interes larg —- Turul Fran
ței — va ocupa trei săptămîni 
de-a rîndul, locuri de cinste 

în coloanele presei. Lipsește astrul
belgian în plină ascensiune, Eddy 
Merckx, dar tocmai de aceea con
curența va fi și mai aprigă. „Ma
rea Buclă4* creatoare și, în ace
lași timp, distrugătoare de gi- 
ganți ai șoselelO’, va șerpui im
perturbabil. Pentru ea culisele nu 
tocmai „ă giorno“ luminate ale 
curselor în bloc, ale întrecerii pe 
echipe cu lideri antefixați și „gre
gar i", nu reprezintă un obstacol 
prea serios.

PISTELE de apă vor fi iarăși 
învolburate de pagae, padele, 
rame și vîsle. Regate de an
vergură — Amsterdam. Zu

rich, Viena — chiar slalomul nau
tic pe traseul învolburat de spu

mă de la Ljubljana, jată puncte 
de atracție pentru amatorii spor
turilor nautice. Este prezent și 
schiul nautic, la Trappes, prin 
disputa S.U.A. — Europa.

SI ALTE sporturi olimpice cu
nosc efervescența selecției 
prin întreceri de amploare. 

, La Roma. „Trofeul celor 7 
coline** și la Innsbruck, un mare 
concurs internațional vor soluțio
na multe „probleme" europene. La 
Aachen, în cadrul C.H.I.O.. călă
reți de renume vor furniza tradi
ționala dispută care consacră,- 
poate, în egală măsură, un cam
pionat european. în Belgia, vînă- 
torii pseudopăsărelelor de plastic, 
trăgătorii cu arma de vînătoare, 
vor fi. de asemenea, protagoniștii 
unei dispute preolimpice, în mul
te privințe edificatoare.

în Elveția, pentatloniști din mai 
multe țări cu veleități olimpice în 
specialitate vor lua încă o dată 
contact direct, iar la Leningrad, 
emulii lui Hercules își continuă 
lupta pentru titlul de „cel mai 
puternic" în cadrul campionatelor 
continentale de haltere.

BOLIZII pe patru și pe două 
roți vor străbate și el, ne
obosiți. panglicele circuitelor 
șl șoselelor. Marele Premiu 

al Olandei, contînd pentru cam
pionatul mondial. Raliul Geneva 
în cadrul campionatului european 
la automobilism ; campionatele 
europene de munte în decorul 
sever de pe Mont Ventoux și cam
pionatele mondiale de motocros 
în U.R.S.S. — lată capetele de 
afiș ale sporturilor cu motor.

PUGILISMUL profesionist își 
va consuma. într-o atmosferă 
de interes totuși redus, din 
cauza interminabilelor dispu

te de culise, un act din lupta pen
tru supremația absolută : meciul 
Frazier - Ramos, în care șansele 
mexicanului par reduse. Asta ca să 
nu mai vorbim despre valoarea 
nesigură a versiunii statului New 
York. ..

ANDBALUL feminin figurea
ză, de asemenea, pe agenda 
internațională a săptămîniirf 
prin turneul de la Tașmaj- 

dan (Iugoslavia), la care parti
cipă și sportivele noastre. Ca și de 
Ia alte competiții, așteptăm un 
prim răspuns cu privire la valoa
rea lor pe plan internațional.

Prin telefon de la trimisul

Schilksee yazaa între
cerilor olimpice de iahting 

din 1972

H

G. RUSSU-ȘIRIANU

nostru special, CONSTANTIN MACOVEI

IN PERSPECTIVA CALIFICĂRII OLIMPICE
SOFIA, 21. — în timp ce 

în țară „atmosfera fotbalisti
că" este întreținută de meciu
rile de baraj, primele dintre 
ele fiind programate dumini
că, aici, la Sofia, fotbalul con
tinuă să rețină atenția prin 
derbiuri devenite tradiționale. 
Nu mai departe decît sîmbă-

nocturnă, pe stadionul 
programat

telexradiotelefon
LA BARCELONA au în

ceput campionatele interna
ționale de tenis ale Spaniei. 
Iată primele rezultate înre
gistrate : Mulligan (Italia) — 
Rodriguez (Chile) 6—3, 6—4, 

Krishnan (India) — 
(Italia) 

Jauffret (Franța) 
(Australia) 

6—3 ;

6—0 ;
Mattec
6— 4 ;
Fletcher (Australia) 1—6,
7— 5, 6—1, 6—3 ; Buding 
(R. F. a Germaniei) — Man- 
darino (Brazilia) 4—6, 11—9,
8— 6, 2—6, 7—5.

8—6, 6—4.

ției a continuat cu desfășu
rarea etapei a 8-a (Lenzer- 
heide — Brunnen : 165 km). 
Victoria a revenit spaniolului 
A. Gonzales, în 4h 22'28”. In 
clasamentul general conduce 
elvețianul Pfenninger.

IN CUPA ITALIEI la fotbal, 
etapa a IlI-a 
s-a soldat cu 
lan — Bologna 
Inter 1—0.

a turului final 
rezultatele : Mi- 
2—1 ; Torino —

tă, în
Levski, este programat un 
meci care poate influența con
siderabil soarta campionatu
lui Bulgariei : Levski—Loko
motiv Sofia. Cu toate acestea, 
ziarele apărute în ultimele 
zile la Sofia socotesc întîlni- 
rea de gimnastică dintre re
prezentativele Bulgariei și Ro
mâniei drept capul de afiș al 
acestui sfîrșit 
Pentru ambele 
de sîmbătă și 
apreciat a fi 
test privind selecția olimpică.

Gimnastele românce au so
sit la Sofia vineri dimineață, 
după o călătorie de o noapte 
cu trenul, în aceeași zi ele e- 
fectuînd un ușor antrenament 
de acomodare. Antrenorul 
Nicolae Covaci este optimist 
și speră că echipa pe care o 
va alinia {Elena Ceampelea, 
Rozalia Filipescu, Rodica A- 
păteanu, Lucia Chiriță, Alina 
Goreac, Olga Ștefan) să evo
lueze la nivelul maxim al po
sibilităților gimnastelor, să în-

de săptămînă. 
echipe meciul 
duminică este 
un important

dreptățească speranțele în se
lecția olimpică, atît de mult 
dorită.

Gazdele au anunțat o for
mație tînără, care va concu
ra în următoarea componen
ță : Vania Marinova, Neli Sto- 
ianova, Maria Karașka, Anas
tasia Mitova, Raina Kirkova, 
Velika Pașeva. Cea mai va
loroasă dintre gimnastele buf. 
gare este Maria Karașka, m®. 
daliată la campionatele euro
pene din 1965, de la care se aș
teaptă, după cum ne declară 
colegii de la „Naroden Sport", 
eîștigarea locului I la indivi
dual compus. Să vedem dacă 
vor fi de acord cu aceasta și 
cele mai bune gimnaste ale 
noastre, îndeosebi Elena 
Ceampelea, Rodica Apăteanu 
și Rozalia Filipescu.

Meciul Bulgaria—România 
este programat în cea
mare sală de sport din So
fia, Universiada, și 
ca arbitru neutru o reprezen
tantă a federației de speciali
tate din Cehoslovacia.

mai

va avea

Azi a început la Kiel (R. F. 
a Germaniei) tradiționala 
„săptămînă a orașului", afla
tă la cea de a 86-a ediție. 
Printre numeroasele mani
festări cuprinse în programul 
acestui ăn se înscriu și dife
rite competiții sportive, unele

de amploare europeană, 
vor disputa întreceri — 
cale sau internaționale — 
fotbal, gimnastică, aeromode- 
le, navomodeie ș.a. Atracția 
calendarului sportiv o consti
tuie regatele de iahting care 
în fiecare an se bucură de

participarea celor mai valo
roși veliști ai continentului, 
întrecerile sînt programate la 
Schilksee, cunoscuta bază de 
iahting, unde de altfel se vor 
disputa și întrecerile olimpi
ce din 1972.

ÎN „CUPA INTERNAȚIO
NALĂ" la fotbal, Sporting 
Lisabona a întrecut cu 4—1 
(3—0) echipa Rapid Viena.

LA INCHIDEBtEA EDIȚIEI

Zilele trecute, la Bremen (K.F. a 
Germaniei) a avut loc o cursă in
ternațională de 15 km marș, a 
poștașilor, la care an participai 
și cițiva sportivi de la asociația 
t’.T.T. București. Deși au ajuns 
în localitate c'i numai 3 ore îna
intea startului (!), mărșăluitorii.

conduși de maestru) sportului Du
mitru Paraschivescu. au avut o 
comportare foarte bună, reușind 
să ocupe primele locuri atît la 
individual, cit și la echipe. lata 
rezultatele cursei : INDIVIDUAL: 
1. Marin Perșinaru (România) 
lh 12:58,1, 2. Victor Schuch (Bo

HiJL IM*
Midclletton 
N. Rîncca- 

7. Gh. 
15:44,0 ;

. 1. România — 7 p, 2.
— 22 p, 3. Anglia — .36 p,

4. Belgia — 48 p, 5. Ungaria — 
52 p, 6. Italia — 88 p.

mânia) lh 13:28,9. 3.
(Anglia) lh 13:49,1, 4. 
nu (România) lh 14:26,0,... 
Jugănaru (România) lh 
ECHIPE : " “ ’
R.F.G I

CU PRILEJUL unei tenta
tive, echipa feminină de pa
rașutism sportiv a R. D. Ger
mane, alcătuită din 7 mem
bre, lansîndu-se de la o al
titudine de 1000 m a reali
zat o medie de aterizare de 
0,76 m de centrul cercului. 
Performanța constituie un 
nou record mondial. Vechiul 
record aparținea echipei 
U.R.S.S. și era de 1,82 m.

TURUL CICLIST al Eive-

Programul 
„Cupei mondiale** 

la schi
INNSBRUCK, 21 (Agerpres). — 

In cadrul lucrărilor consiliului Fe
derației internaționale de schi de 
la Innsbruck, a fost stabilit 
programul competițional al „Cu
pei mondiale", ediția 1963—1969 
la schi alpin. Competiția mascu
lină programează 14 concursuri, 
care vor avea ioc la Val d’Isere, 
Adelboden. Berchtesgaden, Wen- 
gen, Kitzbuehel, Megeve. St. An
ton. Cortina d’Ampezzo, Aare, Val

Gardena, Kranjska Gora, Squaw 
Valley. Mont St. Anne și Watter- 
ville Valley (S.U.A.). Programul 
feminin cuprinde 11 competiții, 
printre care : Val d’Isere, Grinde- 
wald, St. Gervais, St. Anton, 
Aare. Vîsoke Tatri, Squaw Valley 
etc.

4—6, 3—6. 6—2, 6—1, 6—3 de ceho
slovacul pala.

Nou record 
scandinav 

la decatlon 7592 p

Tiparul i I. P „Informația”, str. Btezoianu 23—25

Turneul de tenis 
de la Poznan

varșovia. — proba de simplu 
masculin din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Poznan 
a fost Ciștigată de polonezul Gon- 
siorek. care în finală a dispus cu

COPENHAGA. — Cu prilejul 
unui concurs internațional de a- 
tletism, desfășurat la Copenhaga, 
primul loc la decatlon a revenit 
lui Jensen (Danemarca) cu 7 592 
puncte (performanță care con
stituie un nou record al Scandi
navici). Pe locul doi s-a clasat 
spaniolul Rafael Cano cu 7 461 
puncte (record spaniol).

40365


