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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
SESIUNII MARII ADUNĂRI
/luni Ia paniază s-au înche-

a
a

NAȚIONALE
lat lucrările sesiunii a X-a 
celei de-a V-a legislaturi 
Marii Adunări Naționale.

Conducătorii partidului 
statului au fost salutați cu pu
ternice șl îndelungi aplauze la 
sosirea in sală.

In loja din dreapta incintei 
au luat loo tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Chlvu Stoica, Paul Ni- 
culeseu-Mizil, Virgil Trofin, Die 
Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu.

In loja din stingă au luat 
Ioc membrii Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii au luat 
parte numeroși invitați, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, ziariști.

In continuarea ordinii de zi, 
ministrul justiției, Adrian Di- 
mitriu, a prezentat expunerea 
la Proiectul de lege privind 
controlul provenienței unor bu
nuri ale persoanelor fizice 
care nu au fost dobindite în 
mod licit. Deputatul Tudor Dră- 
ganu, vicepreședinte al Comi
siei juridice, a prezentat apoi 
raportul comun al Comisiei e- 
conomico-financiare și Comisiei 
juridice la acest proiect de lege.

După discuția pe articole, 
proiectul de lege a fost supus 
votului deputaților. Cu amen
damente propuse de deputațl, 
Marea Adunare Națională a

$1
dezbaterea 
cu privire 
terenurilor 
perimetrul

adoptat prin vot secret, cu bile, 
cu un titlu nou, Legea privind 
controlul provenienței unor bu
nuri ale persoanelor fizice care 
nu au fost dobindite in mod 
licit.

S-a trecut apoi la 
Proiectului de lege 
la regimul juridic al 
iară construcții din
construibil al municipiilor și o- 
rașclor. Expunerea la acest pro
iect de lege a fost făcută de 
deputatul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C- al P.C.R., președin
tele Comitetului pentru pro
blemele administrației locale. 
Deputatul Emil Bobu. președin
tele Comisiei administrative, a 
prezentat raportul comun al Co
misiei administrative și Comi
siei juridice la 
lege.

Proiectul de 
cutat apoi pe
pus votului deputajilor. Marea 
Adunare Națională a adoptat 
prin vot secret, cu bile. Le
gea cu privire la regimul ju
ridic al terenurilor fără con
strucții din perimetrul constru
ibil al municipiilor și orașelor.

In continuare, deputatul Mi
hai Gere a prezentat expunerea 
la Proiectul 
completarea 
Legii nr. 2 
organizarea
teritoriului Republicii Socialis
te România, iar deputatul Pe
tre Duminică, vicepreședinte al

acest proiect de

lege a fost dis- 
articole și su-

Comisiei administrative, a pre
zentat raportul comun al aces
tei comisii și al celei juridice 
la proiectul ae lege.

Marea Adunare Națională a 
aprobat prin vot secret, cu 
bile, această lege, prin care 
orașul Rimnicu Vilcea a fost 
declarat municipiu.

La ultimul punct al ordinii 
de zi, deputatul Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, a prezentat expu
nerea cu privire la Proiectele 
de legi pentru aprobarea de
cretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat de 
Ia ultima sesiune a Marii A- 
dunări Naționale, iar deputa
tul Mircea Rebreanu, secreta
rul Comisiei juridice, a expus 
raportul comisiei.

Trecindu-se la votul secret, 
prin buletine, Marea Adunare 
Națională a aprobat decretele 
cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat de Ia ultima 
sesiune-

Cuvîntul 
sesiunii 
varășul 
dintele 
nale.

de Închidere al 
a fost rostit de to- 
Ștefan Voitec, preșe- 
Maril Adunări Națio-

(Agerpres)

de lege pentru 
articolului 10 al 
din 1968 privind 
administrativă a Incepînd de

Semicentenarul clujean antrenorul
La interval de un an — 

mai 1967 — mai 1068 — două 
mari cluburi bucureștene, 
Steaua și Dinamo, și-au ser
bat cu fast 20 de ani de acti
vitate sportivă.

Meciul de old-boys dintre 
Rapid și Vasutas Budapesta, 
disputat recent pe Giulești, 
a omagiat cei 45 de ani de 
existență a echipei feroviare. 
In toamnă, prestigioasa for
mație de rugby Grivița Ro
șie va toasta pentru cei 35 
de ani pe care îi va împlini. 
In țară, două asociații spor
tive cu tradiție — Textila 
Buhuși și Flacăra Moreni — 
și-au derulat, recent, aminti
rile celor 40 de ani de viață.

Aniversări sportive ce au 
prilejuit emoționante reîntil- 
niri ale diferitelor generații 
de sportivi care au activat 
ani de-a rîndul sub culorile 
aceluiași club, retrospective 

'ce au evidențiat succese de 
prestigiu, amintiri dulci sau 
amare.

'69 este anul Clujului. In 
toamna viitoare, primul club 
studențesc din România își 
va serba semicentenarul. „Va 
fi cea mai grandioasă sărbă
toare sportivă de pînă acum 
— anticipează secretarul clu
bului Universitatea, Titus 
Lucaciu. O presupune bogata 
tradiție sportivă a Clujului, 
prestigioasa carte de vizită 
a „U“-ului".

Preliminariile aniversării 
au început. Săptămina tre
cută, la Casa de cultură a 
studenților, dr. Onoriu Che- 
țianu a conferențiat despre 
„Iuliu Hațieganu — întemeie
torul sportului universitar

din Cluj", deschizînd astfel 
suita de prelegeri și infor
mări asupra sportului din o- 
rașul someșean de-a lungul 
celor 50 de ani de existență.

Sintem informați, în ace
lași timp, că Istoria „U“-ului 
(scrisă o dată de sportivi și 
rescrisă acum de colaborato
rii acestui volum comemora
tiv), a atins un stadiu avan
sat. Voind-o completă, mar- 
cînd cronologic eveniment de 
eveniment, realizatorii în- 
tîmpină, însă, unele greutăți, 
(legate de datarea unor fapte 
sau de lipsa unor informații 
pe anumite perioade), hiatu- 
suri pentru acoperirea cărora 
autorii apelează, prin inter
mediul nostru, la „toți aceia 
— sportivi, conducători, su
porteri — care posedă mate
rial (fotografii, clișee, arti
cole din ziar, clasamente, sta
tistici) și la toți cei care pot 
oferi relații asupra unor par
tide disputate (indiferent de 
epocă și disciplină sportivă) 
sau date din viața și activi
tatea unor sportivi sau con
ducători, rugîndu-i călduros 
să le încredințeze clubului 
(după reproducere, materialul 
ilustrativ și documentar va fi 
remis)" păstrînd convingerea 
că fac un imens serviciu 
pentru „U". Adresa: Clubul 
Universitatea, Piața Păcii nr. 
1, Cluj.

Avem convingerea că nu 
puțini sînt cei care-și vor o- 
feri. necondiționat, ajutorul. 
Tocmai această 
ne îndreptățește să 
o istorie sportivă 
în două tomuri.

PETRE

STEINBACH

stă de vorbă
cu copiii

despre

F O

certitudine 
anticipăm 

clujeană

N. MȘ.

H. N.

NOI AMĂNUNTE DE LA C. M. DE POPICE

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

ce 
în

(Continuare in 
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a 
un 

Să-

avansat, 
încep, 

sa pre-

orașul 
lurile 
se ridică

pe acest 
în ultima
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prin mari e- 
câ startul a

Ținea Bala-
moții, 
fost 
ban, 
(iul 
doar
noastră se afla după prunul
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purtată cu secretarul F.R.P. 
Ladislau Szocs.

— Cum a cîștigat medalia 
de aur echipa 
nină ?

— Am trecut 
pentru 

dezastruos : 
neacomodîndu-se cu spa- 
de lansare, a realizat 
374 p.d. și astfel echipa

® Cea mai „tare" ediție ® Cum a cîștigat echipa 
noastră feminină medalia de aur © în 1969: 
. Cupa campionilor europeni" și C.E. de juniori 
9 Congresul F.I.P. - în România

BRAȘOV, 24 
(prin telefon de la 
trimisul nostru). 
Dinamovistul E- 
MIL RUSU șl-a 
onorat palmaresul

schimb pe ultimul loc. Dar, 
cinci începusem să ne facem 
socotelile cum putem ocupa 
măcar un loc onorabil In cla
samentul final, Florica Ne- 
guțoiu a șters amărăciunea 
care cuprinsese mica noastră 
delegație, jucind nesperat de 
bine : 452 p.d. Și iată-ne.

după două schimburi, pe po
ziția a treia. A urmat Crista 
Szocs. Ea nu a ratat nici o

¥
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Plutonul ruleaza pe serpentine

Emil Rusu (Dinamo) a cîștigat
și campionatul național de fond

cu o nouă victorie 
în campionatele 
naționale, a doua 
din acest an și a 
șasea din ultimii 
doi. Triumful său

T
2

-..g 
Sil

in proba de fond 
— pentru că in
tr-adevăr, a fost 
vorba de un tri
umf — îi ridică 
prestigiul în lu
mea ciclismului 
pentru faptul că 
a fost obținut în- 
tr-o cursă dina
mică și dramatică, 
poate cea mai fru
moasă din cîte am 
văzut 
traseu
vreme. Cele două 
bucle peste Pîriul 
Rece și sosirea 
din Poiana Bra
șov, cu lungul și 
greul urcuș care-o 
precede, i-au dat 
posibilitatea, aces
tui veritabil cam
pion să-și desfă
șoare întreaga ga
mă a talentului, 
pregătirii Și forței 
uimitoare de care 
dispune.

La juniori mari, 
Clujul — care 
l-a dat pe senio
rul E. Rusu — a 
introdus în cir
cuitul 
lor un 
M-

în 
campioni- 

nou nume : 
BACOCIU.

Cîștigătorul 
fost urmat de 
coechipier, I. 
lăjan — ceea 
ne spune că

de pe ma- 
Someșului 

o nouă 
promoție de ta
lente. Brașovul 
și-a luat „partea 
leului", cucerind 
tricoul de campi
on la juniori mici 
prin T. DICEANU.

Așa cum 
neam, cursa 
niorilor a 
o desfășurare 
tată. După ce 
tonul a 
surprinzător 

compact, la Pîriul 
Rece, ploieșteanul 
I. Rădăcină a lan
sat un atac căru
ia nimenj nu i-a 
acordat credit. 
Abia după ce Pre
dealul a rămas în 
urmă și ciclistul 
solitar se afla pe 
la Dîmbul Morii, 
din spate au sosit 
T. Vasile, Cernea, 
Chinia și Drăgan. 
Intrăm din 
pe șoseaua 
munte de la 
nov și Drăgan, 
istovit, rămine din 
grupul 
Lucrurile 
însă, să

spu- 
se- 

avut 
agi- 
plu- 

ajuns, 
de

înaintea C.M. de popice din 
Austria cele mai mari șanse 
erau atribuite sportivilor din 
R.D. Germană. R.F. a Germa
niei și Austria, care, în a- 
fara valorii lor confirmate nu 
o dată, dispuneau de mai 
multă vreme și de piste și 
de materiale de joc asemă
nătoare celor de la Linz. 
După cum se știe, sportivii 
din R.D. Germană au cuce
rit trei din cele șase titluri, 
restul medaliilor de aur re- 
venind reprezentanților Ro
mâni 21, Iugoslaviei și Ceho
slovaciei. Noi amănunte des
pre comportarea sportivilor 
români am aflat din discuția

lovitură și cu cele 450 de po
pice doborite am preluat con
ducerea, pe care Elena Tran
dafir, Margareta Szemany și 
Cornelia Moldoveanu n-au mai 
cedat-o, în pofida eforturilor 
depuse de jucătoarele din 
R.D.G.

— Cum explicați faptul că 
băieții n-au mai putut ree
dita performanța de la tre
cuta ediție a C.M. ?

— Din cauza lipsei de omo
genitate a echipei, a trebuit 
să ne mulțumim cu locul se-

Sus: Papuc (Steagul roșu) și Harșani (Grișul); jos : Mateianu (Progresul) și Stătescu (Poli
tehnica Galați) yăzuți de NEAGU RADULESCU

HA CHEAMĂ 

ORIZONTURI

Elimincrea unui jucător de pe 
teren, pentru atitudine ireve
rențioasă față de colegul de 
întrecere sau arbitrul întîlnirii, 
ar trebui să fie un fapt divers. 
Nu este în tenis, însă... In 

sportul alb, conducătorii de joc se 
decid foarte greu în a curma nespor- 
tivități duse pînă la extrem, prin apli
carea pedepsei capitale. Unele remi
niscențe de pe vremea cînd tenisul 
purta masca bunelor maniere ipocrite, 
specifice aristocrației care singură 
avea acces pe courts-uri, făceau parcă 
de neconceput pînâ de curînd abateri 
de gravitatea celor justificînd o trimi
tere în vestiar a celui vinovat. Ele 
există, totuși. Literatura sporiivă con
ține mențiuni, cel mai ades de genul 
anecdotei, asupra unor tenismani care 
s-au „remarcat" prin temperamentul 
lor impulsiv, făcînd greutăți arbitrilor. 
Notoriu este cazul unuia din mușche
tarii tenisului francez — nomina odiosa 
— care, la un Wimbledon al anilor 
dintre cele două războaie, a răsturnat 
de pe scaun un septuagenar arbitru 
de linie care nu văzuse o minge out. 
Jucătorul nu a fost eliminat — așa ceva 
nu putea să cadreze cu... gazonul 
englezesc — ci a primit zîmbete con
descendente din tribune.

Conflictele cu arbitrii s-au înmulții 
totuși în zilele noastre, cînd mingile 
foarie rapide ale tenismanilor pun în 
cumpănă chiar pe cei cu un ochi 
versat în aprecierea milimetrilor la 
care ele aterizează lîngă linia albă. 
Adesea un „out" se transforma în 
,/fight" (minge bună), prin complicitatea 
chiar inocentă a beneficiarului cu cel 
pus să înregistreze scorul partidei. De 
aci, nemulțumiri, enervări, scandaluri 
chiar. înmulțirea arbitrilor, așezați 
acum Ia fiecare dintre cele 8 linii ale 
terenului, la fileu și la serviciu, nu 
este decît o rezolvare parțială a pro
blemei.

Și acum, faptul divers. Cel care ne 
prilejuiește însemnările de față. Este 
o premieră. Pentru prima oară în 
istoria campionatelor internaționale de 
tenis ale Angliei de vest, la Bristol, 
un jucător a fost eliminat de pe teren. 
Nu este un jucător oarecare : Cliff 
Richey, membru al reprezentativei 
S.U.A. pentru „Cupa Davis". Nici me
ciul nu era de plan secundar: semi
finala turneului de simplu Iar adver
sarul celui incriminat — curios — este 
chiar un coechipier de națională al 
acestuia, tenismanul de culoare Arthur 
Ashe. La situația de set-set (6—4, 3—6) 
și 2—2 în setul trei, Richey pierde al 
cincilea ghem, la o decizie pe care o 
consideră injustă. Se oprește, vocife
rează, ia o minge și o trimite cu ra
cheta dincolo de gardul stadionului. 
In acest moment, se scrie o nouă pa
gină în istoria turneelor de la Bristol. 
Cliff Richey este eliminat de pe teren, 
i se dă meci pierdut și Ashe promo
vează în finala competiției.

Hotărîrea arbitrului de la Bristol me
rită aplauze. Nu știm, însă, în ce 
măsură ea va avea forță de exemplu 
pentru atîția jucători de tenis care vor, 
cu tot dinadinsul, să-și facă singuri

VUI, 
insul, să-și facă singuri 

dreptate pe teren. Problema este deo
sebit de vastă, ea este actuală pentru 
întreaga lume sportivă. Iar soluțiile nu 
pot fi numai acestea, ale arbitrajelor 
ferme. Mai curînd credem că remediul 
este de natură morală. Ca jucătorii să 
adopte fără rezerve o atitudine de per
fectă sportivitate, indiferent de impli
cațiile evoluției jocului și a scorului. 
Ca publicul să privească decontractat, 
tara patimă, cu adevărat „fair", ase
menea^ întreceri cure desemnează un 
învingător dintre doi sau mai multi 
adversari, chiar cînd aceștia sînt egali.

Radu VOIA

DUPĂ PRIMA ETAPĂ A TURNEELOR DE BARAJ
Victoria Crișului face disputa 

și mai pasionantă
TIMIȘOARA, 24 (prin tele

fon).— Fără... introducere, fără 
vreo etapă pregătitoare, de stu
diu, barajul de la Timișoara a 
debutat direct, printr-o lovi
tură de teatru. Este adevărat 
că „firma" întrecerii anunța ca 
posibile rezultate-surpriză, dar 
— să recunoaștem — mai ales 
după semifinala Dinamo Bucu
rești—Progresul din „Cupa Ro
mâniei" cîștigată în condițiile 
știute (printr-un penalti în 
prelungiri) de actualii dețină 
tori ai trofeului, puțini se gîn- 
deau că Progresul va pierde 
în primul joc al barajului, toc
mai la Crișul Oradea. Dar, 
acesta este fotbalul. Un lanț 
de surprize, un lanț de necu
noscute. O „necunoscută" a 
fost șî echipa de pe malul Gri-

șului. La Timișoara, mulți s-au 
convins că „ll“-le Crișului e 
nu numai foarte tînăr (media 
de vîrstă : 22 de ani), dar este 
și talentat și practică un fot
bal în spiritul recunoscutei 
tradiții a fotbalului orădean : 
tehnică bună de joc, deschideri 
excelente, acoperire inteligen
tă a terenului, permanentă 
tendință constructivă etc.

Progresul, echipă cu nervii 
tociți de un final de sezon 
foarte dup pentru ea, a avut 
neșansa să întilnească o for
mație care și fizic, dar mai a- 
les psihologic, a fost mult mai 
proaspătă. Acest lucru s-a vă
zut mai clar după egalarea din 
min. 46, cînd ne așteptam ca 
echipa bucureșteană să fie cea

„care vine din urmă" și să 
obțină decizia. Or, n-a... venit 
și n-a obținut ea decizia, ci 
adversara ei, care a rezistat 
cîteva minute refluxului și a 
contrat eficace, după o peri
oadă — repetăm — dificilă, 
dar pe care a suportat-o și a 
depășit-o cu surprinzătoare 
maturitate.

Meritele echipei orădene ies 
mai pregnant în relief rapor- 
tîndu-le la evoluția echipei 
bucureștene, care n-a jucat 

Nostalgia
ARAD. 24 (prin telefon).— 

Ne-a fost dat, la meciul de 
baraj dintre Gaz metan Me
diaș și A. S. Cugir să reve
dem trei vechi cunoștințe, ale 
căror nume sînt desigur cu
noscute iubitorilor de fotbal, 
dar despre care puțini "știu 
că Ia ora actuală joacă sub 
culorile echipei din Cugir.

rău. Fotbaliștii Progresului au 
făcut și duminică o mare risi
pă de energie și au trecut și 
ei, de cîteva ori, pe lîngă vic
torie. Neșansa lor, „combina
tă" cu șansa adversarilor, șan
să adăugată unei evoluții foar
te bune a fotbaliștilor oră- 
deni, a născut prima surpriză 
a acestui baraj, care se dove
dește mai palpitant chiar de
cît se anticipa.

Marius POPESCU

revederii...
Este vorba de fostul fundaș 
al U.T.A.-ei, „Tuli" Neamțu, 
de Pașcanu, cîndva mijlocaș 
al Progresului București, și, 
în fine, de coechipierul de

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. a 3-a)
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IWSUEi SEMNUL
CERCURILOR

I MEXICO
I OLIMPICE

ce-și așteaptă 
încă răspunsul

Participarea la cel mai se
ver examen internațional, 
jocurile Olimpice de la Ciu
dad de Mexico, este O pro
blemă extrem de importantă 
pentru gimnastica noastră fe
minină. Pe măsură ce data 
unei decizii definitive se a- 
propie, argumentele pro _și 
contra se confruntă din ce în 
ee mai tăios, se amină me
reu — poate justificat — 
ziua cînd hotărîrea finală va 
fi adoptată. Știm cu toții că,

II
I
I
I
I

PIMMPHUU ADtVAR (I)
și stabil în profesia pe care 
Și-a ales-o. Pregătirea dă bază 
să fie încredințată antreno
rilor de la cluburi, Iar per
fecționarea ei celor de la lo
turi.

Programul competițiilor In
ternationale la care-și pro
pune F.R.C. să fie reprezen
tată nu este necesar să fie 
restrîns. El trebuie, însă, să 
se afle în directă concordanță 
cu principiile expuse mai 
înainte. Nu competiții eu cite 
14—17 etape Și cu kilometraje 
mari (de peste 200 km) eînt 
necesare cicliștilor noștri, ci 
întreceri cu 5—7 etape (maxi
mum 8—10). pe trasee ce ftu 
depășesc 190—166 km și pro
gramate în plin sezon. Țlntnd 
seamă de aceste criterii — în 
cate se înscrie ciclismul ama
tor — să se alcătuiască un. 
program internațional judi
cios, la care să participe, prin 
rotație, majoritatea rutierilor 
de performanță. Selecționarea 
echipei naționale vâ putea fi 
făcută In concursuri desem
nate special, excluzîndu-se 
senatorismul de drept și din- 
du-se posibilitate tuturor să-și 
dovedească talentul In com
petițiile de amploare.

4. Crearea unui sistem pre
mial unic. Pentru â ptfhe Sta
vilă goanei după cîștiguti 
(cară ă generat, așa cum âih 
arătat în prima parte a ar
ticolului, o serie de mari 
neajunsuri), F.R. Ciclism are 
datoria să elaboreze un sis
tem — valabil pentru toți Or
ganizatorii noștri de curse Ci
cliste — în care să se pre
vadă ce premii se pot ăcordâ 
în competiții, premii gradate 
pe măsura dificultății între
cerilor și — în orice caz — 
la nivelul celor admise de re
gulamentele internaționale 
pentru amatori.

5. Efectuarea unui strict și 
permanent control antidoping 
atit la competițiile seniorilor, 
cit și la cele ale juniorilor. 
F.R. Ciclism a âvut inițiativa 
Studierii posibilităților de 
Sancționare a celor vinovâți 
de folosirea substanțelor do
ping. Propunerile sale vdr 
trebui să fie legalizat* de 
forul tutelar, cît mai repede, 
pentru ă se putea acționa pe 
bâză unul

Analiza cauzelor care âu 
dus la încălcarea „cartei ama- 
torismului“ (de către unii Ci
cliști dintr-o serie de țări, 
printre care și cOmpatrioți) 
și la extinderea practicii do
pingului necesită, desigur, și 
o discuție a posibilităților de 
revenire la normal.

Firește, aceste posibilități 
depind de condițiile pe care 
le are ciclismul în țara res
pectivă, de dorința diriguito
rilor de a sacrifica spectaculo
sul în favoarea readucerii 
sportului cu pedale în riridul 
acelor discipline care contri
buie la întărirea tineretului și 
nu la prejudicierea dezvoltă
rii lui.

O singură problemă rămîne 
— la același nivel — în dis
cuția tuturor : se dorește men
ținerea ciclismului amator 
sau unificarea lui eu cel pro
fesionist sub aceeași licență 7

Presupunînd că dorințele ce
lor ce se ocupă de destinele 
ciclismului nostru converg 
Spre ciclismul amator vom 
pune în discuție citeva pro
puneri (fără intenția de a le 
da caracter exhaustiv) 
și selecționate de lâ 
nalități ale sportului 
(membri ai federației, 
nori, cicliști), precum 
la tehnicieni de peste 
căre ne-au vizitat țara 
ne-au făcut cu 
propuneri izvorîte 
riența lor.

1. Folosirea mai 
atit la întocmirea 
de perspectivă, 
ltzarea lor 
cliști. în jurul 
tru cu pedale 
voia regrupării 
forțe pe 
foștii alergători, pasionați ai 
ciclismului. Federația poate 
găsi mijloace prin care să rea
lizeze această grupare de 
forțe și. mai ales, are con
diții suficiente pentru a pune 
în aplicare propunerile lor. 
Este adevărat că și în mo
mentul de față forul de con
ducere a ciclismului nostru 
este sprijinit de o serie de 
foști rutieri. Ei sînt fie mem
bri ai unor comisii, fie an
trenori, fie arbitri. Dar, o ma
re parte dintre cei care cu

I vreme 
I atenția 

ciclism
I nici o 
I tribuie 

lui cu
I teva exemple :
I Șandru, Nicolae Maxim, Au- 
. rcl Șelarii, Gh. Calcișcă, Gh.

. Lista ar 
. , . zeci Și zeci de
. nume. Este în detrimentul
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șanse la medalii, căcî există ' 
azi trei echipe peste care nu , 
se poate trece: Uniunea So
vietică, Cehoslovacia, R. D. 
Germană. Mulțî dintre spe
cialiștii noștri le-au văzut la 
lucru în ultimele luni pe gim
nastele sovietice și pe cele 
dift echipa K D. Germane și i 
s-au convins de înalta lor 
pregătire, de forța deosebită 
de care acestea dispun. Echi
pa Cehoslovaciei a preferat 
să rămînă în umbră, dat se 
poate presupune câ dețină
toarele titlului de campioane 
mondiale joacă o „carte" 
mare. Deci, un calcul simplu 
care ne arată că echipa noas
tră nu are șanse, cel puțin 
teoretic, de a se clasa în pri
mele trei-patru locuri. In ca
zul participării, va trebui să 
ne mulțumim, în consecință, 
cu unul din locurile mai de 
jos ale ierarhiei mondiale.

Care va fi acesta 7 Este 
foarte greu, dacă nu chiar 
imposibil, de răspuns acum 
la această întrebare, pentru 
că un mare număr de echipe 
reprezentative aspiră cu șanse 
aproape egale la ocuparea 
locurilor patru, cinci și șase, 
echipa Japoniei părîndu-ne 
superioară. Prin prisma 
concursurilor bilaterale des
fășurate în ultimul an, ca și 
a altor întreceri internațio
nale, echipele care vor ataca 
locurile 5-8 sînt, așadar, după 
opinia noastră, Ungaria, Fran
ța, Bulgaria, România, Sue
dia, Polonia și Italia.

Dacă așa stau lucrurile, se 
pune întrebarea ce se așteap
tă de la Jocurile Olimpice: 
medalie sau posibilitatea de a 
disputa șansele alături de se
lecționatele amintite ? Se do
rește repetarea abandonului de 
la campionatele mondiale din 
1966 (Dortmund) sau menți
nerea în concernul interna
țional al gimnasticii ? întru- 
cît la medalii nu sînt șanse, 
trebuie manifestat maximum 
de grijă pentru soluționarea 
celui de al doilea aspect al 
problemei. Firește, disputa 
olimpică va fi grea, dar și 
un loc 6 în ierarhia mondi
ală reprezintă ceva i Și apoi, 
să nu uităm că absența în
delungata din marile com
petiții costă uneori extrem 
de mult. Se afirmă că echipa 
noastră feminină „hu «re a- 
lură olimpică". Poate că așa 
și este, dar avem convinge
rea că într-o întrecere cu ar
bitraj realmente neutru ea are 
toate șansele de a o întrece 
pe cea bulgară sau pe cele
lalte, susamintite. Concursul 
din Bulgaria a evidențiat pu
terea de concentrare a ro
mâncelor, mai buna lor stă- 
pînire în momentele decisive, 
comparativ cu competițiile 
precedente. Desigur, se poate 
și mai bine, iar viitoarele în
treceri cu Olanda și R. F. a 
Germaniei probabil că 
confirma acest lucru.

Federația bulgară luase 
tărîrea de a participa la 
încă înainte de meciul 
România. Noi 
face-o măcar 
pidă 
poate 
pei 1
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ICUNOAȘTEJl PE CAMPIONUL A. VASILE?

I
I

• BARIERE EXPANSIUNII

y i MiOjii:iiiii» ii j

S-ar putea pune fără griji 
pariul cu 90 la sută dintre fer. 
venții boxului românesc : 
știți cine este campionul 

; ? întrebarea ar fi 
recum ușurată doar dacă I preciza că este vorba de
tînăr de 26 de ani, smead, cu 
părul negru lucios și cu po
meții proeminenți, cu riduri

I
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COMPETITIONALE
• LIMITAREA PREMIILOR

$1 UN STRICT CONTROL
ANTIDOPING

culăse 
perso- 
nOstru 
antre- 
și de 
hotare 

și care 
amabilitate 
din ekpe-

intensă — 
planurilor 
și lă rea-cît

a foștilor Ci- 
Sportului nos- 
se simte ne- 
ăcestei imense 

dare o reprezintă

în urmă se aflau în 
publicului amatcr de 
nu sînt angajați în 
acțiune care să con- 
la dezvoltarea sportu- 
pădâle românesc. Cî- 

ConstantinI _
IȘerban-Rădu’.escu.

putea cuprinde ze

Inume. Este L»
ciclismului nostru că acești 
oameni să nu-și aducă con-

I

juniorilor" și „Cupa orașelor” 
sînt insuficiente) aceste cen
tre de juniori ar putea da ci
clismului românesc talentele 
de care simte nevoie tot mai 
acut. în concluzie, toată aten
ția și toate eforturile mate
riale să fie îndreptate, în pe
rioada Care urmează, Spre re
zolvarea problemelor activi
tății de mase și creșterii juni
orilor.

3. Limitarea numărului de 
competiții din programul 
unui alergător și reducerea 
duratei pregătirilor centrali
zate. în momentul de față 
un singur antrenor (Nicolae 
Voicu) ține o evidență Strictă 
a numărului de competiții la 
care participă alergătorii ce-i 
are sub Supraveghere. în rest, 
nu există fișe ale sportivilor 
eare să cuprindă observațiile 
antrenorului clubului și ale 
celui de la lot, competițiile lă 
care a luat parte și modul în 
câre s-â comportat, concluzii 
asupra întrecerilor care sînt 
adecvate calităților pe care le 
are ciclistul respectiv. Spor
tivul vine la Iot fără nici un 
fel de indicații de lă antre
norul său și pleacă îhâpoi 
fără o fișă cu Observații din 
timpul pe care l-a petrecut 
în echipa națională. Aceste 
carențe trebuie să fie înlătu
rate printr-o strictă și obiec
tivă evidență a federației, 
încă înainte de începerea se
zonului, de comun acord cu 
cluburile sportive, cu antre
norii și alergătorii, este nece
sar să se facă o programare 
a fiecărui ciclist pentru sezo
nul care urmează. Rutierul în 
cauză trebuie să-și fixeze o- 
bisetive finale și intermediare, 
să indice întrecerile la star
tul cărora dorește să fie pre
zent. în funcție de posibilită
țile rutierului, „sfatul” teh
nicienilor îi va întocmi ca
lendarul în așa fel îneît Ci
clistul să poată participa și 
la procesul^ de producție sau 
de învățămînt. Menținerea ac
tivității in limitele amatoris
mului trebuie să fie în per
manență în atenția tuturor 
celor ce se ocupă de ciclism.

Perioadele de pregătire cen
tralizate trebuie concordate 
cu necesitățile reprezentării în 
competițiile internaționale, 
dar și cu faptul că alergă
torul este pasager în ciclism

stătut.

★
În ca^ul 

puneri — 
îmbogățite 
multe, făcute de antrenori, ar
bitri, tehnicieni și cicliști — 
nu vor fi pe placul membri
lor biroului federal și se va 
acredita ideea creării licen
ței unice, este de datoria fo
rului nostru de a face pro
puneri cohcrete âtît Federa
ției internaționale de cicliăm 
amator, Cît și Uniunii cicliste 
internaționale. O propunere 
mai veche ora aceea de a-i îm
părți pe rutieri în două ca
tegorii : tineret — pîriâ lă 23 
de ani șî seniori —■ de la 23 
de ani. Se preconiza Organi
zarea de întreceri pe etape și 
a campionatelor mondiale pe 
aceste două categorii. Dacă se 
va considera mai utilă a- 
ceastă variantă, atunci vor 
trebui create condiții asemă
nătoare cu cele ale profesio
niștilor și alergătorilor ro
mâni. După părerea noastră, 
această variantă este — din 
mai multe puncte de vedere 
— imposibil de realizat la Ora 
actuală.

în care aceste prfr- 
pe care le doritn 
de altele, cît mai

tribuția experienței și iniția
tivei lor la îmbunătățirea per
manentă a sportului cu pe
dale.

2. Dezvoltarea activității de 
rtiase. Această problemă tre
buie discutată sub două as
pecte. Primul se referă la 
activitatea pe biciclete de tu
rism. F.R. Ciclism, în colabo
rare cu fabrica de biciclete 
„Carpăți” și organele de re
sort ale Ministerului învăță- 
mîhtului și U.T.C., poate or
ganiza o vastă activitate ci
cloturistică și competiționalâ. 
Resursele cicloturismului sînt 
cunoscute. Vom lua în discu
ție, deci, posibilitatea organi- 
jării unor competiții rutiere 
pentru posesorii bicicletelor 
de turism. Prin înființarea 
unor secții în cadrul asocia
țiilor sportive școlare s-ar pu
tea crea nuclee care să asi
gure întrecerilor (poate cam
pionatelor) participanți. In 
fiecare sîmbătă sau duminică 

Iar putea fi inițiate concursuri 
pe distanțe variind între 5 și 
15 km, concursuri căre fără 
îndoială s-ar bucura de mult 
succes. Din rîndurile celor 
mai buni participanți la a- 
ceste competiții (organizate 
pe categorii de vîrstă) ar pu
tea fi recrutați membrii sec
țiilor de juniori, tineri care să 
evolueze pe biciclete semicurse 
și, apoi, pe cele speciale.

Măsurile organizatorice ar 
trebui să înceapă de lâ fede
rație. Crearea unei comisii 
speciale pentru juniori (de
pendentă direct de biroul fe
deral și condusă de un vice
președinte al acestui orga
nism) și înființarea unui post 
de antrenor federal pentru 
problemele juniorilor ar putea 
constitui primul pas spre îm
bunătățirea activității tineri
lor cicliști. Avînd asigurate 
aceste condiții organizatorice, 
F.R. Ciclism ar putea — afec- 
tînd o bună parte din buge
tul său activității juniorilor 
(micșorarea sumelor destinate 
pregătirii loturilor republi
cane ar constitui o primă 
sursă) — să înființeze centre 
de juniori și în orașele Bra
șov, Ploiești, Cluj, Timișoara, 
Iași, Piatra Neamț, Cîmpu- 
lung Muscel, Craiova, Sibiu. 
Conduse de antrenori tineri, 
dotate cu material corespun
zător și asigurate eu un ca
lendar competițional la nive
lul necesităților („Criteriul

semiușoară în 1965 și 1966, ca 
și al categoriei ușoară în 1968, 
se numește Antoniu Vasile. 
Nu de alta, dar ne temem să 
nu-1 dezmoștenească taică-său 
sau să-1 renege întreaga fa
milie.

Nu-i vorba, de vreo trei 
ani, de cînd s-a căsătorit cu 
o coafeză bucureșteană, in
stalatorul Antoniu Vasile și-a 
întemeiat o nouă familie. A- 
tunci, în 1965, abia trei luni 
după cununie, mirele a făcut 
soției sale Mariana un SDlen- 

- did dar de nuntă : primul ti
tlu de campion al țării. Acum, 
cînd sînt mai puțin de trei 
luni pînă la nașterea primu
lui moștenitor, Antoniu Vasile 
se gîndește cu asiduitate la 
darul pe care-1 va putea a- 

■ duce acasă. Un medalion ? 
i____  _ Nu, o medalie. De aur, de ar

ai doilea este numele de bo- gint, de bronz ? Cum vor vrea 
tez al tatălui, vrednic munci-l 
tor brăilean. iar al treilea, a- 
bia acesta, este numele patro
nimic, adică de familie, al ce
lui pe care-1 cunoaștem din 
ring și din paginile ziarelor 
îndeobște sub prenumele său 
(pocit uneori și sub forma 
Antonio). Așadar, o corectură 
în palmarese : campionul na
țional de box al categoriei

I Vasile 
recum

A, 
oa- 
âin 
un

I
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evidente coborînd spre gura 
senzuală. Chestiunea ar fi o-

I
I
I 
I

ferită mură-n gură dacă am 
adăuga că este vorba de po
sesorul centurii naționale la 
categoria ușoară.

Cu toate acestea, surpriza 
rezervată multora este aceea 
a numelui adevărat al acestui 
campion : Antoniu Petre Va
sile. Dintre aceste apelative, 
primul reprezintă preferința 
părinților (care au avut 11 co
pii) pentru numirile romane,

la acest stadiu și maestrul săi» 
actual, Constantin Nour. „Știu 
— Zice Antoniu în limbajul 
său colorat — că lovitura mea 
cea mai bună este croșeul de 
stingă, dar și cînd l-oi nimeri 
pe careva cu dreapta, să-1 fe
rească sfîntul1“ Adevărul este 
că ceea ce bagă în sperieți 
pe adversarii săi sînt atacu
rile furibunde, pornite dintr-o 
poziție joasă, cu un-doiuri 
ambidextre în serie și fără 
pauză. Poate că tocmai în a- 
cele momente — adeseori 
cisive — Antoniu Vasile 
trebui să se folosească de 
upercut puternic la corp.

Semifinălist la campionate
le europene din 1965 (Berlin), 
calificat în sferturi doi ani 
mai tîrziu (1967, Roma), An
toniu Vasile visează (ceea ce 
nu i s-a dat posibilitatea să 
obțină la Tokio): o medalie 
olimpică (la Mexico). Se an
trenează cu sîrgulnță, fără a 
uita că mai are o datorie ur
gentă față de viață : exame; 
nele clasei a IX-a la cursul 
seral.

Acum, firește, îl cunoașteți 
ceva mai bine pe campionul 
A. Vasile. Orice pariu 
venit inutil, (vib)

de
ar 
un
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sorții și... sovieticul Frolov, pe 
care-1 consideră de temut, ca 
un fin tehnician.

Din 1959. de cînd a trecut 
de la tăiatul lemnelor la pri
mele lecții de box cu maistrul 
brăilean Gheorghe Baltă, An
toniu Vasile a âvut timp să 
învețe a-și cunoaște adversarii 
și în 
mai

primul rînd pe sine. L-a 
ajutat firește să ajungă

decizie 
fi decît

laCe s-a Întâmplat cu luptătorii noștri 
europenele de greco-romane ?

Întrebarea ne-a fost pusă de atîtea 
ori, incit a devenit aproape obsedantă. De 
fapt, cu o astfel de întrebare ne-am adre
sat și noi, în timp ce se stingeau becurile 
de la Roklundahallen. sportivilor șt antre
norului Ion Cernea. Dar, nici unul dintre 
el n-a fost în stare să ne explice cauza 
acestui fiasco, imprevizibil la dimensiunile 
pe care le-am constatat ia Văsteras. Numai 
vagi referiri la dificultatea competiției... Eu
ropenele au fost — fără dubiu — un veritabil 
tur de forță, dar nu numai pentru sportivii 
noștri, ci pentru toți cei 155 de luptători 
angajați într-o bătălie a notelor maxime la 
cel mai important test olimpic. Atunci ?

Dl. dr. Per Strombăck, președintele fede
rației suedeze de lupte, care a urmărit de 
mai mulțî ani evoluția luptătorilor noștri, 
ne-a făcut să înțelegem că este total con
trariat de comportarea luptătorilor români. 
Și, încercînd să explice cauzele, ca specia
list în atest sport, dar și ca medic cu o

a influențat considerabil comportarea ulte
rioară a luptătorului nostru, în meciurile 
cu grecul Lazarou Si turcul Topsaka. S. Po
pescu însă a fost nevoit să-și mențină greu
tatea o perioadă prea mare datorită „na
ționalelor" care au avut loc doar cu 3 săp- 
tămîni înaintea „europenelor". Comporta
rea acestui valoros luptător, cu multă ex
periență și cu un registru variat de pro
cedee tehnice trebuie privită și prin această 
prismă.

La Gh. STOICIU și I. ALIONESCU, feno
menul de oboseală nervoasă s-a manifestat 
în special printr-o stare de timorare foarte 
avansată, specifică numai unor începători. 
Stoiciu, de pildă, care abordase promițător 
meciul cu sovieticul Kocerghin, s-a deper
sonalizat iremediabil în momentul în care 
i s-a dat indicația să riște totul. Și cu bul
garul Klrov, reprezentantul nostru s-a lăsat 
dominat, termlnînd meciul printr-o înfrin- 
gere la tuș... Exceptînd meciurile cu ita
lianul Centurioni, iugoslavul Covlci și mexi
canul Lopez, luptători anonimi, Alionescu,

I

a de-

vor

ho- 
J.O. 

cu 
de ce n-am 

acum 7 O ra- 
definitivă nu 

în folosul echi-

Constantin MACOVE1

una din cauzele eșecului de laAșadar, .......... ..........____ _____ ___
Văsteras o constituie lipsa unei rezistente 
nervoase. Ea a fost determinată după pă
rerea noastră de data prea apropiată a fi
nalelor naționale, cît și de incidentele care 
au avut loc la aceste întreceri. De aseme
nea, pregătirea a fost efectuată în intervale 
foarte lungi și plictisitoare. Este de semna
lat totodată că în acest an echipe valo
roase ca acelea ale U.R.S.S., Bulgariei șl 
Turciei au fost... ocolite. Ce fel de verifi
care s-a realizat pînă la europene ? In 
asemenea condiții, sportivii noștri au fost 
nevoiți să suporte o stare de tensiune con
tinuă, puțin propice unor rezultate remar
cabile. Și aceasta tocmai în anul olimpic 1

Credem, de asemenea, că luptătorilor 
noștri de greco-romane nu li s-a asigurat o 
pregătire psihologică adecvată. De fapt, la 
nivelul acestui lot, un asemenea gen de 
pregătire 
mult, în 
eficiența)

Văsterasul ar putea rămîne

îndelungată activitate clinică, dr. Strom
băck ne-a precizat : „Nu este vorba 
de faptul că românii au pierdut unele 
partide hotăritoare, ci de maniera in 
care au pierdut aceste meciuri. Am con
statat la luptătorii dv. o stare de oboseala, 
nervoasă îndeosebi. Ei au lăsat impresia că 
vin după un sezon foarte încărcat, care 
ie-a tocit nervii. Se impune o perioadă d« 
odihnă pentru restabilirea echilibrului ner
vos Și, implicit, al celui valoric, astfel ca 
la J.O. luptătorii români să se poată pre
zenta Ia posibilitățile lor reale Șl recu
noscute".

Punctul de vedere al dr. Strombăck ni se 
pare foarte aproape de adevăr. Fenomenul 
oboseală psihică s-a manifestat la unu din
tre luptătorii români chiâr din primele 
meciuri conturîndu-se tot mai evident (și 
mai alarmant) cu cît ne apropiam de fi
nalul competiției. Iată, cazul lui I. ȚARANU, 
care a debutat lă europene într-un meci 
foarte ușor, avînd de îndeplinit oarecum o 
simplă formalitate, în compania unui spor
tiv modest ca austriacul Berger. Șl, totuși, 
Țăranu n-a ieșit cu nimic în evidență, con- 
solîndu-se cu un rezultat de egalitate, care 
— pentru experiența sa — nu spune nimic 
sau dimpotrivă I în continuare, Țăranu a 
evoluat șters, pierzînd Ia iugoslavul Nena- 
dici și terminînd nedecis cu suedezul 
Kârstrbm, un luptător ce-1 drept puțin difi
cil. SIMION POPESCU, fostul campion eu
ropean din 1967, în meciul cu sovieticul 
Grigoriev, unul dintre cel mal duri partici
pant! la competiție, a primit chiar în prima 
repriză o lovitură în plină figură, în urma 
căreia a Ieșit cu arcada spartă. Apoi a pri
mit un genunchi în plex, motiv pentru 
care a stat pe marginea saltelei, pentru în- 

Lgrljiri medicale, minute întregi. Incidentul
ir
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(Urmare din pag. i)
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în alte două partide — foarte importante 
pentru calificarea în finală — cu luptăto
rul turc Altîn și apoi Cu bulgarul Trâikov, 
â intrat pe saltea, parcă, paralizat, în pos
tura stranie â unui sportiv predestinat să 
piardă ! La ambii luptători sărăcia proce
deelor tehnice (și în cazul lui Alionescu și o 
lipsă vizibilă de fantezie, de gindire tac
tică) s-au făCut simțite din plin, ele con
tribuind la rezultatele modeste înregistrate.

In Ceea ce-1 privește pe I. ENACHE și lui 
1 se poate reproșa lipsa de orientare tac
tică cu care a evoluat în meciul cu Pohl 
(R.D.G.), pierdut la limită în ultimele se
cunde, precum șî stilul dezordonat folosit 
în partida cu bulgarul Butrakov, care i-a 
adus șl descalificarea.

Deși n-au pierdut nici un meci, N. NEGUȚ 
și N. MARTINESCU nu s-au putut afla 
printre medaliațl. Este un paradox deter
minat. la fel, de lipsa de convingere, ma
nifestată îndeosebi de Neguț (meciurile cu 
Komamik, Metz și Overby cu care a ter
minat la egalitate). Martinescu a fost vitre
git de sorți, Cît și de unele aranjamente de 
„culise".

Intr-un singur caz, acela ăl lui N. BUȘOI, 
„căderea" își are o explicație total diferită. 
Aici a intervenit handicapul de greutate. 
Trebuie să cădem de acord asupra unul 
lucru care nu mal are nevoie, de altfel, să 
fie demonstrat: nu se poate merge, cu 
Sorți de lzbîndă, la categoria grea in fața 
unor adversari ca Petrov, cu 125 de kilo
grame sau ca Nadbornlk, cu 123 de kilo
grame. Să nu Se uite că primii trei clasați 
în această probă au avut, în ordine, 131 kg 
— Kment, 140 kg — Kozma și 136 kg — 
Svenson. Altfel spus, un handicap de forță 
practic Irecuperabil pentru Bușoi, care are 
numai 105 kg.

(pe care se pune preț tot mai 
ultima vreme. cunoScîndu-i-se 
este ca și inexistent, spunem 

aceasta, după ce am avut prile
jul să asistam la citeva lecții ți
nute de antrenorul I. Cernea, 
care au fost departe de a cores
punde cerințelor. Nici o Indica
ție precisă înainte de meci, pen
tru a contracara adversarul di
rect. în asemenea condiții, spor
tivii intră în luptă fără nici un 
resort mbral. Și, clacă se întîmplă 
Să aibă în față adversari teoretic 
mai târî, îndeosebi sovietici sau 
bulgari, ei se comportă ca niște 
victime sigure.

Insuficienta pregătire psiholo
gică este dublată șl de o defec
tuoasă conducere de pe marginea 
saltelei, în timpul meciului sau 

în pauzele dintre reprize. Stoiciu ni 
s-a plîns, de pildă, că antrenorul nu l-a 
încurajat de fel; dimpotrivă, 1-â admonestat 
pentru unele greșeli sau — și mai mult. — 
l-a amenințat că nu va ajunge în Mexic ! 
Bușoi, la fel, ne-a făcut cunoscut că în 
pauzele dintre reprize, în loc de liniștire 
nervoasă a trebuit să suporte dojeni și 
amenințări.

Este evident Că Sportivii nu trebuie tra
tați ca niște roboți. Dimpotrivă, trebuie 
plecat de la premisa că ei sînt — în pri
mul rînd — oameni, că fiecare are (sau tre
buie să aibă) personalitatea sa. Antrenoru
lui îi incumbă sarcina elementară de a 
contribui la formarea acestei personalități 
a sportivilor pe care îl pregătește, de ă cul
tiva la flecare din ei simțul demnității. 
Sportivul, dacă va vedea că antrenorul 
caută să realizeze un asemenea deziderat, 
va fi și mai receptiv la sfaturi, aportul său 
va crește. Iar antrenorul va fi socotit ca un 
prieten, în înțelesul major al termenului. 

Desigur, eșecul de la europenele desfă
șurate la Văsteras este dureros și el repre
zintă un semnal de alarmă. Dar, firește, 
departe de a intra în derută, se impune să 
găsim — cu calm și răbdare — căile de 
ieșire din impas. Un asemenea impas s-a 
mai făcut Simțit (amintițl-vă de mondialele 
de la Toledo șl de Balcaniada din 1962). dar 
luptătorii noștri au reușit să-1 depășească 
cu bine. Lotul român de greco-romane, 
care și-a confirmat valoarea în atîtea com
petiții — olimpice, mondiale și europene — 
este capabil sâ revină pe linia de plutire 
și să ne ofere satisfacții depline la apro
piatele J.O. Ar fi un bun prilej pentru a 
considera Văsterasul doar ca un vis urît...

Tiberiu STAMA | 
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întreceri ale

Duminică, pe Stadionul Ti
neretului, s-a încheiat dis
puta atleților _care au repre
zentat școlile profesionale și 
tehnice de 4 ani la finala 
pe țară. Cei mai buni dintre 
ei au primit, drept răsplată, 
titlurile de campioni.

REZULTATE : BĂIEȚI I— 
110 m.g. : FI. Grigore (Buc.) 
15,4 ; disc : P. Olaru (Buc.) 
39,62 m ; 400 ni : N. Nicolae 
(Buc.) 51,9 ; înălțime : I. Gre- 
cu (Reșița) 1,77 m ; 4 x 100 m: 
M.I.C.M. Buc. 44,5 ; 1500 m : 
P. Lupan (Buc.) 3:58,6 ; 
4x400 m: M.I.C.M. Boc. (N. 
Nicolae, 
Ropota, 
200 ni: 
suliță :
55,86 m ; lungime: L. Efti- 
mie (Buc.) 6,74 m ; ciocan : 
I. Vultur (Brașov) 45,96 m ; 
BĂIEȚI II — 90 m.g.: N. To- 
paiă (Buc.) 13,5 5 greutate : 
Gh. Moldovan

Gh. Bonchis, Gh. 
P. Lupan) 3:31.1 ;

N. Pița (Brașov) 23,0; 
E. Dronca (Arad)

eipite In pluton. E. Rusu — 
care nu vrea să se recunoască 
infrînt, talonat de Geta, por
nește în căutarea fugarilor. La 
km. 82 campionul de la contra
timp sparge dar repară rapid. 
Gera are însă o defecțiune ca
re-) scoate practic din această 
cursă de urmărire : j se rupe 
un braț al ghidonului și rulea2ă 
conducind bicicleta cil o singură 
mină. Mașina clubului Steaua 
se află pe undeva, rămasă și 
ea în pană, așa că Gera va 
urca mai bine de jumătate din 
drumul spre Pirîul Rece în a- 
ceastă situație incomodă. Chiar 
în momentul în care inițiatorul 
evadării, 
rămîne, E. 
Cernea—T.
Se află la 
Ltti Gera j 
șit, bicicleta, dar i se dă una de 
o măsură mult mai mică și- 
chinul continuă. La km. 93, a* 
bandonează lupta și tînărui Chi
ma, ajuns la limita resurselor, 
astfel că lupta pentru titlu se 
desfășoară între consacrați. 
După alți 13 km Gera îi ajunge 
pe fruntași chiar în momentul 
în care E. Rusu schimbă din 
nou o roată. Din acest moment

cei patru au șanse certe pentru 
sprintul final. Urcușul spre Po
iană avea însă să ni-i arate 
din nou pe E. Rusu dezlănțuit. 
El i-a părăsit pe colegii de 
evadare cîștigînd cu fiecare km 
de urcuș un avans tot mai sub
stanțial, avans care-i va depar
taja valoric față de restul con- 
curenților. Gera, plătind tribut 
eforturilor de mai înainte, nu 
poate menține nici măcar rit
mul iui Cernea, lăsindu-se de
vansat, la fel ca și T. Vasile.

I. Rădăcină, epuizat, 
Rusu prițlde trio-ul 
Vasile—Chima care 
conducerea cursei, 

se schimbă, in sfîr-

CLASAMENTE : seniori: 1. EMIL 
RUSU (Dinamo) a parcurs 150 km 
în 3 h 52:16 — campion de tona 
al României, 2. Șt. Cernea (Stea
ua) la 1:23, 3. C. Grigore (Di- 

2:18, 4. Șt. Bălan (Vo
ia 2:18, 5. Fr. Gera

David 
Vasile 

Gonțea 
To ader 
D. Le-

namo) la 
ința PI.) 
(Steaua) 
(steaua) 
(Dinamo) 
(steaua) _
(Voința Buc.) la 5:25, 10. _____
țea (Victoria Constanța) la 5:25 : . 
juniori mari : 1. M. BACOCIU
(C. S. M. Cluj) a parcurs 85 km 
în 2h 08:24 — campion de fond 
al României, 2. I. Sălăjan (C.S.M. 
Cluj) la 2 sec, 3. M. lonlță (Di
namo) la 2 sec ; juniori mici : 
1. T. OICEANU (Tractorul Brașov) 
a parcurs ti kir< în ih 48:30 — 
campion de fond al României. 2. 
Z. Altay (Mureșul Tg. Mureș), 
3. V. Budea (Dezrobirea Brașov) 
aceiași timp.

N. 
T.

9. Gh.

școlilor profesionale

LA ATLETISM
m; 1000 m : I. Dinu (Roman) 
2:41,3; Suliță: T. Manole 
(Cluj) 45.40 m ; ciocan : Al. 
Micu (Brașov) 30,36 m ; 
300 m: D. Ioneseu (Buc.) 
39,2 ; lungime: E. Moreh (Tg. 
Mureș) 5,67 m ; FETE I — 
800 m: Maria Lincă (Buc.) 
2:14.9; 100 m: Gherghina
Radu (Buc.) 13,5; suliță : Ilea
na Maier (Oradea) 40,74 m ; 
înălțime : Miliana Micu (Buc.) 
1,25 m ; 200 m: Gherghina 
Radu 27,5 ; greutate : Viorica 
Brad (Buc.) 12,96 m ; 4 x 100 
m: M.I.U. Buc. (Ana Hede- 
vari, Niculina Manea. Ana 
Iozu, Alexandra Burcea) 53,3; 
FETE II — 60 m: Niculina 
Manea 8,2 ; 500 m : Ana Iozu 
1:22,0; Înălțime: Paulina Ca- 
rabageac (Buc.) 1,38 m ; greu
tate : Anica Ștefan (Buzău) 
9,50 m.

Despre întrecerile la fot
bal, volei și handbal, amă- 
nuțițe jn. nurgărul de nuine.

strînsă in ștafeta 
4^400 m.

Foto.i V, BAGEAC
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DUPĂ PRIMA ETAPĂ A TURNEELOR DE BARAJ
Notații despre meciurile de la Brașov

BRAȘOV, 24 (Prin telefon). 
Desigur, infrîngerea Gloriei 
Birisd cu severul scot de 4—0. 
de către Progresul Brăila, poate 
fi socotită o surpriză. Aceasta, 
pentru că ți birlădenil au avut 
perioade de dominare, iar ra
portul de corners le-a fost net 
favorabil : 11—3 ! Dat — după 
cum Știm CU toții — fotbalul 
Se joacă pe goluri ți cei care 
au Înscris au fost brăilenii..- 
Aceștia âtl profitat de breșele 
din dispozitivul de apărare ad
vers, asiguri ndu-și victoria. La 
primele două goluri, apărăto
rii birlftdeni au contribuit de
cisiv. Astfel, în min. 20, fun
dașul Răileanu a respins o 
minge pină la Ciupitu, care n-a 
așteptat o altă invitație și. de 
la aproximativ 25 m, a șutat 
sec, la semiinălțime, înscriind 
primul gol- Ca Să nu rămînă 
mai prejos, colegul său de li
nie, Angheluță, l-a „cosit” în 
careu pe același Ciupitu și lo
vitura de la 11 m, acordată 
prompt de arbitrul polonez

Stanislaw Eksztaln, a ■ fost 
transformată de Iancu, așa In
cit in mîn. 68 — cînd’s-a pro
dus Infracțiunea — scorul a 
devenit 2—0. Partida — prac
tic — era jucată. Așteptăm 
cea de a doua evoluție a Glo
riei Bîrtad. pentru a ne edifica 
dacă ne-am Înșelat — sau nu 
— cînd anticipam In avancro
nicile barajului asupra valorii 
echipei.

★
în ședința de duminică sea

ra a comisiei de organizare 
luat în discuție prima elimi
nare : jucătorul Otic de la 
Gloria Bitlâd. Comisia a ho- 
tărît în unanimitate sâ-î dea 
respectivului un ultim avertis
ment, Roate că la prima ve
dere sancțiunea ar părea u* 
șoară, dar la analiză făcută s-a 
luat în considerație faptul că 
eliminarea dictată de arbitrul 
jocului a fost făcută pentru a 
Se calma spiritele, care se cam

u-

Nostalgia revederii...

Încălziseră, și nu tn urma 
nei infracțiuni flagrante.

.★
Duminică, in .tribunele sta- 

ditmului Tineretului, majorita
tea spectatorilor proveneau 
din... Rm. Vîlcea. Din primul 
și pînă In ultimul minut al' ■ 
pârtideh ei și-au susținut fre
netic echipa, iar după termi
narea meciului au făcut o fru
moasă demonstrație fâvoriți- 
lor lor, care cuceriseră victoria.

După cum arătam în cronica 
noastră dm gjarui de lunî, 
scorul întîlnirîi ar fî putut lua 
proporții dacă Mihăilescu, 
Dașcu și Plugaru ar fi fost 
mai preeiși in șuturile pe poar
tă. Și așa, însă, victoria ob
ținută la limită le-a mărit 
șansele de a se număra printre 
viitoarele participante în cam
pionatul diviziei B.

★
Prin tragere la sorți, s-au 

stabilit terenurile pa care se 
vot disputa meciurile etapei a 
doua a barajului : stadionul Ti
neretului : Chimia Rm. Vîicea- 
Progresui Brăila; stadionul- 
Metrom : Victoria Roman-Glo
ria

Cîțiva cititori din Fetești 
semnează o scrisoare în. care 
se declară de acord cu punc
tul de vedere al ziarului 
„Sportul" în problema trans
ferărilor și fac o serie de 
propuneri. Spicuim cîteva 
din ele: Transferările de 
jos în sus să se realizeze 
fără dezlegări; un jucător 
transferat, vâlid Și totuși 
neutilizat timp de un an, să 
fie liber a opta pentru altă 
echipă ; fotbaliștii militari să 
nu joace pe timpul stagiului; 
principiul legitimărilor pe 
termen limitat face Inutilă 
perioada de carantină: jucâ- 
torii-studen'ți să se supună 
normelor de reglementare ba
zată pe principiul legitimă
rii pe termen limitat; iar, 
în altă ordine de idei, grupul 
acesta de iubitori ai fotbalu
lui sugerează să fie adus din 
străinătate un selecționer 
unic de mare prestigiu.

Nicolai Decă, din COnStăn- 
ța, se arată mai întîi nemul
țumit de conținutul proiec
tului viitorului regulament 
de transferări. In continuare, 
el opinează pentru realiza
rea unei înțelegeri reciproce 
între club ți jucător ți subli
niază că rostul federației ar 
fi numai acela de a parafa 
acordul ți de a veghea la 
respectarea clauzelor sale.

(Urmare din pag. 1) fost, în gene-

altădată al lui Lereter, Re
mus Lazăr. Trebuie să recu
noaștem de la bun început că

Din culisele
barajului

Ce tensiune a avut jacul 
Crișul—Progresul ? O pro
bă „indirectă" : la sfîrși
tul meciului, antrenoru
lui orădean Ferenczi 
pleznise o vinișoară 
lâ nas...

★
Mîndru, om de bază 

echipa Progresului, a ieșit 
din joc în min. 35, în 
urma unei luxații de cla
viculă. Probabil că nu va 
mai juca în acest baraj...

★
Ce spun brașovenii 

înaintea jocului de miercuri 
cu Crișul ?

Antrenorul Proca : „Vic
toria orădenilor asupra 
Progresului ne-a înmulțit 
giMurile cu 10".

Alecu : „Eu sînt, totuși, 
Optimist !“

Adamache : „Nu știu ce 
să mai cred ! ?“

★
Ce spun orădenii după 

jocul cu Progresul ?
Antrenorul Ferenczi : 

„Abia acum începe lupta 
cea măre !"

Vicepreședintele clubu
lui, Al. Torjoc : „Cred că 
vom intra în divizia A".

ir
' Declarația lui Al. Geor
gescu (Progresul) : „Sîn- 
tem cu nervii la pămint I'

îi 
de

în

revederea a 
ral, plăcută.

în meciul 
Neamțu . și 
și-au făcut datoria, 
în ciuda unui plus evident 
de ani șt de kilograme, a 
rămas același bun acroșer pe 
care-1 cunoșteam, dublat de 
un șuter redutabil în acțiu
nile ofensive, din păcate pu
ține, la care participă.

Cît despre Hemus Lazăr. 
acesta, în pofida unei oboseli 
evidente, 
„creierul" 
FiâScO-Ul 
cvintetului ofensiv al echipei 
sale Se explică deopotrivă 
prm neînțelegerea de către 
coechipieri (mai ales de că
tre Dobai) a intențiilor lui 
Remus Lazăr, cît și prin pier
derea suflului manifestat de 
Remus spre sfîrșitul partidei.

Ceea ce ne-a Surprins, însă, 
a fost nonșalanța cu care ti
nerii coechipieri au susținut 
eforturile „bătrînilor", câre 
au luptat pentru victorie așa 
cum ăr fi trebuit să facă 
întreaga echipă.

Birlad.
Pompiliu VINTILA 

și CAROL GRUIA 
coresp. principal

Sandti Bekiref, rlin Brașov, 
propune ca echipele de A 
Să poată lua jucători fără 
dezlegare, numai cu 
Colegiului central de 
nori ; fotbaliștii în 
neutilizați timp de 6 
să fie înapoiați echipelor de 
la care provin. Dreptul de 
a promova trei jucători fără 
dezlegare să fie valabil tot 
anul.

avizul 
antre- 
câuză. 
etape,

P. Bresan, din București, 
își începe scrisoarea cu afir-

o

de duminică, 
Remus Lazăr 

Primul,

constituie încă 
atacului cugirean. 
de duminică al

Din partea
clubului Dinamo

Consiliul clubului Dina
mo București și biroul 
secției de fotbal mulțu
mesc pe această cale tu
turor celor care au felici
tat echipa noastră cu pri
lejul cîștigării „Cupei Ro
mâniei'*.

PRONOSPORT
Programul concursului Pro

nosport de duminică 30 iunie 
1968 : I. Progresul — Steagul 
roșu ; II. Politehnica Ga
lați— Crișul ; III. Gloria Bîr- 
lad — Chimia Rm. Vîlcea ; 
IV. Progresul Brăila — Vic
toria Roman ; V. Metalul Tr. 
Severin — Gaz metan Me
diaș ; VI. Chimica Tirnă- 
veni — A.S. Cugir; Vil. Stu
ful Tulcea — Portul Constan
ța ; VIII. S. N. Oltenița — 
Metalul București ; IX. Șoi
mii Buzău — Flacăra Mo- 
reni; X. Rapid Plopeni — 
Poiana Cîmpina ; XI. Foresta 
Fălticeni — Chimia Suceava ;
XII. Internazionale — Torino;
XIII. Bologna — Milan.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 25 

DIN 23 IUNIE 1968

3
Categoria I (13 rezultate) 
(SOW X 26.070 lei.

Categoria a Iî-a (12 rezul
tate) 105,5X889 lei.

Categoria a IlI-a (11 rezul
tate) 1074.5X131 lei.

Rezultatele meciurilor din 
23 iunie 1968 disputate în 
nocturnă sînt: Bologna — In
ternazionale 0—2, pronostic 2 
și Milan — Torino 1—1, pro
nostic X.

DIN

mațla că F. R. Fotbal dove
dește o optică ciudată față 
de modalitatea dezbaterilor 
publice, o dată ce a publicat 
â$a de tîrziu proiectul regu
lamentului de transferări. 
Este de părere eă atît timp 
cît nu se va asigura o de
plină echitate între echipe 
nu vom avea un fotbal de 
calitate și consideră că 
proiectul regulamentului de 
transferări menține intacte 
avantajele de pînă acum ale

CITITORII

câlitâtea actualului proiect 
al regulamentului de trans
ferări, incapabil să împiedi
ce repetarea acestei „istorii".

Gh. BărbUlescu din Turnu 
Severin arată că și în anii 
trecuți echipele din prima 
divizie au luat, cu sau fără 
voie, numeroși jucători ta- 
lentați din categoriile infe
rioare, dar consideră că ma
joritatea dintre aceștia s-au 
ratat, nefiind utilizați. Pen-

NE-AU TRIMIS:

Opinii pe marginea
proiectului viitorului

regulament de transferări
echipelOr militare ți Studen
țești.

Toader Constantin, din 
București, ne-a trimis o listă 
de jucători pe care asocia
ția sportivă Flacăra roșie 
(reprezentată în divizia C) 
i-a pierdut în ultimii 7 ani 
(mai bine zis, i-au fost luăți 
de către alte echipe, uneori 
fără un temei legal): Rădu- 
canu, Ștefănescu (Farul), Lu- 
pescu, Gîtejan, Dobrin (Ra
pid), Olteanu (F. C. Argeș), 
Olteanu II (Dinamo Bacău), 
Pop (Rapid), Adrian Popescu 
(„U“ Craiova), Duțan, Gugiu 
(Polit. București). Seceleanu 
(C.S.M. Reșița), StOiceSCu 11, 
Smadea (A. S. Cugir). Dedu
cem că acest răspuns con
ține în Subtext Opinia celor 
de la Flacăra roșie despre

Evoluția Rapidului este așteptată
cu interes la Sofia

SOFIA, 24 (prin telefon), 
întîlnirea de miercuri, în care 
Lokomotiv Sofia Și Rapid 
București se vor afla din nou 
față în față, în a doua manșă 
a finalei campionatului eu
ropean feroviar, este aștep
tată cu nerăbdare în capitala 
Bulgariei. Motivul 7 Mai în
tîi acela că Rapid este o e- 
chipă bine cunoscută în fot
balul sofiot. bucurîndu-se aici 
de frumoase aprecieri.

De la ultima apariție la 
Sofia a Rapidului. în 1961, 
cînd a susținut, de asemenea, 
o finală cu Lokomotiv în ca
drul „Cupei U.S.Î.C." au tre
cut mai mulți ani, dar laurii 
de campioni au adus Rapidu
lui noi simpatii și în Bulga
ria.

Victoria de miercurea tre
cută a Rapidului, la două go
luri diferență, a Sporit și măi 
mult interesul față de parti
da programată aici, știut fiind 
faptul că formația bulgară 
joacă foârte tare pe terer- 
propriu și este deseori capa
bilă să ..întoarcă" un rezultat 
nefavorabil.

Ce se va întîmpla pe sta
dionul Vasil Levski ? Succe
sul feroviarilor sofioți în fața 
colegilor lor din Plovdiv, cu 
3—0 (dar victoria putea fi 
realizată la un scor și mai 
mâre) a evidențiat ' prospeți
mea viitorilor adversari ai 
bucureștenilor. Antrenorul 

Gh. Berkov a aliniat sîmbătă 
o formație în care au apărut 
mai multe rezerve, titulari ca 
Kofkov, V. Vasiliev, Vtadov 
și P. Kirilov fiind menajați 
în vederea revanșei cu Rapid. 
Dintre jucătorii utilizați, 
Hristakiev, I. Glieorghiev și

Debîrski, care vor evolua cu 
siguranță și miercuri, au 
avut o comportare excelentă, 
ultimii doi numărîndu-se 
printre autorii golurilor. Bo- 
nev și A. Vasiliev, de la Lo
komotiv Plovdiv, care la 
București au jucat sub cu
lorile lui LOkOmotiV Sofia, si 
care probabil vor fi utilizați 
și miercuri, s-au prezentat în

meciul dă campionat sub po
sibilitățile lor.

Echipa Rapidului este aș
teptată să sosească la Sofia 
marți dimineața.

Meciul este programat la 
ora 19 pe cel mai mare sta
dion al Sofiei și

televizat.

V

Varea lesnicioasă a tine
relor talente, dar opinează 
pentru realizarea ei cu dis- 
cernămînt, îneît ea să nu 
devină o frînă pentru dezvol
tarea echipelor de categorie 
inferioară. Critică slabul ran
dament al centrelor de copii 
și juniori, precum și al echi
pelor de tineret, doarece cu 
toată organizarea acestor pe
piniere, echipele din A „vî- 
nează" jucători pe domeniile 
altora. Sînt de părere că în 
fața viitorului regulament de 
transferări' toate echipele 
(sindicale, militare și studen
țești) să aibă drepturi ega
le. Arată, de asemenea, ur
mările favorabile ale legiti
mărilor pe termen limitat. în 
cazul cînd mai mulți jucă
tori de la o echipă de cate
gorie inferioară sînt solici
tați la eșalonul superior, pro
pun să se lase lâ latitudinea 
conducerii echipei’ respective 
aprobarea celor ce vor pleca. 

’Consideră că ăr fi necesare 
două perioade de transferare 
pe an.

tru eliminarea acestei posi
bilități, cititorul nostru pro
pune ca jucătorii transfe
rați fără dezlegare să aibă 
drept de joc ia noua lor echi
pă, în baza unei vize spe
ciale, ei rămînînd, în fapt, 
legitimați o perioadă la for
mația de categorie inferioa
ră. în caz de neutilizare în 
prima lună de campionat, 
viza specială să-și înceteze 
valabilitatea. în acest fel, 
s-ar manifesta mai multă 
grijă față de soarta echipe* 
lor mici, precum și față de 
evoluția unor fotbaliști.

Nicolăe Zamorj și Ștefan 
Stamboală (președintele sec
ției de fotbal și vicepre
ședintele clubului C. F. R. 
Timișoara) sînt de acord, 
în principiu, cu promo-

Stan Moraru, din Ploiești, 
își începe scrisoarea cu pro
punerea ca jucătorii chemați 
să-și satisfacă serviciul mi
litar să nu joace la nici o 
echipă din campionatele re
publicane în această perioa
dă, iar la terminare să aibă 
drept de opțiune pentru ori
care formație Fotbaliștii ad
miși la facultate să nu pri
mească drept de jOc în pri
mul an de studii, pentru a 
se dovedi dacă sînt hotărîți 
să se dedice cu seriozitate stu
diilor. Absolvenții să se 
poată legitima oriunde. Ter
menul de legitimare să va
rieze între unu și patru ani. 
Cluburile mari să patroneze 
cîteva formații satelit, de lâ 
care transferarea jucătorilor 
să fie posibilă în tot cursul 
anului.

„FURATE" DE LA OLTENI
• în ziua de 19 iunie 1968, 

în urma unor „dezbateri" nu 
prea furtunoase, a fost accep
tat „divorțul" dintre condu
cerea clubului Universitatea 
Craiova și cei doi antrenori, 
R. Cosmoc și Gh. Nuțescu. 
Motivul (lesne de înțeles): 
slaba comportare a echipei pe 
care au pregătit-o în campio
natul recent încheiat.

I

C. M.

urmează

Lupescu a înscris din lovitură de la 11 tn, ridlcind scorul în 
(Fată din meciul tur Rapid — Lokomotiv Solia)

S. ■ M-, 4.-S .X- !■>

favoarea echipei sale la 3—1. 
Foto : N. AUREL

V

• ••
• Anul acesta, antrenorul 

N. Oțeleanu a promovat în 
divizia B formația Electropu- 
tere Craiova. Pentru cei care 
nu-i cunosc întreg palmare
sul, îl reamintim: în anul 
1953—34 a promovat pe... 
Știința Craiova, îh 1935—56 
pe Locomotiva Craiova, iar 
peste zece ani a promovat 
din nou pe Știința Craiova. 
Rezultate fructuoase, dem
ne de laudă. La întrebarea 
noastră dacă ar accepta Să 
preia conducerea Universității 
Craiova, 
da. Este 
adresa ?

a răspuns categoric: 
nevoie să-i dăm si

întrebarea Oare sînt• La
cauzele evoluției necorespun
zătoare a echipei sale, fun
dașul Mihăilescu a răspuns : 
..în primul rînd îngîmfarea 
unora dintre coechipierii, mei, 
care s-au văzut „peste noap
te" jucători de divizia A ți 
Se pregăteau „pe pofte", iar 
în al doilea rînd lipsă de 
autoritate a 
moc“.

antrenorului Cos-

© „Anul 
golgeter cu 
cate din 23 
acesta m-am clasat pe 
patru cu nouă goluri din 16 
partide. Care sînt cauzele ? 
Am suferit un accident (în
tindere de ligamente) care 
și-acum mă deranjează și, ca 
să fiu sincer, nici nu m-am 
mai pregătit așa de serios. 
De asemenea, am fost în 
permanență prea sever păzit 
de apărătorii adverȘi. în cam
pionatul viitor voi deveni din 
nou golgeter" — ne-a decla
rat „tunarul" Oblemenco.

trecut am
17 goluri 

de partide,

fost 
mâr* 
anul 
locul

VASILE URZICEANU
corespondent

Lupta pentru 
mondială

(Urmare din pag. 1)
ciind tn ierarhia mondială 
(selecționata RD. Germane 
ne-a depășit cu 70 p.d.). C. 
Hâdulescu șl V. Mintotu, care 
ne obișnuiseră cu cifre de 
peste 900 p.d., au realizat la 
Llm doar 857 p.d. și, respec
tiv, S43 p.d. Prin urmare, ne
siguranța șl insuficienta con
centrare tn momentele deci
sive ale jucătorilor mențio
nați au influențat direct re
zultatul final al reprezentati
vei noastre masculine.

— Crista Szâcs se afla, după 
calificări la ..individual", la 
numai un punct de prima 
Clasată, cum a ajuns în final 
pe locul 4 ?

— tn jocul de popice, ca și 
tn alte sporturi, e nevoie și 
de un dram de notoc. Sie- 
grid Lldnbr (R.D.G.), noua 
campioană mondială, a do- 
borit 3 „nouarl" din ultimele 
3 bile, performanță rara. 
Crista a „mers", totuși, bine 
șt tn manșa a doua, fiind de
partajată de cîteva puncte. 
Alături de ea s-au mat remar
cat veteranii Margareta Sze- 
many, Ion Mlcorolu șt tinerii 
Ana Marcu și Gh. silvestru, 
tn care ne .punem mari spe
ranțe la viitoarele campio
nate europene de juniori.

— Sîntem informați câ la

AGENDĂ BOGATĂ IN SPORTUL ȘCOLAR J
întrecerile, cu participarea 

a 19 echipe, au avut loc la 
Ploiești.

De remarcat grija pentru 
o bună selecție. Dovadă — 
un număr de peste 40 de 
elevi au avut un gabarit im
presionant, 
Peste 2 m 
(Cluj) și C. 
șoâra).

• Cîteva 
finalele campionatelor 
zervate elevilor, demne de re
ținut.

în cadrul campionatelor 
republicane ale școlilor de 
cultură generală a mai ră
mas să se dispute o singură 
finală, cea de fotbal. Ea este 
programată la București, în
tre 28 iunie și 2 iulie.

In cadrul liceelor cu pro
gram de. educație fizică se 
vor desfășura următoarele 
finale: BASCHET — Galați, 
29 iunie—2 iulie ; HANDBAL 
— Tg. Mureș, 30 iunie—2 iu
lie ; TETRATLON — 
lung Muscel, 7—8 ___ ,
ATLETISM (probe indivi
duale) — Cimpulung Muscel, 
20—21 iulie ; GIMNASTICA — 
Baia Mare, 13—14 iulie.

® La Sebeș au avut loc 
finalele campionatelor repu
blicane școlare de handbal. 
Iată cum arată clasamentele 
finale. BAlEȚl: 1. Liceul
„Mihai Viteazul" București 
(antrenor, prof. Mihai Petres
cu); 2. Liceul nr. 2 „Mihail 
Eminescu" Iași ; 3. Liceul
nr. 1 Sebeș ; 4. Liceul nr. 1 
Reșița; 5. Liceul militar
Breaza; 6. Liceul nr. 1 „Mi
hail Sadoveanu" Iași. FETE : 
I. Liceul nr. 1 Timișoara (an
trenor, prof. Tiberiu Sfer- 
cociu); 2. Liceul nr. 2 Tg.

LA CLUJ PÎN-LA CONSTANȚA,

ORADEA LA GALAȚI,

CE UȘOR PARCURG DISTANȚA

MOTORETELE „C A R P A Ț1“ I
viteză 
pe oră;

Mureș; 3. Liceul nr. 2 Plo
iești ; 4. Liceul nr. 2 Iași ;
5. Liceul nr. 10 Timișoara ;
6. Liceul nr. 39 București.

De notat nivelul bun al 
competiției și prezența pe 
locuri fruntașe a echipelor 
din Iași (băieți) și Tg. Mureș 
(fete).

• Ș-au încheiat „zonele" 
campionatelor republicane 
școlare de fotbal. Cîștigă- 
toare — Liceul „Nicolae Băl- 
eescu't Cluj, Liceul „Ștefan 
cel Mare" Suceavă, Liceul 
nr. 1 Calafat, Liceul nr. 1 
Băicoi, Liceul nr. 1 Ocna 
Mureșului și Liceul nr. 27 
București.

Zonele au avut Ioc la Cluj, 
Galați, Calafat, Cîmpina. Ru
pea, Brașov și București.

@ Baschetbaliștii școlilor 
sportive și-au desemnat for
mațiile calificate în finale. 
Iată-le : FETE : Brașov. Bucu
rești I, Arad, Bacău, 
Mare și Craiova.

Zona, la care au fost 
zente 24 de echipe, s-a 
fășurât la Craiova.

BĂIEȚI : Arad, Constanța, 
Pitești, Tg. Mureș, Mediaș și 
Ploiești.

de 1.91—2 m !
— Gh. Oțelan 

Habaciuc (Timi-

date legate de
re-

Satu

pre- 
des-

Cimpu- 
iulie ;

supremația 
continuă...
Linz s-a ținut ședința prezi
diului secției de asfalt a 
f.i.p. Ce probleme s-au dis
cutat ?

— Din ordinea de zi a dez
baterilor se desprind urmă
toarele noutăți: de la anul se 
va organiza „cupa campioni- 
lor europeni" ; prima ediție a 
campionatelor europene de 
juniori va avea loc la Nilrn- 
berg- tn a doua jumătate a 
lunii mai 1969. iar viitorul 
congres al forului interna
țional își va desfășura lucră
rile tn România, mal precis 
la Mamaia, tn luna iulie 1969.

Așadar, Sportivii români 
participanți la cea de a Vll-a 
ediție a campionatelor mon
diale de popice s-au numărat 
printre protagoniștii întrece
rilor. ceea ce le-a adus apre
cierile specialiștilor străini 
prezențl la Linz, unde s-au 
corectat 4 din cele 6 recor
duri mondiale, echipa femi
nină a României fiind (cu 
2506 p.d.) autoarea unuia din
tre aceste rezultate valoroase, 
în anul competițional ce ur
mează, seniorii și juniorii vor 
fi prezenți la startul unor 
noi confruntări internaționale, 
avind în continuare misiunea, 
pe cit de grea, pe atît de no
bilă. de a ridica prestigiul 
de care se bucură sportul ro
mânesc în arena mondială.

V. Costa confirmă: 69,1 și 2:33,1
Două victorii aic brasistului timișorean la Bratislava

SE VINDE $1 CU 
PLATA ÎN RATE.

consum benzină t
2 litri la 100 km;

costul transportului a 
două persoane (145 kg) 
inclusiv uzura pieselor 
pe o distanță de 10 km 
e«te de cea 0,45 lei;

maximă i 55 km

viteză de regim i 40 km 
pe oră;

Ambele rrieciuri de polo, 
restanțe ale diviziei A, des
fășurate duminică dimineață 
la bazinul Dinamo, s-au înche
iat cu victoria formațiilor fa
vorite, la scoruri astronomice. 
Dinamo București, de pildă, 
a dispus de Vagonul Arad 
cu 18—0 (4—0, 3—0, 7—0,

4—0), ca urmare atît a vădi
tei pofte de joc a poloiștilor 
bucureșteni, cît și a compor
tării sub orice critică a ară
denilor. Au înscris Kroner 6, 
Grințescu 2, Zahan 2, Bla- 
jec 3, Novac 3, Mihăiles
cu 1, Zamfirescu 1. A arbi
trat o partidă fără probleme 
H. Iacobini.

în 
linei 
avut 
ceea 
pînă 
că simțitor golaverajul. Scor 
final : 11—1 (3—0, 1—1, 4—0, 
3—0). Au înscris Culineac 6, 
Țăranu 2, Neacșu 1, Marica 1, 
Szabo 1 pentru Steaua, res
pectiv Cinteanu. A condus 
bine I. Drăgan.

C. VASILIU — coresp.

întîlnirea cu Industria 
Timișoara, Steaua a 
o repriză slabă (a doua), 
ce nu a împiedicat-o ca 
la urmă să-și rotunjeas-

PRAGA (prin telex). Pentru 
treia oară consecutiv, VA-a

SILE COSTA a realizat o du
blă victorie în cadrul con
cursului dotat cu „Marele pre
miu al orașului Bratislava", în- 
registrind totodată și două per
formante foarte bune pentru 
actualul său stadiu de pregă
tire: 69,1 la 100 m și 2:33,1 la 
200 m bras (ambele la cita 0,S

sec de recordurile țării). Alte 
rezultate:

100 m liber (m): Chicoy 
(Spania) 54,5, Kucsera (Ung) 
55,6 : 100 m liber (f) : Kozicova 
(Cehi.) 62,5 ; 100 m spate (m) : 
Tichy (Ceh.) 63,5; 100 m spate 
(f) : Hafner (Austria) 1:10,4 
A. ANDREI 1:12,0; 100 m bras 
(m): V. COSTa 69,1, Duran 
(Sp.) 71,9; 100 m bras (f):
C. Fillipovits (Austria) 1:18,5; 
100 ni delfin (f) : Anton (An
glia) 69,1, A, ȘTERNER 71,8; 
400 m mixt (m): Pacelț (Pol.) 
4:58,0 ; 200 m bras (m) : V. COS
TA 2:33,1, Duran 2:36,7, Bol- 
kart (R.F.G-) 2:38.5 ; 200 m
spate (f) : Hafner 2:33,5, Pa- 
trikka (Fini.) 2:34,0, A. AN
DREI 2:35,6 ; 400 m liber (m): 
Mikula (Fini.) 4:24,5 ; 400 m li
ber (f): Harao (Fini.) 4:51,8; 
200 m spate (m) : (Tichy 2:16.8 ; 
200 m mixt (m) j Schmied 
(Austria) 2:20,0,



TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI TRANSMIT

cu mare interes
telefon). 

acestei

AVANPREMIERA OLIMPICĂ
A CĂLĂREȚILOR

NEGOTIN, 24 (prin 
Agenda sportivă a 
săptămîni nu este prea încăr
cată în Iugoslavia. Evenimen
tele cuprinse în afișele spor
tive sau care își găsesc Ioc în 
coloanele cotidienelor din Bel
grad, Zagreb, Ljubljana sau Sa
rajevo nu sînt prea numeroa
se. în schimb, ele au avanta
jul că oferă amatorilor de 
sport competiții de calitate, 
deosebit de atractive, compen- 
sînd astfel lipsa lor de varie
tate.

Așa se explică faptul că a- 
tenția tuturor este îndreptată 
aci îndeosebi spre două între
ceri. Prima dintre ele fiind, 
fără îndoială, apropiatul joc 
de fotbal dintre reprezentati
vele Iugoslaviei și Braziliei, 
iar cea de a doua marele 
turneu feminin de handbal, 
dotat cu „Trofeul Tajmaidan“.

întrecerea handbalistelor din 
cele 7 selecționate naționale, 
care s-au întîlnit în cursul di
mineții la Belgrad, de unde au 
plecat apoi spre Skoplje și 
Negotin, stîrnește un mare in
teres nu numai în Iugoslavia, 
ci și în întreaga Europă, pen
tru că ea constituie o ve
ritabilă repetiție generală a 
viitorului campionat mondial, 
programat pentru luna decem
brie a acestui an în Uniunea 
Sovietică. Din cele nouă for
mații calificate pentru turne
ul final al acestui campionat 
mondial, șapte își vor disputa 
întîietatea pe terenurile din 
Belgrad, Skoplje, Negotin și 
Vrnaskja Banja, așa că „Tro
feul Tajmaidan" constituie un 
excelent prilej de măsurare 
a forțelor cu 5 luni înainte de 
disputa pentru titlul mondial, 
o bună ocazie de a se verifica 
pregătirile efectuate în fiecare 
tabără pînă în prezent.

Despre aceste lucruri discu
tam cu antrenorii selecționa
tei noastre, Francisc Spier și 
Valeria Gogiltan, azi, în ele
gantul autocar care transporta 
echipa română de la Belgrad 
spre Negotin, unde alături de 
selecționatele Uniunii Sovie
tice, Ungariei și de echipa se
cundă a Iugoslaviei își va dis
puta șansa de a evolua în tur
neul final programat în zile
le de 29 și 30 iunie la Belgrad. 
Din cele relatate de antrenori 
a reieșit că sarcina tinerelor 
noastre reprezentante nu este 
deloc ușoară. în grupa preli
minară de la Negotin ele vor 
avea de înfruntat echipa cam
pioană a lumii (Ungaria) și 
cea mai puternică selecționată 
de pe continent la ora actuală 
(Uniunea Sovietică). Important 
este, însă, faptul că dificulta
tea întrecerili va putea ajuta 
mai bine la stabilirea unor 
concluzii eficiente privind ac
tivitatea de pregătire în viitor.

In prima zi a turneului, pro
gramul cuprinde, în grupa de 
la Negotin, următoarele jocuri: 
UNIUNEA SOVIETICĂ—UN
GARIA și ROMÂNIA—IUGO
SLAVIA B. Meciul echipei 
noastre va fi condus de un 
arbitru sovietic, nedesemnat 
încă pînă la ora cînd transmit 
aceste rînduri. în continuare, 
programul echipei noastre este 
următorul : miercuri 26 iunie 
cu Uniunea Sovietică și joi 27 
iunie cu Ungaria.

în grupa de la Skoplje, evo
luează echipele reprezentative 
ale Cehoslovaciei, Danemarcei, 
R. D. Germane și Iugoslaviei, 
în prima zi a turneului fiind 
programate jocurile : R.D.G.— 
Cehoslovacia, Danemarca—Iu
goslavia.

AACHEN, 24 (prin telefon/. 
Concursul hipic internațional, 
care a început simbătă, a 
depășit numeric și valoric 

eram obișnuiți să 
consemnăm an de an la a- 
ceastă competiție (veche de 
501 ani), unde se întîlnese de 
fiecare dată cei mai buni 
călăreți din lume.

Principalii pretendenți la 
titlurile olimpice clin' Mexic 
s-au aliniat la startul probe
lor de dresaj (11 echipe, prin
tre care și ROMANIA : Nico- 
lae Mihalcea, Iosif Molnar. 
Dumitru Velicu) și obstacole 
(de asemenea 11 formații, 
din rîndul cărora, spre regre
tul unanim, lipsește echipa 
României 
aici de toți specialiștii 
dar care, 
pune de un material cabalin 
sub valoarea cerută de o ase
menea competiție).

Probele de dresaj — la 
care participăm cu cinei cai, 
al șaselea și cel mai valoros 
(Dana) fiind accidentat la 
concursul anterior de la 
Leipzig — au început cu cla
sicul premiu „Sf. Gheorghe", 
cîștigat de H. Boldt (R.F.G.). 
Caii noștri,' sosiți la teren 
direct de la gară, s-au pre-

ceea ce

bine apreciată

la ora actuală, dis-

zentat obosiți și, 
sub posibilitățile 
s-au putut clasa !
12,. Poate că n-ar 
să participăm la 
pentru a nu pune, întreaga 
echipă în situația de a se 
prezenta la startul „Aachen”- 
ului la numai 24 ore de la 
terminarea concursului pre
cedent. Sperăm că impresia 
de oboseală, lăsată la prima 
probă, nu va influența apre
cierile juriului următoarelor 
întreceri.

învingătorii primelor pro
be de obstacole sînt Michael 
Gockel — R.F.G. (proba de 
deschidere, înălțimea obsta
colelor — 1,40 m. 92 concu- 
renți). Graziano Mancinetti — 
Italia (proba de viteză, 1,50 
m, 60 conc.) și excelentul Ian 
Kowalczik — Polonia (proba 
de categ. grea, 1,50 m, 60 
conc. și premiul maeștrilor, 
1,60 m, 30 conc.).

Ultima repetiție olimpică 
a călăreților continuă la 
dresaj cu „Marele Premiu al 
orașului Aachen" și la obsta
cole cu „Cupa Națiunilor" și 
probele pentru campionatul 
european.

Felix TOPESCU

evoluind 
reale, nu 
în primii 
fi

reuniunea
Director
Bobal F.l.
sosi în Ca

învingători
la Berlin

trebuit
Leipzig

• J . Jf»; • •■ S ’u 
' • ■* ■.

Participanții la
Comitetului

Joi seară vor 
pitală participanții la reu
niunea Comitetului Director 
al Federației Internaționale 
de Bob, urmînd ca vineri 
dimineață să plece la Sina
ia, unde vor avea loo lu
crările. La aceste lucrări 
vor particip» Amilcare Rot- 
ta (Italia) — președintele 
F-I.B-T., Hans Kilian (R.F. 
a Germaniei) — vicepreșe
dinte, Marcel Leclef (Bel
gia) _  vicepreședinte, Ko
bin Dixon (Anglia) — vi
cepreședinte, Cesare Bon- 
vln| (Italia) — secretar ge
neral. Peter Carver (S.U.A.) 
— membru, și Gaudenz 
Gartman (Elveția) — pre
ședintele comisiei tehnice.

Reuniunea se va desfă
șura vineri după-amiază și 
simbătă dimineață.

uoxcrii de la rarul

Călin ANTONESCU

Turneul de verificare preolimpică

Campionatele europene de haltere
se apropie

(prin telefon), 
de concurs și 

mal 
contl-

LENINGRAD, 24
— încă două zile 
marea confruntare a celor 
puternici sportivi de pe 
nent se va încheia.

In ziua a 5-a a „europenelor", 
gazdele au repurtat o nouă vic
torie, prin Boris Selițki. Lupta la 
categoria mijlocie a fost 
nantă. După 
conducea cu

pasio- 
două probe, Selițki 

2,5 kg. în fața poio-

de la Sofia

In prima zi, voleibaliștii români
ii întîlnese pe eci

SOFIA, 24 (prin telefon). — 
Evenimentul central, pe plan 
mondial, al activității voleiba- 
listice de săptărnîna aceasta 
îl. constituie turneul interna
țional masculin de volei din 
capitala Bulgariei, la care iau 
parte 5 dintre cele 10 echipe 
prezumptive participante la 
turneul olimpic din Mexic.

Mica Olimpiadă voleibaliș

ELVSTROEM
PUNE PROBLEME...

Legendarul danez Paul Elv- 
stroem, omul ce a obținut per
formanța unică de a ciștiga 
titlul olimpic de 4 ori consecutiv 
In aceeași probă (între 1948—1960 
o învins în toate regatele olimpice 
la clasa iahturilor solitare denu
mite „Finn") și-a anunțat acum 
cîțiva ani intenția de a părăsi în- 
trecerile sportive. Intr-adevăr, la 
Enoshima, în 1964. el s-a prezentat 
doar în calitate de antrenor al 
tinărului Henning Wind, care în
să nu a putut cuceri „decît" me
dalia olimpică de bronz. Acest 
eșec relativ l-a hotărît pe bătri- 
nul lup de mare să revină pe 
pistele de apă. și rezultatele nu 
s-au lăsat așteptate ; numai că de 
data aceasta Elvst’-oem se mani
festă nu la o singură clasă de iah
turi .ci. .. la trei(l), punînd pro
bleme adversarilor ca și amato
rilor de sport, care nu au putut 
afla încă pentru ce probă se va 
decide sportivul danez la regatele 
de la Acapulco. Să recapitulăm 
performanțele sale din ultimii doi 
ani ■ în 1966 cîștigă titlul de cam
pion mondial la clasa ,,5,5 m" și 
readuce în Europa, după 10 ani, 
titlul suprem la clasa „Star", ob- 
țlnînd succese și la alte clase de 
iahturi, însă neollmpice. în 1967 
repetă performanța la clasa 
„Star<‘ și cîștigă la întrecerile 
preoiimpice din Mexic proba care 
l-a făcut celebru — clasa „Finn” I

Incertitudinea pe care o lasă 
să planeze asupra intențiilor sale 
adaugă un element în plus inte
resului cu care îi este urmărită 
în toată lumea cariera prodigioa
să. Indiferent, însă, pentru ce 
clasă de iahturi se va decide, sîn- 
tem convinși că la Acapulco va 
avea un cuvînt greu de spus în 
regatele olimpice.

tică de la Sofia, întrunește 
pe afiș echipele Cehoslovaciei 
(campioană mondială), U R.S.S. 
(campioană europeană), Ro
mâniei (locul II la C. M.), 
R. D. G. (a patra din lume la 
C. M. din 1967) și Bulgariei. 
/Aceasta din urmă este, de 
fapt, marea ambițioasă a tur
neului, în cadrul căruia vrea 
să dovedească că 
căuta la J. O. După 
vede, turneul este 
de puternic. _ 
participă la 
încercare din 
ceasta pentru 
luptă descompletată față de 
Iotul său de bază; lipsesc 
Tîrlici, Schreiber, Smerecin- 
schi, Stoian, Rotaru și Chris- 
tiani.

Antrenorul principal al lo
tului, T. Tănase, ne-a comu
nicat următoarea formație : 
Poroșnicu (Crețu), Udișteanu, 
Drăgan, Bartha, Costinescu

are ce 
cum se 
deosebit 

Echipa noastră 
cea mai grea 
cariera sa. A- 
că intră în

bulgari
rezer-
— tră-
— ri-

Vra-

iar la 
înce- 

de

(Bînda), Ganciu (Iorga), Cei
lalți trei componenți ai lo
tului vor fi folosiți, ca 
ve, astfel ; Tănăsescu 
gător secund, Stamate 
dicător coordonator și 
niță — universal.

Echipa a sosit astăzi, 
ora cînd telefonez și-a
put primul antrenament 
acomodare în sala Universia
da, unde va avea loc tur
neul. Astă-seară sînt aștep
tate și celelalte echipe parti
cipante la turneu. Iată 
programul turneului : marți : 
R.D.G.—-U.R.S.S., Bulgaria—
România ; miercuri: R.D.G.— 
Cehoslovacia, România — 
U.R.S.S. ; joi : România—Ce
hoslovacia, Bulgaria—U.R.S.S.; 
vineri pauză; sîmbătă: R.D.G. 
—România, Bulgaria—Ceho
slovacia ; duminică: Bulga- 
gia—R.D.G., U.R.S.S.—Ceho
slovacia.

Constantin FAUR

Tereza Stadler conduce iu turneul de șah 
de la

SINAIA, 24 (prin telefon).
— Ziua de luni, prin jucarea 
întreruptelor și a rundei a 
11-a, a adus schimbări serioa
se în ordinea de pe tabela 
de turneu. Iugoslava Tereza 
Stadler, deși învinsă în în
trerupta cu Zatulovskaia, cu
lege două jumătăți de punct 
care o aduc pentru moment 
în fruntea clasamentului: re
mize cu Novarra (întreruptă) 
și Malypetrova.

Un alt rezultat important 
de aseară : Margareta Teodo- 
rescu. 
de la 
urmă

■ nant:
In

1—0,

în „serie neagră'1, pier- 
Novarra. Aceasta din 
are un finiș impresio- 
4‘/2 din 5 !
rest: Nicolau—Sinka 
Helwig—Jianu 0—1,

Sunnucks—Zatulovskaia, Rei- 
cher—Polihroniade și Tim
mer—Todorova — întrerupte.

In clasament: Stadler 7*/3p„ 
Zatulovskaia 7 (1), Teodores- 
cu 7, Polihroniade 6>/2 (1), 
Malypetrova și Novarra 6«/2, 
Jianu 6, Nicolau 5.

PE PISTELE
MOSCOVA. — In concursul 

de atletism — probe de aler
gări — organizat de ziarul 
„Pravda“ s-au întrecut pe 

stadionul Lujniki circa 600 
atleți din 11 țări printre care

Finiș in cursa de 1500 m, din cadrul întilnirii de 
Germaniei, desfășurată la Paris. Atletul vest-yerman 

linia sosirii, urmat de Norpoth (28), Nicolas

atletism Franța
Adams (dreapta) trece primul 
(86) și Boxberger

Telefoto : U.P.I.—AGERPRES

nezului
care —
175 kg T_ ___ _ .
cere 182,5 kg. El ridică bara 
piept, dar nu o poate fixa.
tează și Selițki. Ultimele <

Ozimek. In ultima miș- 
aruncat — ambii încep la 
șl reușesc. Apoi, Ozimek — . — .—a la

Ra- 
___  două 

încercări ~se încheie, de aseme
nea. cu eșec și astfel, Selițki, la 
30 de ani, obține prima sa victo
rie internațională de mare pres
tigiu. Noul campion este student 
la Facultatea de Căi. Ferate, iar 
ca halterofil de valoare a fost 
descoperit de-abia cu doi ani în 
urmă. In 1957 a devenit campion 
al spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S.

Printre cei 17 pafrticlpanți de la 
categoria mijlocie s-au aflat și 
doi sportivi români. Ei S-au cla
sat modest, în a doua jumătate 
a clasamentului.

Rezultatele tehnice au fost ur
mătoarele : 1. Boris Selițki
(U.R.S.S.) 472,5 kg. (157,5+140+175), 
2. Norbert Ozimek (Polonia) 470 
kg (155+140+175). 3. Karl Arnold 
(R.D.G.) 465 kg (155+135+175), 4
Hans Zdrazila (Cehoslovacia) 
447,5 kg, 5—6. R. Aschenbrenner 
(Austria) și S. Kailaervi (Finlan
da) 435 kg — au fost egali și ca 
greutate corporală — ...12. ștefan 
Pintilie 402,5 kg 
15. Vasile Cato 
+150).

In clasamentul

(130+117,5+155)...
390 kg (120+120

pe echipe, for
mația U.R.S.S. s-a apropiat 
mai mult de cea a Poloniei : 
Polonia 33 p, 2. U.R.S.S. 28 p, 
Bulgaria 13 p, 4. Ungaria 10 
5. R.D.G. 8 p, 6. Cehoslovacia 7 

ultimele două zile —, cele 
Interesante categorii : semi- 
și grea. La categoria semi- 
se așteaptă un formidabil 
între trei atleți creditați cu 

peste 500 kg:

ti
1.
3. 
p. 
p.

în 
mai 
grea 
grea 
duel 
performanțe de 
Taits (U.R.S.S.), Johansson (Sue
dia), Kargaknlemi (Finlanda). La 
categoria grea va fi urmărit uria
șul Jabotinski, care și-a făcut 
abia ieri apariția la Leningrad. 
El cintărește acum peste 170 kg. 
(!) și va ataca probabil fabulosul 
său record mondial la triatlon — 
590 kg.

Ion OCHSENFELD

Ultimul act al campionatelor mondiale de planorism disputate 
la Leszno (Polonia). Vicepreședintele Federației internaționale 
de resort, S. Antosiewicz, luminează cupa de cristal suedezului 
Ax Goran, care a ocupat locul II fn clasa „deschisă". Pe 
podium se mai află campionul mondial H. WGdl (Austria) 

si R. Setter (Elveția), clasat ve locul III
Foto i U.P.I.—AGERPRES

Berlin s-a desfășurat 
întîlnirea internațională ami
cală de box dintre echipele 
T.S.C. Berlin și Farul Cons
tanța. Pugiliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 
15—7.

In jurul
SOFIA, 24. — în etapa a 

28-a, liderul, Levski, a făcut 
unul din cele mai frumoase 
jocuri din actualul campionat 
al Bulgariei, întrecîhd pe 
Spartak Sofia cu 2—0 prin 
punctele înscrise de Aspa- 
ruhov și Vesel inov. In urma 
acestui succes, Levski și-a 
mărit considerabil 
a cuceri titlul. A 
pă cu pretenții 
T.S.K.A.-Cerveno 
evoluat la Plovdiv, unde a 
terminat la egalitate, 2—2, 
cu campioana Trakia. Loko
motiv Sofia a dispus ușor de 
Lokomotiv Plovdiv cu 3—0. 
Alte rezultate : Marița — 
Slavia 1—3, Beroe — Cerno 
More 3—2, Dobrudja — Spar
tak Pleven 1—1, Sliven — 
Botev Burgas 1—1, Botev 
Vrața — Minior 5—0. Clasa
ment ; 1, Levski — 42 p,
2. T.S.K.A. — 40 p, 3. Loko
motiv Sofia — 38 p, 4. Spar
tak Sofia — 35 p, 5. Slavia — 
32 p, 6. Trakia și Minior — 
27 p etc.

Toma HRISTOV

Levski 
șansele de 
doua1 echi- 

la titlu, 
Zname, a

ROMA. — In turul final al 
Cupei Italiei s-au jucat du-

GRUPELE DE CALIFICARE PENTRU C. E. DE BASCHET MASCULIN
Cu prilejul celei de-a XIII-a sesiuni a Conferinței 

permanente a federațiilor de baschet din Europa și Bazinul 
Mediteranean, au fost stabilite, prin tragere la sorți, urmă
toarele grupe de calificare pentru ediția din 1969 a cam
pionatului european masculin : grupa I (în Grecia): Grecia, 
R.F.G., Austria, Izrael, Finlanda ; grupa a Il-a (in Ungaria): 
Ungaria, Albania, Turcia, Franța, Polonia ; grupa a III-a 
(în Suedia): Suedia, Islanda, Danemarca, Cehoslovacia, 
K D.G. ; grupa a IV-a (în Spania): Spania, Maroc, Belgia, 
Elveția, R.A.U., Bulgaria; grupa a V-a (în Olanda); Olan
da, Scoția, Anglia, Iugoslavia, ROMÂNIA. întrecerile vor 
avea loc între 14—18 mai 1969, urmînd ca primele două 
clasate din fiecare grupă să participe, alături de repre
zentativele U.R.S.S. (campioană europeană) și Italiei (țară 
organizatoare) la turneul final (Italia, 25 septembrie — 4 
octombrie 1969).

EE ATLETISM
și România. S-au înregistrat 
următoarele rezultate: seria I; 
800 m. bărbați: 1. Arjanov 
(U.R.S.S.) ’ “
nional de 
Neamțu 
3000 m.
(U.R.S.S.) 
praru (România) 9:02,8; 5000 
m: 1. Makarov (U.R.S.S.)
13:58,0; 200 m: Stil (Anglia) 
21,0; 400 m: 1. Konnikov
(U.R.S.S.) 46.6; 200 m femei: 
Burda (U.R.S.S.). 23,9.

PARIS 24 (Agerpres). — 
Pe stadionul „Colombes11 din 
Paris a avut loc întîlnirea 
internațională de atletism

1:48,7 — record u- 
juniori;... 5. Mircea 
(România) 1:50,8 ;
obst.: 1. Kurian 

8:40,8;... 8. Ion Că-

ALE EUROPEI
dintre selecționatele mascu
line ale Franței și R.F. a 
Germaniei. La capătul celor 
două zile de întreceri, victo
ria a revenit atleților vest- 
germani cu scorul de 116—96 
puncte. Iată cîteva dintre cele 
mai valoroase rezultate: lun
gime : Pani (Franța) 
m; 200 m: Fenouil

21,2 ; suliță : 
(R.F.G.) — 83,48 m; 
Fahsl (R.F.G.) — *
3 000 m obst. : 
(Franța) — 8:47,2 ;
Colnard (Franța) — 19,42 m ; 
10 000 m: Philipp (R.F.G.) — 
29:42,4.

PE SCURT
LA LONDRA pe terenurile 

„Queen’s Club11 urmau să se 
desfășoare finalele turneului 
internațional de tenis între 
Okker (Olanda) — Graebner 
(S.U.A.) și Ann Jones (An
glia) — Nancy Richey 
(S.U.A.). Din cauza ploii, fi
nalele au fost anulate.

ÎN TURNEUL internațional 
masculin de baschet de la 
Minsk, echipa U.R.S.S. a în
vins cu scorul de 105—84 
(51—48) echipa Iugoslaviei. 
Echipa olimpică a S.U.A. a 
întrecut cu 84—69 (33—30)
echipa de tineret a U.R.S.S.

LA ASCHAFFENBURG s-a 
disputat întîlnirea masculină 
de handbal dintre echipele 
R. F. a Germaniei și Austri-

balonului rotund
minică seara partidele celei 
de-a 4-a etape. Milan și To
rino au terminat nedecis: 
0—0, iar Inter a dispus în 
deplasare de Bologna ci 2 —0.

VARȘOVIA. — Campiona
tul de fotbal al Poloniei a 
fost cîștigat de echipa Ruch 
Chorzow, care a „ totalizat 38 
de puncte din 26 de meciuri. 
In ultima etapă, Ruch Chor
zow a învins cu 3—1 pe 
Gornik Zabrze. Cele două 
echipe se vor întîlni și în 
finala „Cupei Poloniei'1.

PARIS. — In campionatul 
de fotbal al Franței, dună 36 
de etape, pe primul loc se 
află echipa St. Etienne cu 57 
puncte, urmată de Nissa cu 
42 puncte. Jocurile restante 
de duminică s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Metz 
— Bordeaux 2—0 ; Angers —* 
Nissa 1—1 ; Sochaux — Va
lenciennes 3—1 
Red Star 0—0.

; Sedan

MADRID. — 
primul meci din 
finalelor „Cupei Spaniei11, 
Celta de Vigo, care activea
ză în liga a II-a, a dispus, 
surprinzător, cu 3—2, de Real 
Madrid.

La Vigo, in 
cadrul semi-

Spaniei1*,

BUDAPESTA. — Derbiul 
etapei a 15-a a campionatu-

— 8,20 
(Franța) 
Salomon 
ciocan ; 

68,88 m; 
Texereau 
greutate :

ei. Handbaliștii vest-germani 
au obținut victoria cu 26—21 
(15—10).

PRIMA 
ciclist al 
Tekirdag : 
cîștigată 
(U.R.S.S.) în 2
celași timp a 
de opt cicliști.

ETAPA a Turului 
Turciei, (Istanbul- 
135 

de
km), a fost 

G. Saidhujin 
h 53:46. In a- 
sosit un grup

TURNEUL DE VOLEI
BUDAPESTA 24 (Agerpres). 

Turneul internațional feminin 
de volei de la Budapesta a 
luat sfirșit cu victoria echi
pei Cehoslovaciei, care în fi
nală a dispus cu scorul de 
3—1 de echipa Ungariei.

DE LA BUDAPESTA
Echipa R. D. Germane a 

ocupat locul trei în urma 
victoriei cu 3—2 realizate în 
fața echipei Bulgariei.

Au urmat în clasament 
Bulgaria, Polonia și echipa 
secundă a Ungariei.

PFENNINGER A CÎSTIGAT TURUL ELVEȚIEI
’ 9

ZURICH 24 (Agerpres). — 
A luat sfîrșit Turul ciclist al 
Elveției. Victoria finală a re
venit alergătorului elvețian 
Louis Pfenninger, care a ter
minat eu un avans de numai 
31 sec. față de colegul său 
Hagman. Pe locul trei s-a 
clasat Van Springel (Belgia)

la 1:56,0. Marele favorit, fran
cezul Poulidor, a ocupat lo
cul 8, la 13:55,0 de lider. Ul
tima etapă a competiției, des
fășurată contra-cronometrului 
(42 km) pe distanța Eschen- 
bach—Zurich, a fost cîștigată 
de elvețianul Hagman în 
57:24.0.

Tiparul i I, P, ^Informația", str, Brezoianu 23—25
■ ‘’-r

lui maghiar dintre Ferencva
ros și Vasas a fost cîștigat 
de prima echipă cu 1—0. Alte 
rezultate: Csepel — Pecs
2—1; Videoton — Dozsa 2—6;

i—o; 
i-i; ' 
3-i;
1- 3;
2— 0. 

să 
de

Dunaujvaros — Szeged 
Gyor — Szombathely 
Diosgyor — Egyetertes 
M.T.K. — Tatabanya 
Honved — Salgotarjan 

continuă 
cu 23

în clasament 
conducă Vasas 
puncte, urmată de Ujpest 
Dozsa — 22 puncte, Honved, 
Ferencvaros — 21 puncte etc.

RIO DE JANEIRO. — Pe 
stadionul Maracana, echipa 
locală, Flamengo, a dispus 
de Alemania Aachen (R.F.G.) 
cu 1—0 (1—0).

Azi, la Belgrad,
meciul de fotbal

Iugoslavia—Brazilia
Data meciului de 

goslavia — 
schimbată. 
Ioc astăzi 
Belgrad.

fotbal lu-
a fost

va avea
Brazilia
Partida 
după-amiază, la

REGATA GRUNAU
Bilanț pozitiv pentru

canotoarele noastre
Cu cîteva zile în urmă, pe pista 

de apă de la Grunau, aceeași care 
va găzdui — în a doua jumătate 
a lunii august — campionatele fe
minine ale Europei, canotoarele 
noastre au obținut frumoase suc
cese intr-o companie deosebit de 
selectă. Intr-adevăr, printre re
prezentantele celor 13 țări parti
cipante la concursul de la Berlin 
figurau majoritatea pretendente
lor la supremația continentală. 
Au ieșit victorioase echipajele de 
4+1 rame și 8+1, în cursa „optu- 
rilor" de duminică printre învin
sele canotoarelor noastre figurînd 
atît deținătoarele titlului, compo
nentele echipajului sovietic Jal- 
ghlris Vilnius, cît șl campioanele 
R.D Germane, sportivele de la 
D.H.F.K. Performanțe meritorii 
pot fi socotite și locurile Ii ocu
pate în ambele zile de concurs 
de echipajul 4+1 vîsle șl în ziua 
a doua de echipajul I de dublu, 
precum și locurile III ale forma
țiilor de 4+1 șl dublu (echipajul 
secund).

Alături de pozițiile bune în cla
sament se cuvin remarcate tim
purile excelente înregistrate, în 
majoritatea lor peste așteptările 
antrenorilor. De fapt, rezultatele 
bune au apărut deși nu consti
tuiau principalul obiectiv al par
ticipării, întrucît regata Griinau 
reprezenta doar un mijloc de ve
rificare. Din acest motiv, chiar în 
zilele de concurs, sportivele au 
fost solicitate mult peste nota 
obișnuită, parcurgînd, în afara 
curselor, piste de control. In plus, 
solicitarea de concurs a atins un 
nivel remarcabil : de 
dublul 
Nemeth 
curse In

Să vă 
jele care .... _______  _ ________
4+1 rame — Doina Bălașa, Lumi
nița Golgoțiu-OIteanu, Viorica 
LIncaru, Stana Tudor, cîrmaca 
Ștefanla Borisov (împreună cu 
Marloara Sîngeorzan, Marina Mo- 
cioacă, Viorica Crețu și Lldla 
Bloss, avînd-o la cîrmă pe Ma-

exemplu, 
Ioana Tudoran—Ileana
a efectuat slmbătă 4 

Interval de clteva ore 1 
prezentăm însă echlpa- 
au concurat în R.D.G. :

rlana Stoicescu, au alcătuit „8“-ul 
victorios); 4+1 vîsle — Ioana Tu
doran, Ileana Nemeth (dublul 
secund), Lucia Hublea, Doina 
Bardaș, cîrmace ștefanla Borisov; 
dublu I — EUsabeta Vorindan- 
Urianu + Ellsabata Lazăr. însăși 
întinerirea lotuiul pledează în 
sprijinul reușitei : de anul trecut, 
au abandonat activitatea compe- 
tițională, printre altele, Ana Rai- 
cu, Florica Ghiuzelea, Emilia Ri- 
gard, Mitana Florea, Teodora Un- 
taru, Marla Covaci, toate compo
nente de bază ale lotului național 
de canotaj...

După cum ne-a mal declarat 
antrenorul Ion Bulugioiu, un 
merit de seamă le revine con
structorilor noștri de bărci, 
„optul” lucrat la C.I.L. Reghin, 
de maistrul I. Varga sub directa 
supraveghere a antrenorului 
Francisc Cserhati, și dubloul exe
cutat de I. Becsey la Snagov au 

.......................... " au stîr- 
rîndul 

Grilnau.

dat deplină satisfacție șl 
nit aproape senzație în 
specialiștilor prezenți la 
Un sincer „BRAVO" !

Trecerea în revistă a ____ ,___
din canotajul feminin românesc, 
Pe care ne-o prilejuiește regata 
Grunau, mai cuprinde două 
puncte Importante, atenția pe 
care ele o necesită fiind evidentă.

Intîi, faptul că regimul „dur" 
de pregătire, cu solicitări maxi
me, a contribuit la un remarcabil 
spor de randament al sportivelor, 
depășind chiar așteptările antre
norului I. Bulugioiu și medicului 
O. Popescu, care răspund de pre
gătirea lotului. Apoi, perspecti
vele serioase pe care le-au dove
dit actualele noastre reprezen
tante pe pistele de apă nu tre
buie să ducă în nici un caz Ia 
încredere exagerată în forțele 
proprii, la subestimarea posibili
tăților pe care le au adversarele 
lor la apropiatele „europene". Ră- 
mîne, deci, să acordăm în conti
nuare credit seriozității tradițio
nale care caracterizează munca 
din lotul nostru de canotaj...

situației

LA ÎNCHIDEREA  ̂EDIȚIEI
TIRIAC ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMUL TUR 

LA WIMBLEDON
Ieri, la Wimbledon a început tradiționalul 

turneu de tenis care reunește anul acesta cele 
mai renumite rachete din lume. In primul tur, Ju- ----- ------ ---- ------------ a Invins cu 7_5j g_2>cătorul român ION ȚIRIAC 
8—6 pe Russel (Jamaica).

MARELE PREMIU 
A REVENIT LUI

HAGA. — Competiția 
mula I) „Marele premiu al 
pe circuitul de la Zandvoort, s-a încheiat cu vic
toria englezului Jackie Stewart, care a concurat 
pe o mașină „Matra Ford" și a parcurs 377,400 km 
In 2h 46:11,0, realizind o medie orară de 136,245 
km. Pe locurile următoare : Jean Beltoise (Franța), 
pe ,,Matra", Pedro Rodriguez (Mexic), pe „B.R.M." 
Jacky Ickx (Belgia), pe „Ferrari” etc.

AL OLANDEI 
J. STEWART 
automobilistică (for-
Olandel", desfășurată

TENTATIVĂ DE RECORD MONDIAL PE 5000 M.
STOCKHOLM. — Cunoscutul alergător australian 

Ron Clarke a anunțat oficial că va evolua la 5 Iu
lie în cadrul concursului Internațional de la Stock
holm. El speră să corecteze recordul mondial în 
proba de 5 000 m, pe care-1 deține cu performanța 
de 13:16,6. Clark va mal participa și la alte con
cursuri care vor avea loc " ~în Suedia.

URMĂRILE TRAGICE ALE UNUI ZVON
Pe stadionul din locali-BUENOS AIRES, 24. —____________ ______

tate unde în prezența a circa 120 OOO spectatori se 
desfășura meciul de fotbal River Plata—Boca Ju
niors, s-a produs o mare panică în urma zvonului 
că ar fi început să se prăbușească o tribună.

In sectorul unde a fost lansat zvonul, spectatorii 
cuprinși de panică au întîlnit o poartă de acces 
închisă și în marea învălmășeala produsa în fața 
acesteia au căzut numeroase victime : peste 80 
de morți și aproape 130 de răniți. Este o catastrofa 
fără precedent pe terenurile de sport din Argen
tina.
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