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BUCUREȘTI-BELGRAD-SOFIA 
LA DIRT-TRACK

Stopate din cauza desfiin
țării pistei de pe stadionul 
Dinamo, cursele de dirt- 
trackț mult gustate de pu
blic, au fost reluate grație 
noii arene amenajate în in
cinta complexului Metalul 
de la Paritelimom

După, concursul inaugural, 
lată că iubitorii sportului ou 
motor din. Capitală vor asis
ta mâine la o întrecere in-

ternațională : București—Bel
grad—Sofia. In echipele oas
pete vor evolua M. Stanko- 
vic, M. Stoikovic (Belgrad), 
P. Petcov, G. Nedialcov (So
fia), iar printre conlcurenții 
români s» numără cunoscuții 
alergători' Alexandu Datcu, 
Alex. Sinea, precum și o se
rie de tineri talentați. Primul 
start se dă Ia ora 10.

Azi, la Oradea

România—Ungaria 
la gimnastică artistică

Deși, la ora actuală, cu po
sibilități modeste, gimnastica 
noastră artistică își înscrie 
astăzi în palmaresul său un 
eveniment important: prima 
confruntare interțări, prin 
programarea, la Oradea, a 
meciului România — R. P.

LA POIANA BRAȘOV

0 DUBLĂ CONFRUNTARE

Ungară. Sînt prevăzute numai 
exerciții liber alese, la 3 pro
be : exerciții fără obiect și 
două exerciții cu obiect (la 
alegere dintre cerc, coardă 
și minge).

Ca arbitră neutră va func
ționa Maria Filipova (Bulgar- 
ria).

Pentru ambele echipe, întâl
nirea de la Oradea constituie 
un prilej de verificare a for
țelor înaintea campionatelor 
mondiale de la Varna.
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ICUPA DAVIS": 3-0 ÎN PARTIDA CU ISRAEL

pe muchie 
superficia- 
gîndul la 

sportului 
lume subjugată mașînismului,

ntr-o recentă cronică literară, 
aflată din întîmplare tn ve
cinătatea cronicii sportive a 
revistei „Flacăra", Valeriu 
Cristea, judecind romanul po
lițist, simte nevoia unei com- 

și enunță aforismul următor: 
este pentru omul modern un

INTERNAȚIONALĂ
DE LUPTE GRECMOMĂNE
Sportivii noștri fruntași din 

lotul de lupte greco-romane, 
susțin mîine, la Poiana Brașov, 
ultimul examen înaintea cam
pionatelor europene de la Mo
dena (Italia). Antrenorul fede
ral, Ion Corneanu, va alinia 
două echipe : una de tineret 
(care va primi replica repre
zentativei similare a R.D. Ger
mane), și una de seniori, ce se 
va confrunta cu formația Maro
cului. întrecerile vor avea loc, 
începind de la ora 11, pe un pa
trulater instalat în aer liber. 
După aceste întîlniri va fi al
cătuit lotul României pentru 
competiția continentală de la 
începutul lunii viitoare (5-8 
iunie).

In cea de a doua zi a de
catlonului am fost mar
torii unor dispute deo

sebite, aflate permanent sub 
semnul echilibrului și soldate 
cu rezultate valoroase; pen
tru prima dată într-un con
curs, patru atleți depășesc 
7 100 puncte! Condus după pri
ma zi cu 3 p de Vasile Mure
șan, clujeanul Andrei Șepci s-a 
instalat vineri în frunte chiar 
de la prima probă (110 mg), 
distanțîndu-se după arunca
rea discului. A fost apoi rîn-

După schimburile de 
mingi din fața fileului, 
tradiționalele strîngeri 
de miini încheie disputa 
tenismanilor români și 
israeliți (de la stingă la 
dreapta): Eliazar David
man, Ilie Năstase, Jan 
Froman, Ion Țiriac.

Clujeanul Andrei i _ 
(aici aruneînd la disc/ 
— cîștigătorul concursu
lui republican de de

catlon.

A
ROMÂNIA S-A CALIFICAT

IN SEMIFINALELE ZONEI EUROPENE

7188 p (16,3 — 44, 16— 3,50 
59,92 — 4:23,4; 3. V. N 
reșan (Steaua) 7144 p (15,8 
37,28—4,40—58,42—5.12,7);
V. Bogdan (Lie. N. Bălcescu 
Cluj) 7093 p (15,9—34,98—4,00 
—54,96—4:33,1); 5. M. Nico-
lau (C.S.M. Iași) 6350 p; 6. 
R. Gavrilaș (C.S.M. Iași) 5818 
p (născut în 1953!).

Aflată în prima zi de-abia 
pe poziția a patra, campioana 
și recordmana țării la vechiul 
pentatlon (cu 80 mg), Elena 
Vintilă a remontat vineri să-

La decatlon și pentatlon

A. ȘEPCI Șl ELENA VINTILĂ CÎȘTIGĂTORI
® 3 recorduri republicane • 4 decatloniști

peste 7100 p!

dul lui Mureșan la șefie, după 
acel excelent (pentru un 
catlonist) 4,40 m la .
La suliță, Mureșan își mărește 
avansul la peste 100 
dar ultima probă, — cea de 
1500 m — punctul său slab, 
îl coboară pe locul al treilea, 
în urma lui Andrei Șepci și 
Silviu Hodoș. Menționăm că 
Vasile Bogdan (19 ani), tota- 
lizînd 7093 p, a ocupat poziția 
a patra, realizînd totodată și 
un nou record republican de 
juniori. Vechiul record apar
ținea din 1967 lui A. Șepci, cu 
6832 p. Rezultate finale: 1. A. 
Șepci (Univ. Cluj) 7258 p (pro
bele din ziua a doua: 110 mg
— 15,3; disc — 39,76; prăjină
— 3,90; suliță — 52,44; 1500 m
— 4:33,7); 2. S. Hodoș (C.A.U.)

de-
prăjină.

puncte,

rind 6,11 m la lungime — cea 
mai bună performanță a anu
lui. încheind și ultima probă 
cu o cifră bună (25,6 s la 200 
m), ea a totalizat fix 4400 p. 
care reprezintă primul record 
republican al noului pentatlon 
(cu 100 mg). O surpriză — vic
toria Anemariei Vitalioș, asu
pra cunoscutei Cornelia Popes
cu, dar aceasta din urmă (19 
ani) a stabilit primul record de 
junioare al probei. Clasament: 
1. E. Vintilă (Dinamo) 4400 p 
(lungime — 6,11; 200 m — 
25,6); 2. A. Vitalioș (C.A.U.) 
4282 p (5,44—25,8); 3. C. Po
pescu (Lie. 35 Buc.) 
(5,78—27,0); 4. E.
(C.A.U.) 4202 p (5,49—26,5);
5. V. Enescu (Rapid) 4137 p 
(5,48—26,2). Ad. IONESCU

4232 p
Schall
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Cu victoria din întîlnlrea de 
dublu de ieri, echipa României 
și-a asigurat calificarea în turul 
al treilea al „Cupei Davis". Ast
fel, ca și la ediția precedentă, 
tenismanii români pășesc în se
mifinalele zonei europene (gru
pa B). Acum, toate privirile se 
îndreaptă spre Zagreb, unde 
urmează să fie deseninată vi
itoarea noastră adversară, Spa
nia sau Iugoslavia.

Dar, să revenim la meciul 
cu Israelul, decis cu 3—0 în fa
voarea jucătorilor români. A 
treia confruntare în fața fileu- 
lui a consfințit din nou supe
rioritatea gazdelor. Ion Țiriac 
și Ilie Năstase, făcînd încăoda- 
tă dovada calităților lor de du- 
bleuri, au avut la discreție me
ciul lor cu perechea israelită 
Eliazar Davidman — Jan Fro
man. Ca și în prima zi, nici un 
set n-a intrat în patrimoniul 
oaspeților.

La început, jocul părea sufi
cient de echilibrat. Fiecare din
tre adversari și-a fructificat 
serviciul și scorul s-a menținut 
strîns pînă la 3-2. A trecut la

serviciu Davidman. Și aici s-a 
produs prima breșă. Românii, 
din ce în ce mai stăpîni pe re
tururi, preiau puternic inițiati
va și cîștigă ghemul ca Și ce
le următoare : 4-2, 5-2, 6-2.

Setul secund îi arată pe ro
mâni dezlănțuiți și jocul devi
ne complet linear. Atît la ser
viciu cît și la primire, Țiriac 
și Năstase manifestă o supe
rioritate evidentă. Primul exe
cută cîteva lovituri măiestre, 
cu care își derutează și mai 
mult adversarii. Ilie nu se lasă 
mai prejos și smeciază cu pu
tere, culegînd puncte prețioase. 
Set cîștigat la zero.

Urmează un moment de re
laxare a echipei noastre. De 
acesta profită oaspeții, 
reușesc 
chiar în
Iui trei, 
vidman

care 
un neașteptat „break" 
primul ghem ăl setu- 

cînd servea Țiriac. Da- 
depune eforturi deo-

C. COMARNISCH1
Radu VOIA

(Continuare In pag. a 4-a)

AZI Șl MÎINE, PE STADIONUL DINAMO

Concursul fle primăvară 
al atleților seniori

După mai multe evoluții 
publice ale atleților noștri 
fruntași în diferite competi
ții, astăzi și mîine ei se vor 
reuni la startul aceluiași con
curs, tradiționala întrecere 
de primăvară a seniorilor, 
una dintre cele mai impor
tante manifestații, atletice in
terne. Pe stadionul Dinamo 
îi vom putea vedea la lucru, 
în întrecere directă, pe cei 
mai buni atleți ai țării, se
niori și juniori, cei care, nu 
peste multă vreme, vor fi 
chemați să îmbrace tricoul 
echipei reprezentative în. me
ciuri și întîlniri internațio
nale. Dată fiind forma bună 
arătată de cei mai mulți din
tre atleți; noștri în acest în
ceput de sezon este de pre
supus că arbitrii vor înre
gistra acum performanțe de 
valoare. Le așteptăm...

• Concursul de primăvară 
începe astăzi la ora 15,30 și 
continuă mîine de la ora 9.

• Duminică are loc com
petiția de marș Circuitul 
P.T.T. ediția a XXIV-a. Ple
cările și sosirile se fac la 
Palatul Telefoanelor din ca
lea Victoriei. Pe program 
figurează 4 probe : ora 8,15 
— 10 km juniori mari, ora 
9,30 — 20 km seniori (cursă 
internațională), ora 9,45 —

10,153 km juniori mici, ora 
— 3 km factori poștali.

• Cu prilejul unui 
curs școlar la Cluj, Ad. 
vaș a parcurs 100 m în 10,5

con-
Dar-
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Handbaliștii japonezi |

la Galați și
După cum 

țat, în țara 
află într-un 
pregătire, 
masculină de handbal 
a Japoniei. Oaspeții au 
disputat în primele zile 
ale șederii lor cîteva 
jocuri de antrenament

am anun- 
noastră se 
turneu de 
selcționata

Timișoara I
Iîn Capitală, iar dumi

nică, 25 mai, vor evo- . 
lua la Galați în com- I 
pania formației Poli- • 
tehnica. In continuarea • 
turneului, handbaliștii I 
japonezi vor juca marți ■ 
27 și miercuri 28 mai 
la Timișoara.

parații 
„sportul 
prilej de a cheltui niște forțe fizice 
pe care civilizația nu i le 
cită".

Exprimarea, nonșalantă, e | 
de cuțit. La prima vedere, 
lă, ne-am putea duce cu 
atributele compensatorii ale 
într-o I . i - ._______.
imobilismului, sedentarismului. Dar a- 
ceasta nu este decîf o fațetă cu totul 
complementară a sportului. Dimpotrivă, 
la o analiză mai atentă — fără a 
face vreun proces de intenție criticului 
literar — maxima sa se dovedește la 
un pas de periculoasa, tendențioasa și, 
la urma urmei, neadevărată concepția 
potrivit căreia sportul este supapa 
prin care se scurg surplusuri de ener
gie, înfelegînd prin aceasta de fapt 
un surplus de bestialitate, de brutali
tate, de violență. Este destul de bine 
cunoscută poziția unor anumiți socio
logi (cum ar fi, de pildă, americanul 
F. Alexander) care consideră că sportul 
este menit să 
siv presupus 
ristic omului.

Una e să __ . .. _ _ .__
Welington,. că bătălia de la.Waterloo 
a fost cîșțigată pe terenurile de cricket 
ale colegiului Eton, și alta să pretinzi 
că generalul Eisenhower a pregătit de
barcarea în Normandia ca pe un meci 
de baseball. A pune semn de egali
tate între un partener de sport și un 
dușman de conflagrație armată este 
nedemn. Medicul englez Anthony Storr, 
reluînd ideea mai veche de peste 
Ocean, susține, în cartea sa „Agresivi
tate necesară", tocmai tema „eliminării 
brutei din om" pe care, chipurile, ma
nifestările sportive ar înlesni-o.

Nu, evident, sportul nu este arenă 
de consumat porniri instinctuale, nici 
eșapator pentru dorințe refulate. Și, 
oricum, sportului i se potrivește mult 
mai bine apropierea de cuvîntul să
nătate decît de termenii psihopato
logiei.

Tn privința forțelor fizice suplimen
tare ce urmează a fi cheltuite, logica 
ne obligă să luăm în primul rînd în 
considerație’ existența lor 1 Oare, înain
te chiar de a acumula, am avea ce 
risipi ? Firește că nu. Educația fizică 
și sportul sînt tocmai cele care ne 
ajută să chivernisim robustețe, vigoare; 
agilitate, îndemînare.

Tn context social, sportul trebuie con
siderat un element profilactic, toni
fiant, igienic, înainte chiar 
element etic și de cultură, 
caz, să nu lăsăm pe nimeni 
că sportul poate reprezenta 
daneu pentru situații de conjunctură. 
O asemenea confuzie ar fi regretabilă.

Victor BĂNCIULESCU

satisfacâ instinctul agre- 
a fi natural și caracte-

socotești, ca ducele de

de a fi 
în orice 

să creadă 
un succe-
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s — record republican de ju
niori egalat.

A ÎNCEPUT „NUMĂRĂ TO AREA INVERSĂ" 

PENTRU BOXERII NOȘTRI

OLGA SZABO (în dreapta) este noua campioană a țării 
la floretă. Iat-o în asaltul din turneul final în compania 
Ilenei Drîmbă Foto: T. MACARSCHI

(Citiți în pagina a doua cronica 
întrecerilor de scrimă desfășurate 
ieri).

K. Stumpf (cu cască) a avut joi seara doi adversari: I. Olteanu și
1. Monea. lată o secvență din disputa dintre el și Olteanu.

Foto : A. NEAGU

Specialiștii boxului din Româ
nia au intrat în alertă. A mal 
rămas doar o săptămînă pînă 
cînd, Ia patinoarul artificial „23 
August" — special amenajat — 
va răsuna primul gong al cam
pionatelor europene. Joi seara, 
pe stadionul Olimpia, cei 11 
sportivi ce vor reprezenta culo
rile țării la întrecerile celor mai 
buni pugiliști din Europa, au 
trecut printr-o penultimă veri
ficare. Tricolorii, în majoritate, 
au avut ca sparring-parteneri 
sportivi bine cotați în rîndurile 
boxerilor autohtoni.

într-o dispoziție deosebită ni 
s-au părut A. Mihai, C. Ciucă, 
C. Cuțov, A. Vasile, I. Monea, 
și I. Alexe. Aceștia au făcut — 
încă o dată — dovada calităților 
lor deosebite. A. Dumitrescu, 
Gh. Pușcaș, V. Silberman, I. 
Covaci și II. Stumpf s-au com
portat la fel de bine ca la ul
timele lor apariții. Urmează a- 
cum, o dată cu începerea „eu
ropenelor" să confirme că au’ 
meritat încrederea ce li s-a a- 
cordat de a fi selecționați în 
echipa reprezentativă.

După reuniune, am solicitat 
celor cinci antrenori care răs
pund de cei 11 băieți să ne facă

o scurtă caracterizare a elevi
lor lor.

ION POPA: „Ciucă, față de 
forma în care se află, nu poate 
rata titlul european. Antoniu 
Vasile a ajuns la maturitate. La 
categoria sa sînt insă sportivi 
cu vechi state în sportul ama
tor. Totuși, eu am încredere in 
el. Covaci, cu cîteva săptămîni 
în urmă, nu era în „apele sale". 
Acum, el și-a revenit și va ataca 
medaliile ce se acordă laurea- 
ților. Stumpf, datorită ambiției 
și pregătirii pe care o are, poate 
realiza surprize. Pe Ion Monea 
nu văd cine l-ar putea stopa 
din drumul său spre cea mai 
inaltă treaptă a podiumului".

TITI DUMITRESCU : „Cuțov 
este pus pe fapte mari. După 
meciul de azi cu Negoescu (un 
adversar incomod), am convin
gerea că el ne va da satisfac
ție la aceste campionate. M-a 
bucurat foarte mult faptul că 
și celălalt elev al meu, Alexe, 
a avut o evoluție foarte bună. 
Greul nostru s-a mișcat, in a- 
Ceastă seară, așa cum nu a fă- 
cut-o niciodată pînă acum, și

Paul IOVAN

(Continuare tn ray a 1 a)

AGENDA
24 de arbitri vor conduce 

meciurile pentru cucerirea 
centurilor

® La campionatele europene 
de la București, Anglia va fi re
prezentată de 8 boxeri. Muscă: 
David Needham ; cocoș : Micky 
Piner; pană : Alan Richardson ; 
semiușoară): Howard Hayes ; u- 
șoară : Ron Thurston ; semimij- 
locie : Terry Henderson ; mijlo
cie : Dave Wallington; semi
grea : Johnny Frankham. Cel 
mai tinăr dintre ei este repre
zentantul categoriei muscă, Da
vid Needham (17 ani), iar cel 
mai vîrstnic, Ron Thurston (23 
de ani).

® Confruntările din cadrul 
campionatelor vor fi conduse de 
24 arbitri-judecători. Din Româ
nia vor oficia Ion Boamfă, Pe
tre Epureanu și Constantin 
Chiriac. Zilele acestea voi sosi 
la București următorii arului de

(Continuare în pag a 4 a)

C.M. DE FOTBAL DIN MEXIC 
VA FI VĂZUT PE MICUL ECRAN!

LONDRA 23 (Agerpres). — Diferendul în legătură cu televizarea în 
Europa a meciurilor campionatului mondial de fotbal din Mexic a 
ost soluționat. Compania britanică „World Wide Sports", care achizi

ționase în exclusivitate de Ia televiziunea mexicană drepturile de 
r.o^nSni’Sl^ -n J:ur°Pa» a cedat în favoarea companiei „European Broad- 
televV^une11011 ’ dC depind maJoritatea asociațiilor europene de

ROMÂNIA ÎN TURNEUL 
FINAL

AL CAMPIONATULUI 
FEROVIAR DE POLO
MOSCOVA, 23 (Agerpres). — 

La Moscova se desfășoară cea 
de-a 3-a ediție a campionatului 
internațional feroviar de polo 
pe apă. în urma rezultatelor 
înregistrate în preliminarii, 
pentru turneul final s-au califi
cat șase echipe : Bulgaria, R.D. 
Germană, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. în ultima 
zi a întrecerilor preliminarii, 
selecționata feroviară a Româ
niei a întrecut, cu scorul de 
13—3, formația Belgiei. Alte re
zultate : R.D. Germană — R.F. 
a Germaniei 26—0 ; Bulgaria — 
Olanda 11-0 ; Ungaria - Iugo
slavia 7—3.

TENISMANII SPANIOLI CONDUC 
ÎN MECIUL DE LA ZAGREB
MANUEL ORANTES L-A ÎN
VINS PE Z. FRANULOVICI

în mai multe orașe din Europa 
se dispută sferturile de finală 
în cele două grupe ale zonei eu
ropene din „Cupa Davis".

La Zagreb, echipa Spaniei a 
luat avans cu 2—0 în fața Iugo
slaviei. Orantes l-a învins sur
prinzător pe Franulovici : 7—5,
6—4, 8—6. In al doilea meci, San
tana a dispus de Iovanovici cu 
6—1, 6—1, 6—3.

în celelalte două meciuri din 
grupa B : la Moscova, U.K.S.S. — 
Canada 1—0 (Metreveli — SJiarpe 
6—0, 6—0, 6—4); la Bari, Italia — 
Austria 1—0 (Pietrangeli — Herdy 
6—1. 8-6, 6—3).

La Fastbourne, în grupa A, 
Anglia s-a calificat in fața Ir
landei, conducînd cu 3-0.
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Mozaic estival A XVIII-a EDIȚIE
•I

• Naționala feminină va juca in Italia • Octavia 
Bițu operată la genunchi • Mureșul și Școlarul 
au promovat in divizia feminină A ® S-au reluat

nocturnele la „Drept"

A „TURULUI ROMÂNIEI

• Reprezentativa feminină 
de baschet a României a 
primit o invitație din par
tea federației italiene de spe
cialitate pentru a participa, 
între 9 și 23 iulie, la trei 
turnee oe se vor disputa la 
Messina, Ragusa și San 
Remo, unde se reunesc, 
anual, unele dintre oele mai 
valoroase 
Europa.

pentru etapa de tonă a cam
pionatului de calificare în 
divizia B.

selecționate din
4

în cuis perfectarea 
echipei de junioare

• Este 
turneului 
a clubului Rapid București 
în Iugoslavia, la Bacika To- 
polo. Turneul urmează să se 
desfășoare între 22—24 mai, 
eu participarea selecționatei

I

• Formațiile participante 
la criteriile republicane de 
juniori II (n&scuți în 1952 și 
mal tineri) și copil (născuți 
în 1954 și mal tineri) au 
fost împărțit» în zone, ur- 
mînd ca între 12—15 iuni» 
(juniorii) și 27—29 iunie (co
piii) să-și dispute dreptul de 
a lua parte la turneele fi
nale, Remarcabil numărul 
mare de echipe înscrise: 25 
(juniori), 22 (junioare), 24 
(băieți), 20 (fetițfe). Oare aces
te cifre nu pot constitui un.- 
criteriu pentru a transforma 
criteriul în campionat na
țional, așa Cum au fost com
petițiile respective pînă acum 
un an ?

locale și, probabil, a 
zcntativej Institutului 
gogi a din Constanța.

repre-
Peda-

t 
pivotul 
și al

• Octavia Bițu, 
naționalei României 
campioanei țării, Rapid, a 
fost operată recent la ge
nunchi. îi urăm grabnică în
sănătoșiră.

• S-a încheiat și ediția 
1968—1969 a diviziei femi
nine B. Pe primul loc s-au 
clasat Mureșul Tg. Mureș 
(antrenor A. Balas) în seria 
I și Școlarul București (an
trenor E. Manea) în seria a 
Il-a, ambele formații promo- 
vînd, astfel, în divizia A, în 
loeul echipelor Viitorul Do- 
rohoi și 
reștl

I
• La Pitești, comisia de 

specialitate a organizat pri
ma ediție a „Cupei munici
piului Pitești", la oare au 
participat echipele masculi
ne Politehnica și Steagul 
roșu din Brașov și selecțio
natele I și II ale Școlii spor
tive din localitate. Trofeul a 
fost cucerit de Politehnica 
Brașov, urmată în clasa
ment de Școala sportivă I, 
Steagul roșu șl Școala spor
tivă II. Remarcabilă com
portarea elevilor componenți 
ai primei formații a școlii 
sportive, antrenați de prof. 
Cornel Corciu, care vor lua 
parte la turneul final al di
viziei școlare șl de juniori.

Constructorul Bueu-

• F.
tințează

R. Baschet însunoș- 
că la 10 iunie se 

Încheie termenul de înscrieri

• Tradiționalele întreceri 
în nocturnă de pe „Drept** 
au fost reluate eu prilejul 
primei etape a „Cupei Uni
versității**, 'in care au fost 
înregistrate următoarele re
zultate : Politehnica — Pro
gresul 84—54, Dinamo — Ra
pid 76—67, I.E.F.S. — Uni** 
versitatea 62—53. Sîmbătă 
vor avea loa jocurile eta
pei a Il-a.

A mai rămas mai puțin 
de o lună de zii» pînă la 
cel de-al XVIII-lea start în 
„Turul României", competiție 
ciclistă internațională orga
nizată de F.R. Ciclism, A.S. 
Lotb-Pronosport și ziarul 
„Sportul". La sediul comisiei 
de organizare a sosit confir
marea înscrierii din partea 
a 9 echipe reprezentative de 
țări. Se duc încă tratative 
cu federația 
din Franța 
oferta făcută 
din Libia de 
prezenta tivă 
mâniei".

în momentul de față se 
află pe teren o comisie de 
tehnicieni, care definitivează 
din punct de vedere tehnio 
și administrativ amănuntele 
privind organizarea „Turu
lui României". IOAN PĂUN
— membru al comisiei cen
trale de organizare a celei 
de-a XVHI-a ediții a „Tu
rului României" și ALEX. 
SOMEȘAN — membru al co
misiei tehnice — parcurg în
tregul itinerar al competi
ției, stabilesc punctele de 
plecare și sosire, punctele de 
sprint și cățărare, definiti
vează — împreună cu comi
siile locale — sarcinile ce 
revin fiecărui activist care 
va contribui la buna orga
nizare a acestei mari între
ceri internaționale. Cei . doi 
specialiști au împuterniciri 
depline, astfel că lucrurile pe 
care le stabilesa nu vor mai 
fi modificate.

Traseul întrecerii este ur
mătorul : circuit contratimp 
individual, 6 km (Galați, 19 
iunie); Galați — Bacău, 170 
km (19 iunie); Bacău — Su
ceava, 165 km (20 iunie); 
Suceava — Vatra Dornei, 115 
km (21 iunie); Vatra Dornei
— Cluj, 125 km (22 iunie); 
Cluj — Oradea, 155 km (23 
iunie); Oradea — Timișoara, 
165 km (24 iunie); Timișoa
ra — Arad, 25 km contra
timp individual (25 iunie): 
Arad — Hunedoara, 165 km 
(26 iunie); Deva — Sibiu,

de specialitate 
și se discută 
de forul ciclist 
a trimit» o re
ia „Turul Ro
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FEDERAȚIA DE 100-DOPA UN AN DE ÎNCERCĂRI
0 Greutăților începutului li se adaugă neînțelegerea oame

nilor 9 Juniorii speranțele chemate să ne reprezinte
Născută ca urmare a unor ce

rințe obiective (existența a 15 sec
ții de judo, a unui număr de 300 
sportivi legitimați șl a unei gar
nituri de antrenori cu speciali
tatea judo), federația de judo s-a 
constituit, in mal anul trecut, ca 
un organism de sine stătător, cu 
perspective din cele mal pros
pere.

La un an de la Înființare, ar 
fl, desigur, prematur și totodată 
neconcludent să recurgem la În
tocmirea unui palmares. Dar, 
dacă renunțăm la „cifrele festive", 
nu evităm analiza și concluziile 
pe care ni le-au furnizat acest 
an de pionierat, elemente care, 
filtrate prin simțul responsabili
tății, pot constitui cel mal utili Șl 
realiști indicii pentru activitatea 
de viitor. Dar, ca proiectele să 
albă o bază de susținere, să 
pornim de la analiza stadiului 
actual al lucrurilor, operație In 
scopul căreia l-am solicitat tova
rășului Anton Muraru, secretar 
general al Federației române de 
judo, un interviu.

— Doresc să Încep cu o preci
zare — deschide inteiocutorul 
nostru discuția. Aceea că activi
tatea anului trecut a fost Îndrep
tată, In special, spre aspectele 
organizatorice (Închegarea secții
lor și legitimarea sportivilor, 
constituirea formațiilor de Ju
niori, Înființarea centrelor de ini
țiere, rezolvarea — In mare mă
sură — a bazei materiale etc.), 
spre crearea acelui fundament pe 
care poți dezvolta ulterior o ac
tivitate competițională proprie. 
Scriptele federației înregistrează 
astăzi 60 de secții afiliate, 1800 de 
sportivi legitimați, 8 centre de 
inițiere absolvite pină In prezent 
de 4000 de copii și tineri șl 
frecventate acum de alți 2100 de 
amatori de judo. Relevînd mai 
tatii aspectul organizatoric, n-am 
vrea să se înțeleagă însă că 
activitatea competițională a fost 
numai un auxiliar. De altfel, cele 
patru competiții (campionatul na
țional de seniori pe echipe, cel 
Individual de juniori, campiona
tele naționale universitare șl 
„Cupa României") demonstrează 
că am făcut totul ca să realizăm 
carnetul competițional al federa
ției, să Intrăm tn marele circuit 
al sportului, tn vederile opiniei 
publice.

— A fost anul ta care ați cu
noscut, pentru prima dată, in 
întreceri oficiale, posibilitățile Ju- 
dokanilor noștri. Care stat con
cluziile 7

— Mulțl dintre seniori stat ju- 
dolran) cu o experiență de 4—6 
ani. Cu mici excepții, ei sint cel 
care și-au disputat, în ’65, cam
pionatul neoficial al României, an 
susținut intilnirea internațională 
de la Timișoara, din 1967, șl au

demonstrat pentru judo ta 2100 
de ocazii. Cu tot acest palmares 
bogat, mulțl dintre seniori nu 
corespund cerințelor diviziei. 
Scăderea rezidă, bineînțeles, in 
tnsășl absența unui campionat in
tern șl a contactelor internațio
nale.

— Ofertadu-le acum ambele po
sibilități (competiții interne și 
internaționale), sperați tatr-un 
salt calitativ al lor 1

— Nicidecum, pentru că feno
menul de plafonare se manifesta 
îngrijorător. Seniorii noștri nu 
fac altceva decit să ne mențină 
un timp, nu să ne reprezinte.

— Atunci 7 i
— Copiii ! Spectatorii prezenți la 

întrecerea copiilor au avut reve
lația unei pepiniere bogate. Bine 
instruițl și rodați ta competiții, 
acești tineri vor putea realiza 
mîine dezideratele formulate de 
noi, temerar, astăzi. De altfel, 
am inserts ca o obligație a tu
turor secțiilor de judo din țară 
ca, din anul 1970, fiecare să-și *“• 
ființeze echipe de juniori.

— Considerați că, ta momentul 
de față, putem vorbi de existen
ța unui stil românesc de judo î

— Campionatele internaționale 
ale României ne-au facilitat ta- 
titairea cu trei prestigioase școli 
de judo de pe continent. Cea 
germană, căreia ii sint specific» 
dezvoltarea la maximum a vite
ze) șl forței șl execuția procede
elor aproape de limita posibilului J 
școala cehoslovacă, bazată pe teh
nică, suplețe șl viteză, forța fiind 
doar un auxiliar necesar ta exe
cuția procedeelor ; șl școala so
vietică, axată în exclusivitate p» 
forță. Spre care dintre ele Încli
năm 7 Spre școala... nordică (olan
deză), care preia elementele celei 
cehoslovace, dar unde forța de
vine un capitol important ta ob
ținerea victoriei. Vorbind, deci, 
despre INTENȚII vă mărturisim, 
indirect, că nu sîntem Încă po
sesorii unui stil de luptă româ
nesc.

— Făclndu-ne această precizare, 
am primit, implicit, răspuns șl la 
o altă Întrebare pe care voiam s-o 
lansăm : cea care privește locu
rile mai mult decit modeste ocu
pate de cele două reprezentative 
ale noastre Ia „Cupa României". 
Relutadu-vă și anticiptadu-vă to
todată am spune : ar fi fost o 
pură utopie ca, ta compania va
loroasă (de campioni europeni 

și vicecamplonl mondiali) în care 
am concurat, să așteptăm alt re
zultat.

— Șl, pentru cei care ne con
testă tacă pertinența (ca fede
rație) aș vrea să specific că nu 
locul l-am urmărit, ci doar în
vățămintele. Dacă ne preocupau 
cifrele, nu ne alegeam drept par
teneri, pentru prima ediție, unele

dintre cele mal redutabila tea- 
muri din Europa.

— Acum, cind sprijinul șl con
centrarea de forțe sînt mai nece
sare ea oricînd, spunețl-ne cum 
au răspuns apelurilor Biroul fe
deral și organismele ce funcțio
nează pe lingă ei 7

— Biroul a lucrat bine, măsu
rile sale, privind activitatea de 
performanță și dezvoltarea judo- 
ulul de masă .fiind foarte opor
tune și eficace, cit privește or
ganele care sînt chemate să dea 
sprijin de specialitate, nu pot 
primi decît calificativ negativ. 
Comisia de competiții nu s-a În
trunit niciodată in plenul ei, Co
legiul central de antrenori nu a 
trimis nici un material de spe
cialitate secțiilor de judo din 
țară, Comisia de disciplină, este 
ca șl inexistentă. Adăugăm a- 
cestor grave minusuri unele fe
nomene nesănătoase: delațiunea, 
plăcerea șicanei și a apostrofării, 
invidia, subestimarea răutăcioasă 
— carențe morale care tind să-l 
contamineze și pe cel din afara 
acestui cerc vicios. Cu atit mal 
frapantă apare această stare de 
fapt eu cit, dincolo de lumea În
chistată a acestora, ce se consi
deră un factotum in judo, există 
oameni devotați și entuziaști care, 
chemați la conducere, ar putea 
schimba mult fața lucrurilor.

*
Discuția a fost plină de fran- 

cheță șl sinceritate. Curajul cu 
care U s-a spus lucrurilor pe 
nume reprezintă, in fond, dorința 
expresă de îndepărtare a neajun
surilor, de tnnoiri șl progres.

Avem certitudinea că la a doua 
aniversare vom avea suficiente 
date pentru un palmares presti
gios și, In loc de UTOPII vom 
vorbi despre REALITATE

Nușa MUȘCELEANU

125 km (27 iunie); Sibiu — 
Brașov, 142 km (28 iunie) ; 
Brașov — București, 175 km 
(29 iunie).

La startul celei de-a 
XVIII-a ediții a „Turului 
României" Se vor alinia 
65—75 de rutieri. Dintre a- 
ceștia 45—55 sînt oaspeți (a- 
lergători din Cehoslovacia, 
Olanda, R. D. Germană, Da
nemarca, Polonia, Bulgaria. 
Belgia, Elveția, Norvegia și
— probabil — Libia, Fran
ța), iar 20 sînt rutieri din 
țara noastră. în Urma între
cerilor interne și internațio
nale care au avut loa în lu
nile martie, aprilie, mai și 
a celor din iunie, comisia de 
selecție îi va desemne pe cei 
care merită onoarea de a re
prezenta sportul cu pedale 
românesc.

★
Președinte de onoare al 

celei de-a XVlIÎ-a ediții a 
„Turului României" este to
varășul ALEXANDRU SO- 
BARU, președinte al Oficiu
lui Național de Turism. Co
misia de organizare este al
cătuită din Octavian Tuhai
— președintele F. R. Ci
clism, Traian Dimjț, Ion 
Apostolescu, Octavian Amza, 
Hristache Naum, Ioan Păun 
și dr. I. Wagner.

★
Celor mai buni cicliști, în

vingătorilor de etape și ur
mătorilor clasați, cîștigători- 
lor în clasamentele sprinteri-

lor și cățărătorilor, preauni 
și celor ce se vor situa pe 
primele locuri ale clasamen
tului general individual fi
nal li se vor oferi premii 
substanțiale de către A. S. 
Loto-Pronosport. F. R. Ci
clism, ziarul „Sportul", pre
cum și de către comisiile de 
organizare din orașele unde 
se vor încheia etapele „Tu
rului României**, instituții șl 
organizații obștești.

Roger Pingeon a ciștigat 
turul Spaniei, cu o medie 
formidabilă — 40 km la 
oră. Dar ■— cum spune 
gluma celebră — nu numai 
pentru asta îl iubim. Ana- 
lizînd cursa, specialiștii 
constată că Pingeon a ter
minat campania spaniolă 
cu un singur soldat in 
echipă. Restul trupei a a- 
bandonat. La Bilbao, Ungă 
cel biruitor nu se mai nu
măra dintre oștenii firmei 
Peugeot decit Willy Monty, 
clasat pe ultimul loc. Să 
ciștigi un tur de anvergură 
cu un singur coechipier, 
sau cum se spune, cu un 
singur „valet" și acela cla
sat la drojdia clasamentu
lui — „asta, se afirmă ca
tegoric, nu s-a mai vă
zut"... Nu s-a mai văzut in 
ciclism cap încoronat fără 
valeți tn jurul tău, fără 
sclavi în pluton, fără ar- 
gați pe șosele, fără oameni 
care să tragă la jug pen
tru el. Exaltînd spiritul de 
echipă, multe sporturi au 
înmulțit — în numele no
bilului spirit colectiv — 
formele de supunere, de 
dominare, de sacrificare a 
tuturor pentru unui singur. 
Gimondi are nevoie de 
echipă. Merckx, cit e el de 
Merckx, se plînge că încă 
nu e slujit cum trebuie. An- 
quetil îl avea ca locotenent 
pe Stablinski. Poulidor a 
pierdut un tur al Spaniei 
pentru că un sclav de al 
său, Wolfsohl, s-a răsculat 
și n-a mai vrut să-i dea 
cursa stăpînului. In ciclism 
nimeni nu mai e singur, 
ceea ce poate fi frumos ca 
morală — dar nimeni nu 
mai poate învinge singur, 
mîndru doar de el însuși. 
Se stinge pe pămînt rasa 
nobililor singuratici, pre
cum aceea a cerbilor re
gali. Doar cîțiva încăpăfl-

nați mai caută oceanul. H 
iubesc pe Pingeon fiindcă 
el crede că se mai poate 
face ceva, aici, pe uscat.

SIR BUSBY
Să mi se fi dat mie pe 

mină ultimul meci mare 
din cariera lui Matt Busby 
altfel aș fi aranjat lucru
rile, vă asigur. Manches- 
terul lui Matt avea de re
făcut două goluri încasate 
la Milano. „S o sarcină 
fantastică" r- Spunea Charl
ton. Sigur, „Busby Boys" 
au jucat ca dracii și nebu
nii (și cam ca orbii). Golul 
a venit greu — un gol al 
lui Bobby pe o pasă a lui 
Best, un șut cu dreptul din- 
tr-un unghi mort, de o 
putere fi o luminozitate 
fulgerătoare. Delir, băieții 
lui Matt prind 19 minute 
de foc și pară, cu „un 
Charlton avînd picioarele 
de la 20 de ani..." (Ziarele). 
In minutul 75, Ia o învăl
mășeală, mingea șutată de 
Law e prinsă de Cudicini 
pe linia porții — o lume 
întreagă vede gol. Busby 
săracu vede gol, arbitrul 
spune nu, Televiziunea zice 
și ea nu. Meciul s-a dus. 
ultimul meci jucat de 
Busby la conducerea echi
pei. Avea un surîs forțat fi 
la cabine a găsit puterea să 
mai spună : „Băieții au dat 
totul, sînt mulțumit de ei, 
toți au văzut golul lui Law 
— arbitrul a zis 
Acesta-i fotbalul"...

A plecat ca un 
merită altă soartă, 
ris. Un om care la 
carierii mai poate 
„acesta-i fotbalul", 
altceva decît o minge im
becilă care nu vrea să se 
rostogolească în plasă. Dar 
asta-i viața fi nimeni nu 
mi-a dat pe mină meciul 
acela...

altfel...

sir. Și 
alt su- 
capătul 
spune: 
merită

Radu COSAȘU

Este corespunzător
actualul sistem competițional?

k7e activitate competițională
a taleriștilor și skeetiștilor

alMarele Premiu 
Europei", competiția interna
țională de skeet care a avut 
loc la Wiesbaden și unde 
Gh. Sencovici a realizat un 
frumos loc secund, cu 193 t, 
iar tînărul Florin Iurcenco a 
cîștigat concursul juniorilor, 
țintașii români au luat star
tul într-o altă întrecere de 
amploare: „Marele Premiu 
al orașului Brno“ Competi
ția a reunit 
reprezentînd 
hoslovacia, 
Austria, R. 
și România.

Clasament,
Tinner (S.U.A.) 141 t, 2. Ros
setti (S.U.A.) 141 t, 3. Gill-

more (S.U.A.) 140 t, 4. Her
man (Cehoslovacia) 139 t, 
5. Sencovici 139 t, ...Pintilie 
Gleb 137 t, ...17. Danciu 133 
t, ...24. Diaconu 130 t. La 
proba de juniori, primele 
două locuri au revenit tră
gătorilor români Nicolae. 
Vlădoiu cu 124 t, urmat de 
Florin Iurcenco cu 121 t. Pe 
echipe. România s-a clasat 
pe locul al treilea după cele 
două formații ale S.U.A.

întrecerile de zonă
ale „Cupei României"

46 de skeetiști, 
șase țări : Ce- 

S.U.A., Grecia, 
F. a Germaniei

individual : 1.

★
Săptămîna viitoare, la Bu

dapesta va începe un im
portant concurs de talere și 
skeet. întrecerile vor avea 
loo între 29 mai și 2 iunie, 
în vederea participării la a- 
ceastă competiție, vor face 
deplasarea următorii trăgă
tori : Ion Dumitrescu, Gheor- 
ghe Florescu, Aure] Ionescu, 
Ștefan Bodnărescu — pentru 
proba de talere și Gheoighe 
Sencovici, Pintilie Gleb Ser
giu Diaconu și Dumitru Dan- 
ciu la skeet.

PLENARA F. R. 
DE PATINAJ

Mîine, începînd de la ora 8,30, 
va avea loc, la sediul CNEFS, 
plenara anuală a Federației ro
mâne de patinaj. La lucrările 
el participă activiști sportivi, 
antrenori, instructori și patina
tori fruntași din toate centrele 
țării.

ÎNTRECERI de călărie

LA LUGOJ
între 29 mai și 5 iunie se vor 

desfășura, la Lugoj, întrecerile 
din cadrul „Cupei federației” și 
cele din cadrul campionatului 
republican de călărie, proba 
completă (etapa I).

în întrecerile de zonă 
„Gupei României'* 
desfășurate la Botoșani, și-au 
disputat întâietatea 9 echipe. 
Formațiile Biruința Gherăiești 
(Neamț), Avîntul Frasin (Su
ceava), Energia Rîmnicel (Bu
zău) și Spicul Avrămeni (Bo
toșani) s-au calificat în tur
neul final al zonei, încheiat 
cu următoarele rezultate : A- 
vîntul Frasin — Spicul Avră
meni 11-3 (tur), 11-7 (retur); 
Biruința Gherăiești — Ener
gia Rîmnicel 19-10, 8-7 ; Spi
cul Avrămeni — Energia Rîm
nicel 7-12, 10-4; Biruința
Gherăiești — Spicul Avră
meni 19-2, 18-6 ; Avîntul Fra
sin — Energia Rîmnicel 8-3, 
12-10 ; Biruința Gherăiești — 
Avîntul Frasin 19-10, 11-8.

Biruința Gherăiești și A- 
vîntul Frasin, clasate în ordi
ne pe primele 2 locuri, și-au 
cucerit dreptul 
în faza finală, 
au loc la Baia 
Vîlcea jocurile din 
ultimelor două zone ale com
petiției.

ale 
la oină,

de participare 
Azi și mîine 

Mare și Rm. 
cadrul

TEODOR UNGUREANU 
corespondent

Gîndindu-mA la o serie de defi
ciențe ale scrimei noastre, am 
lansat un apel (în intenția unui 
sondaj), Ia alți tehnicieni din țară, 
cu rugămintea să-mi transmită 
părerile lor.

Dintre multele răspunsuri pri
mite, primul, semnat de antreno
rii clubului Progresul, nu pro
punea decît convocarea unei dis
cuții a forului de specialitate cu 
toți tehnicienii, în vederea unor 
schimburi de păreri, care să poa
tă aduce îmbunătățiri sistemului 
competițional. L-am considerat, 
inițial, ca pur convențional și 
lipsit de conținut. Mai tirziu, însă, 
citind părerile, criticile și propu
nerile primite de la alți specia
liști, am ajuns la concluzia că, 
pînă la urmă, aceasta e cea mai 
utilă soluție. Și lată de ce.

Mă gîndeam, spre exemplu, că 
formula „omul și arma" nu-și are 
rostul în competițiile individuale, 
ci numai in cele pe echipe, dar 
nici acolo, în actuala formă de 
desfășurare. Gîndeam, de aseme
nea, că formula concursurilor 
pe „categorii de clasificare", de 
la un anumit nivel, nu permite 
experimentarea tinerilor trăgă
tori prin întîlniri cu sportivii frun
tași, componenți al loturilor, care, 
în actuala programare, au o par
ticipare mai bogată în afara gra
nițelor decît în competițiile in
terne. Apreciam că două divizii 
(A și B) și un campionat de cali
ficare este, totuși, cam mult 
pentru o disciplină cu aproxima
tiv 600 de sportivi clasificați, din
tre care aproape jumătate sînt de 
categorii inferioare (a III-a și ju
niori). Remarcam faptul că scri- 
merii bucureșteni, care dețin pon
derea numerică și valorică în țară, 
in actuala organizare pe catego
rii, au o participare redusă în 
competiții, deși calendarul com
petițional ocupă aproape toate 
săptăminile. Mai remarcam, In 
plus, organizarea necorespunză
toare ; caracterul banal șl abun
dența plictisului atlt la organiza
tori, cit și la concurenți, dispa
riția totală a spectatorilor dato
rită acestor fapte, caracterul for
mal și, o dată cu el, dispariția 
entuziasmului specific Întreceri
lor sportive.

Toate acestea, exprimate aci 
cam... crud (dar fără exagera
re !), Ie consideram, repet, majo
re, dacă ne gîndim că o compe
tiție trebuie să ofere posibilități 
cit mai complete de constatare 
a valorii și gradului de pregătire, 
trebuie să constituie un criteriu 
STABIL de selecție, trebuie să 
scoată Ia iveală deficiențele din 
antrenament și arbitraj, precum 
și posibilitățile organizatorice.

Dar, pe lingă faptul că deficien
țele arătate mai sus au fost re
marcate în majoritatea corespon
dențelor primite, din scrisorile 
sosite la redacție, au mai apărut 
și altele, dintre care am să le 
consemnez, sumar, pe cele mai 
importante :

— redactarea de regulamente 
incomplete și nejudicioase ;

— sistemul de clasificare legat 
de competiții, pretențios șl greoi ;

— organizare superficială etc. 
seamă de perioadele de teze șl

ele-de sesiunile de examene ale 
vllor șl studenților ;

— prea multe modificări 
programările concursurilor ;

— organizare superficială
Iată deci că, fără a afirma că 

actualul sistem competițional nu 
are și părțile lui bune (care — 
eventual — vor trebui menținute), 
față de aprecierile tehnicienilor 
trebuie să-l calific necorespunză
tor pentru stadiul In care se gă
sește scrima noastră. înseamnă 
că la Întocmirea lui n-au lucrat 
cel mal competențl oameni, că 
masa tehnicienilor, in unele ca
zuri, n-a fost consultată, iar In 
altele n-a fost luată tn considera
ție. Competițiile șl regulamentele 
n-au fost concepute cu o partici
pare cit mai larg posibilă a «por-

in

etc.

livllor fruntași șl a antrenorilor, 
care sînt cei mal legați de disci
plina respectivă (și care-1 simt 
nemijlocit pulsul), fiind, în ace
lași timp, și cei mai indicați să 
recomande jaloanele, „pe pielea 
lor".

Așa stînd lucrurile, L o biroului 
federal recomandarea să țină sea
mă de dorințele și propunerile 
celor mulțl, pe care-i conduc. 
Apare imperios necesitatea îm
bunătățirii actualului sistem com
petițional, pe baza propunerilor 
venite dlntr-o consultare a tehni
cienilor, adaptîndii-1 practic la 
stadiul actual al scrimei noastre.

Voi relua o serie din subiectele 
mai importante semnalate în co
respondențele primite, mulțumind 
cu această ocazie celor ce au răs
puns, cu amabilitate, sondajului 
ziarului „Sportul".

Cornel GEORGESCU

Olga Szabo, prima floretă
a României pe 1969

AZI
BASCHET. Terenul „Drept" 

(strada Vasile Pîrvan), de Ia 
(ora 17) : Metalul București — 
Dinamo — Politehnica, Progre- 
gresul - I.E.F.S., meciuri în 
cadrul „Cupei Universității" 
pentru echipe masculine.

FOTBAL. Stadionul Metalul 
(ora 17) : Metalul București — 
Electronica Obor (div. B).

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 16 : Voința București - Ra
pid București (f), din cadrul 
campionatului diviziei A.

TENIS. Teren central Progre
sul, ora 15 : intilnirea interna
țională România - Israel („Cupa 
Davis”,............. ....
simplu 
Năstase

BOX.
18 : Gală de verificare a lotu
lui reprezentativ.

turul II) ; meciurile de 
Tiriac — Stabholz și 
— Davidman.
Stadionul Giulești, ora

ÎNOT, 
de la ora

POLO.

MÎINE
Ștrandul Tineretului, 
9 : concurs de copii.
Ștrandul Tineretului,

de la ora 11 : I.E.F.S. - Voința 
Cluj, Steaua — Progresul, me
ciuri în cadrul diviziei A.

HANDBAL. Stadionul Tine
retului, ora 9 : C.S.Ș .- Liceul
1 Călărași (jun. fem.) ; ora 10 : 
Rapid — Șc. sp. Constanța (jun. 
fem.) ; ora 11 : Șc. sp. 3 - Lie.
2 Brașov (jun. fem.) ; ora 12 : 
Steaua — Șc. sp. Sibiu (jun. 
mase.) ; ora 13,15 ; Șc. sp. 1 — 
Șc. sp. Sf. Gheorghe (jun. fem.); 
ora 15,15 : Șc. sp. 2 — Șc. sp. 1 
București (jun. mase.); ora 16,30: 
Politehnica — Tractorul Brașov 
(cat. B mase.) ; ora 17,45 : Uni
versitatea — Rafinăria Teleajen 
(cat. A mase.).

Teren Dinamo, ora 10 : Pro-

greșul - Voința Odorhei (cat. 
A fem.).

FOTBAL. Stadionul Republi
cii, ora 9,15 : Progresul Bucu
rești - F.C. Argeș (div. A) ; 
ora 12 : Progresul București — 
F.C. Argeș (tineret). Stadionul 
Dinamo, ora 15,45 : Dinamo 
București — U.T.A. (tineret) ; 
ora 17,30 : Dinamo București — 
U.T.A (div. A). Stadionul Poli
tehnica, ora 10 : Politehnica 
București — Poiana Cîmpina 
(div. B) ; Terenul Timpuri noi, 
ora 10 : Flacăra roșie București 
- T.U.G. București (div. C) ; 
Terenul Sirena, ora 10 : Sirena 
București — Autobuzul Bucu
rești (div. C.) ; Terenul Voința, 
ora 10 : Voința București - Chi
mia Tr. Măgurele (div. C) ; Te
renul Gloria, ora 10 : Mașini- 
unelte București Tehnometal 
Bucui ești (div. C),

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 8 : Constructorul Bucu
rești — Petrolul Ploiești (m), 
din cadrul campionatului div. A.

MOTOCICLISM. Complexul 
VJctalul (Pantelimon), de la ora 
10 : Concurs internațional de 
dirt-traek.

AZI Șl MÎINE, DIVIZIA A PE 
RUL, DE

Prima finală din cadrul cam
pionatelor naționale individua
le de scrimă, cea de floretă fe
mei, a dat cîștig de cauză ma- 
estrei emerite a sportului, Olga 
Szabo (Steaua). Patru victorii, 
toate realizate la capătul unor 
asalturi în care reputata noas
tră floretistă și-a etalat din a- 
bundență largul ei registru de 
procedee tehnice. în plus, noua 
campioană a țării a manifestat 
o tenacitate și o prospețime 
care ne-au aminit de Olga 
Szabo de acum 6—7 ani. Cu a- 
cest succes pe deplin meritat ea 
confirmă frumoasele rezultate 
înregistrate de la începutul a- 
nului și se anunță totodată una 
dintre favoritele turneului de 
la Como („Floreta de argint").

Finala propriu-zisă a fost 
deosebit de interesantă. Szabo 
a plecat tare, încă de la primul 
asalt : 4—0 la Ileana Drîmbă.
Apoi, surpriza : campioana, 
după ce a condus cu 3—0 la Ma
rina Stanca, a pierdut la li
mită... A fost un semnal de a- 
larmă. Floreta electrică nu iar
tă nici o greșeală, nici o nea
tenție. După aceea, trei victorii 
la rînd : 4—1 la Adriana Moro- 
șan, același scor la Maria Vi- 
col - momentul cheie al tur
neului final - și, în fine, 4-1 și 
cu Aniuta Alexandrov.

Principala adversară a cam
pioanei a fost Maria Vicol 
(Progresul). După ce a obținut

ECHIPE (SALA CONSTRUCTO- 
LA ORA 9)

o victorie facilă) la Stanca 
(4—2), ea a... pierdut la Moro- 
șan, cu 3—4, dar s-a reabilitat 
și a revenit pe linia de plutire, 
cu un 4—2, la Ileana Drîmbă. 
Cu o nouă victorie — a treia - 
la Alexandrov (4—1), Vicol se 
anunța chiar una dintre pre
tendentele la primul loc. Tre
buia insă să treacă și de Sza
bo. în acest asalt, decisiv, re
prezentanta clubului Progresul 
a manifestat o prudență mult 
prea exagerată, lăsîndu-și efec
tiv adversară să aibă inițiati
va. Ea n-a putut evita, astfel, 
un 1—4 fără drept de apel. Cu 
3 victorii (13 t.p—16 t.d) Maria 
Vicol avea să ocupe locul 2.

Pe locul 3, Ileana Drimbă 
(Steaua), pe care, inițial, am 
văzut-o printre pretendentele 
la titlu. Numai că, de data a- 
ceasta. cîștigătoarea „Cupei 
Martini" (Torino) a evoluat ine
gal, reușind doar 3 victorii — 
la Alexandrov cu 4—2, la Mo- 
roșan cu 4-2 și la Stanca cu 
4-1 (13 t.p.—14 t.d.)

Locul 4 i-a revenit Adrianei 
Moroșan (Progresul). Ea a avut 
un start excelent în turneul fi
nal, intrecîndu-le pe rînd pe 
Vicol (4—3), Stanca (4-3) și A- 
lexandrov (4—1). în următoare
le asalturi, însă, două înfrin- 
geri : 1—4 la Szabo și 2-4 la 
Drîmbă. Așadar ; numai 3 vic
torii (15 t.p.)

Tiberiu STAMA

ÎNTREPRINDEREA canal-apă 
BUCUREȘTI

str. Constantin Miile nr. 8—10

ANUNȚA
și 16 Fe- 
vîrstă de

ștrandu-

Deschiderea, Ia ștrandurile Floreasca I, Izvor 
bruarie, a unor cursuri de înot pentru copiii în 
6 — 15 ani.

înscrierile se primesc zilnic la Administrația 
rilor respective.

Durata unui ciclu este de 21 de zile, cursul fiind împăr
țit în cinci cicluri, după cum urmează :

— Ciclu]
— Ciclul
— Ciclul
— Ciclul
— Ciclul
Cursurile sînt conduse de tehnicianul-antrenor AUREL 

ZLATESCU.

1:3 — 22 iunie ;
II: 24 iunie — 13 iulie ;
III: 15 iulie — 3 august;
IV : 5 — 24 august;
V ; 26 august — 14 septembrie.
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ULTIMELE PREGĂTIRI Părerea cronicarilor

n.clc? 
udiu

J Dinamo București: Datcu 
k — Popa, Boc, Dinu, ște- 
J fan, Stoenescu, Radu Nun- 
ii wOiller, Sâleeanu, GImh’- 
7 ghell, Dumltrache, Lu- 
« cescu.
J U.TJl. : Gornea — Blrâu, 
I Bacoș, Pojoni, Czako, Pe- 
B tescu, Lereter, Șchlopu, 
/ Axente, Domlde, Dumi- 
V «eseu.
k Va conduce un arbitru 
' din Cehoslovacia, ajutat la 
ț linie de Em. Vlalculescu 
\ (Ploiești) (1 A. Alaxe (Rm.

Antrenorul Bazll Marian, după meciul 
de la Brașov, a pus accentul pe reface
rea potențialului fizic al jucătorilor. Vi
neri s-a efectuat un 
participarea tuturor 
garnituri.

antrenament cu 
jucâi orilor primei

Textiliștii arădani 
poiat la Arad, după 
Brașov, partida din 
și-au continuat pregătirile joi și vineri 
cînd au efectuat ușoare antrenamente 
de menținere.

nu »-au mai îna- 
ce au susținut, la 

Cupa României. El

Sd fie lidera clasamentului o echipă minori ? Nu 
adevărat. U.T.A. are un mecanism ordonat, migălit,«

care exploatează toate resursele jucătorilor săi, din
tre care unii slnt de o modestie vecină cu valoarea 
submedte. Dar, tocmai acest lucru face din perfor
manța de pi nd acum « arădenilor o mare victorie 
morali. Si fie Dinamo formație firi cusur ? Ea are 
acum un tuchet de jucători dintre cai pe care și-l 
dorește oricine. Din cină în cînd numai, in ceasuri 
de grație, oamenii do elită împrumuți întregii for
mații o străluciră de candelabru venețian. Ar fi Sim
pliști totuși presupunerea că meciul de miine va fi 
o reeditare • celui din cupă. (R. BALABAN).

» „U" Craiova : Oprea —
M BItlan (Tanfi), “ ' ’
N Popa, 
w beanuj Ivan,
N Neagu, Obiemeneo, 
k Rapid : Rflducanu
y pesou, Motroc, Dan, Grea- 
K vu, Dinu, Dumitru, Ange
ll lescu, O. Popeseu. Neagu, 
\ Codreanu.

Deselnicu,
Nlculescu, Strtm- 

Martlnovld, 
Miță.

■ LU-

) Va arbitra N. Cursaru 
S (Ploiești), ajutat la linte 
) de M. Marinei u (Ploiești) 
ii Șl S. Mureșan (Turda).

După meciul de miercuri, studenții 
craiovend au făcut antrenamente ușoare. 
Ei speră că tradiția nu va fi infirmată 
și în consecință vor termina învingători 
în meciul de mîine. (ȘL Gurgui, coresp. 
principal).

Vineri după-amiază, jucătorii Rapidu
lui și-au analizat comportarea avută î* 
meciul din Cupa României. Seara, giu- 
leștenii au vizionat un spectacol. Azi la 
prînz, echipa Rapid va pleca apr* 
Cnaiova.

Alături de partidele programate la București, aceea 
de la Craiova se înscrie și ea ca unul din capetele de 
afiș ale etapei de duminică. Miza ei este foarte im
portantă pentru Rapid, tare joacă o carte hotăritoare 
In tentativa sa de a cuceri titlul de campioană. După 
marele tur de forță de la mijlocul acestei săptămini 
(miercuri 120 de minute de joc cu Steaua in „Cupă", 
apoi a doua zi întilnirea cu selecționata Libanului), 
feroviarilor bucureșteni le va fi, însă, foarte greu să 
găsească resursele necesare pentru a face față cu 
succes dificilei confruntări din Cetatea Banilor. Deci, 
echipa craiaveană pornește ca favorită. (I. MITROFAN)

J Progresul : MIndru — 
\ V. Popeseu, Măndolu, Gra- 
X ma, Marinescu (Ad. Cons- 
ț tantlnescu), Neacșu, Șoan- 
ț gher. Matei, Matelanu, 
) Oaldă, Terilung».

J F.C. Argeș : Ion 
l (Arldu) — Ciolan, 

J oanu, Vlad, Ivan X,
nu, Prepurgel, _____

x Radu, Dobrtn, Jercan.

u Va conduce un arbitru 
J din Cehoslovacia, ajutat la 
k linie de N. Ralnea (Btrlad) 
7 șl Șt. BJrăescu (Timișoara).

Vâsli» 
Măță- 
Oltea- 
Kraus,

Progresul s-a înapoiat miercuri seara 
de la Brăila. Alb-albaștril au continuat 
pregătirile în vederea meciului cu F.Q 
Argeș, efectuând joi și vineri antrena
mente, și doresc să obțină duminică un 
rezultat favorabil.

La F.C. Argeș sînt unele semne de 
întrebare în alcătuirea formației. Este 
posibilă folosirea lui Ariciu ca portar. 
Săptămîna aceasta antrenamentele au 
fost conduse de Ianovschi, deoarece an
trenorul Teașcă este bolnav (stare aler
gică). (I. Fețeanu, coresp. principal)

S-a spus de nenumărate ori piriă acum că cutare 
sau cutare meci este hotăritor, că de rezultatul lui 
atirnă soarta uneia sau alteia din echipe. Atunci ce 
mai putem zice noi de partida dintre Progresul și 
F. C. Argeș ? Este clar pentru oricine că cei ce vor 
cișttga duminică dimineața pot spune ci au rămas 
cu un picior... in divizia A I Șansele celor două formații 
slnt însă greu de deslușit. Bucureștenii au făcut un 
joc slab in Cupă ți prezența (posibilă 1) a lui Beldeanu 
ți R. Ionescu ar putea aduce un reviriment. Piteș- 
tenii nu manifestă nici ei o formă deosebită, ciști- 
gînd — este drept — meciurile acasă, dar la limită și 
cu multe emoții. (C. ANTONESCU).

.6EZI âMlȘoR ȚUCU-TF,. 
CA’riR«-| SI4B1W, * 
SUBTlRffL?.
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Trimișii noștri speciali Marius POPESCU și Ovidiu IOANIȚOAIA transmit:

LA ORA ClND ECHIPA ROMÂNIEI
A.

MIINE, ÎN DIVIZIA A, ETAPA A XXVI-a SE AFLĂ IN AVIONOL DE BUCUREȘTI
• Dinamo București-U. TAL, „quitte ou double" cu implicații in zona

superioară a clasamentului • Scos

partida de la Craiova, unde.

U« Cluj : Ștefan — Crețu, 
Pfixa, Solomon, Cîmpeanu, 
Anca, Neșu, Uifăleanu, 
Mu»tețea, Oprea, Bungfiu,

A.S.A, Tg. Mureș : So- 
IS’om — TImpănaru, Don- 
doș, Toth, Czako, Slko, 
Ciutac, tucacl, Mureșan, 
Ralral, Sllaghl.

Va arbitra Gh. Manole, 
ajutat la Unia de N. Sta- 
vru șl R. Cocol (toți din 
Constanța).

Jiul : Stan — Georgescu, 
Georgevici, Stocker, Mi
hai, Cotormanl, Sandu, 
Peronescu, felbardl, Achlm, 
Nai din.

Steaua : Suciu — Sfttmă- 
reanu, D. Nicolae, Jenei, 
Vlgu, D. Popeseu, Duml- 
trlu III, Pantea, Soo, Vol- 
nea, Crelnlceanu.

Va arbitra M. Rotaru 
(Iași), ajutat la linie de 
P. Badea (Brașov) șl P. 
Sotlr (Mediaș).

Crișul t Baumgartner — 
Balogh, Sărac, E. Naghl, 
Popovlcl, Tomeș, SerfozO, 
Suciu, Kun I, Kun H, Pe
trescu (Harșanl).

Petrolul t Vișan — Gru
ber, Bădln, Florea “ 
xlu, N. Ionescu, 
Grozea, Dincuță, 
Moldoveanu.

Va conduce un 
din Cehoslovacia, ajutat la 
linie de A. Rădulescu șl 
N. Petrlceanu (ambii din 
București).

I, Ale- 
Iuhasz, 
Drldea,

arbitru

Politehnica Iași : Cons- 
tantinescu — Gavrllă, la
nul, Stoicescu, Lupea (So
li an), Ștefănescu, Gollac, 
Incze IV, Lupulescu, Cu- 
perman, Costăchescu (Dă- 
nllft).

Farul • ștefănescu — 
Pleșa, Koszka, Mareș, 
Dumbravă, Antonescu, 
Constantinescu, Sasu, Ba
dea, Ologu, Kallo.

Va arbitra C. Bărbules- 
cu, ajutat la linie de M. 
Nlțft șl M. Blcă (toți din 
București).

Vagonul : Gherghei — 
Mfhăllescu, Pop, MUlroth, 
Lenart, Mihal, Arnoțchl, 
Stânoaie, Sflrlogea, Dem- 
brovschl, Macavel.

Dinamo Bacău : Ghlță — 
KIs, Nunweiller IV, Ve- 
licu, David, Vătafu, Ne- 
delcu, D. Ene, Dembrov- 
schl, Ruglubel, Bâluță.

Va arbitra loan Rus (Tg. 
Mureș), ajutat la linie de 
V. Topan (Cluj) și C. 
Szilaghl (Baia Mare).

din

n-a

Cupă, Rapidul mizează totul pe

ciștigat niciodată 9 Progresul-

E C. Argeș, un meci dezlegător de enigme...

In tabăra clujeană, dușul rece de 
miercuri i-a făcut pe studenți să pri
vească cu mai multă seriozitate partida 
de mîine. In zilele de joi și vineri au 
avut loc antrenamente. Formația va fi 
aceeași de duminica trecută.

La A.S.A. 
existe probleme 
deoarece Dodu și 
făcuți. In meciul 
pania formației 
elevii lui Bone 
(I. Păuș, coresp.

Tg. Mureș, continuă să 
în alcătuirea echipei, 
Sleam nu sînt încă re- 
amical susținut în com- 

Ciocanul Tg. Mureș, 
au marcat 5 goluri, 
principal)

Jiul s-a pregătit cu multă atenție. Joi, 
minerii au susținut un joa amical cu 
Știința Petroșani, iar vineri au făcut un 
antrenament de menținere. In privința 
formației, ea nu va suferi modificări 
esențiale față de cea din etapa tre
cută.

Steaua a efectuat antrenamente joi și 
vineri. Vineri seara, bucureștenii au ple
cat spre Petroșani. O indisponibilitate: 
Hălmăgeanu — întindere la coapsă (din 
meciul cu Rapid).

La Crișul, accidentarea lui Cociș. în 
meciul cu M.T.K. și suspendarea lui Dă- 
răban, au produs o oarecare dereglare 
în formație, 
zilnice. (Ilie

S-au făcut antrenamente 
Ghișa, coresp. principal)

află din nou în fața unuiPetrolul se ___
examen dificil: întâlnirea cu Crișul. In 
cadrul pregătirilor, ploieștenii au jucat 
miercuri cu I R.A. Cîmpina (scor 2—1). 
încă un jucător indisponibil: Oprișan. 
(A. Vlăsceanu, coresp. principal)

Politehnica Iași, cu toate că are un 
lot redus, subțiat și mâi mult prin ac
cidentarea lui Contardo, va încerca mîine 
să cucerească ambele puncte. Miercuri, 
studenții au dispus de Nicolina Iași cu 
scorul de 5—0 (2—0). (D. Diaconescu, 
coresp. principal)

După victoria de miercuri. Farul și-a 
continuat pregătirile la Brăila. Vineri a 
efectuat un antrenament. Este nesigură 
folosirea lui Tufan (accidentat). Astăzi 
constănțenii vor pleca, cu autocarul, 
spre Iași. (N. Baltag, coresp.)

Vagonul a susținut miercuri un ultim 
joc de verificare cu echipa Politehnica 
Timisoara. După SO de minute de joc, 
arădanii au cîștigat cu scorul de 5—0. 
Pentru mîine se preconizează folosirea 
formației din ultima etapă. (S. Iacob, 
coresp. principal)

Dinamoviștii băcăuani s-au pregătit in
tens în vederea partidei cu Vagonul. 
Antrenorul Nicușor speră să elevii săi 
vor face un joc frumos la Arad. (I. latwu, 
coresp. principal)

Dacă Universitatea n-ar fi fost eliminată din Cupă 
da către Chimia Suceava (cit ustură o atare infrîn- 
gere) n-am fi considerat-o poate atit de net favorită 
in meciul cu A.S.A. Tg. Mureț. Nu pentru lipsă de 
potential, ci datorită actualei sale situații conforta
bile. Acum, datele problemei s-au schimbat. Echipele 
noastre, ultragiate sever, luptă vehement la proxima 
ocazie pentru o rapidă (dar uneori labilă) reabilitare. 
E un fapt de observație, de la care studenții clujeni 
nu vor face, probabil, o excepție. A.S.A., al doilea 
termen al disputei, e o echipă aproape salvată. In si
tuația lor mureșenii sînt capabili de o replică aprigă. 
(V, MOREA — coresp. principal).

In perspectivă, un meci „curat" între două echipe 
tehnice, scăpate de orice emoții în actuala ediție a 
campionatului diviziei A. Singura pretenție a elevilor 
lui Ozon — în momentul de față — este aceea de 
a inversa locurile în clasament, trecind, duminică 
seara, înaintea steliștilor.

Tentativa petroșenenilor nu va fi ușor de realizat 
dat fiind faptul că bucureștenii — aflați in revenire 
de formă și după o suită de victorii — știu să joace 
In deplasare. (STAICU BALO1 — coresp. principal).

Meci de... jar la Oradea ! Se apropie finalul cam
pionatului și locurile ocupate de Crișul și Petrolul (13 
și, respectiv, 12) ard, nu alta. Viața lor e și mai ne
liniștită pentru că se apropie Argeșul. In această con
junctură, iată-le acum, pe aceste două „vecine" de 
apartament, față-n față. Cine va învinge ? Un pro
nostic e greu de dat. De ce 1 Din o mie de motive. 
Un lucru este, insă, clar: din această situație nu 
poate ieși victorios decit acela ce se va dovedi stăpîn 
pe sine, formația mai calmă, mai lucidă. Cine va da 
frîu liber nervilor (s-a verificat de atîtea ori) nu poale 
decit... să piardă. (CONSTANTIN ALEXE).

„Poli" s-a întors luni la Iași cu un sac de... goluri, J 
administrate de rapidiștl. Acum., desigur, ei vor să se \ 
răzbune pe constănțeni, cu atit mai mult cu cit nu ( 
stau pe... roze in clasament (loc 11, 24 p). Farul se ( 
prezintă după două victorii recoltate in decurs de pa- , 
tru zile. Una — la Dinamo — și una la Progresul — ‘ 
in cupă. Vom asista — credem — la un meci echili- ț 
braț, in cate voința și elanul ieșenilor vor fi chemate 'l 
să-și spună cuvintul hotăritor... Înclinăm spre o vie- \ 
torie a localnicilor și aceasta numai pentru că ei vor ț 
beneficia de două „atuuri" decisive: avantajul tere- ) 
nulul și suportul „galeriei". (GEORGE MIHALACHE). ț

Vagonul, practic retrogradată, e singura echipă din 
campionat care beneficiază acum de luxul împăcării 
cu destinul, de liniște și relaxare. Nu mai are de 
pierdut și de cîștigat nimic. Pentru ea „A" s-a trans
format in „B“, o reacție deocamdată ireversibilă. Ne- 
maifiind posibil să-și influențeze propria-i soartă, Va
gonul pcate, in schimb, să intervină in destinul altor 
echipe. E acesta, probabil, un atribut al celor foarte 
mari sau al celor ajunși pe treapta cea mai insigni
fiantă, o ironie dacă vreți, dar o ironie care îmbracă 
un adevăr. Dinamc Bacău va face cunoștință cu el, 
verifieîndu-i trăinicia. (ȘT. IACOB).

LEIPZIG, 23 (prin telefon). 
Scriem aceste rînduri la o 
oră aînd juniorii români se 
află în avionul-cursă Berlin- 
București și bănuim, gîndi- 
tori și amăriți, privind tă
cuți cerul pe geamlîcuriie 
rotunde ale aeronavei.

Ieri, pe drumul de întoar
cere Zwickau—Leipzig, cale 
de peste 80 de km parcurși 
în aproape două ore. nimeni 
n-a scos un cuvînt A fost 
un adevărat drum al tăcerii. 
Toți erau necăjiți și-și con
sumau în liniște amara cupă 
a înfrîugerii. Ii înțelegeam. 
Aflați aproape de calificarea 
în semifinale, o rataseră cu 
inadmisibilă ușurință. Fusese
ră întrecuți într-un meci me
diocru, în care adversarul 
nu-i depășise ca joa și în 
care un gol căzut la întâm
plare hotărîse soarta califi
cării. Dar acesta este fot
balul. Dacă în meciul de joi 
ar fi jucat ca și în fața por
tughezilor, juniorii români ar 
fi cîștigat, nu ne îndoim, cu 
ușurință și această ultimă 
partidă a grupei.

Cară sînt primele conclu
zii oe se pot desprinde după 
tripla evoluție a echipei ro
mâne de juniori în cea de-a 
22-a ediție a turneului 
U.E.F.A. ?

1. Echipa are valoare, lua
tă pe ansamblu, pe compar
timente, șj pe jucători, indi
vidual — evoluția ei din 
partida cu Portugalia și din 
repriza a Il-a a meciului cu 
Turcia, atestînd fără dubiu 
această apreciere, făcută, de 
altfel, de toți specialiștii care 
au asistat la aceste jocuri. 
David Secuerra, de exemplu, 
selecționerul echipei Portu
galiei, ne spunea că Româ
nia este o țară fără griji 
în ceea ce privește viitorul 
apropiat al fotbalului său. 
„Tehnicieni de vază ca Naoni, 
Beldeanti, Broșovschi, R. To- 
nesen, Ștefănescu — spunea 
d-sa — vor ajunge, fără în
doială, jucători-nuclee în e- 
ehipele de seniori în care vor 
evolua".

2. Orientarea echipei ni se 
pare modernă, ea fiind axa
tă pe principiile jocului o- 
fensiv, respectînd în același 
timp rigorile unei apăiări 
sobre, dar elastice.

3. Așa cum am mai scris, 
latura moral-volitivă este un 
capitol la care și echipa de 
juniori este .descoperită". Nu 
știm ce mijloace folosesc an
trenorii din alte țări pentru 
a-și prezenta elevii la joc 
în maximum de tonus... mo
ral, dar juniorii români (ca 
și seniorii de altfel) se pre
zintă adeseori Ia meciuri cu 
un evident handicap psihic. 
Este o problemă deloc se
cundară și dacă ne gindim 
că echipe vestite, ca și cea 
a Braziliei, au recurs la con

cursul psihologilor, al medi
cilor psihiatri, chestiune 
care în primă instanță stâr
nește poate zîmbete, pare și 
la noi de domeniul studiu
lui și al practicii (gîndi- 
ți-vă — iată o temă de me
ditație — ce s-ar fi întîm- 
plat dacă Quentin ar fi mar
cat gol în mirt. 5 al meciu
lui Elveția — România. în
ceput cu atîta tra« de Boc).

4. Un ultim aspect ar fi 
acela al pregătirii fizice. Pe- 
dalînd foarte mult în Ulti
mul timp pe pregătirea teh
nică. esențială, desigur, des
tui antrenori de la noi au 
lăsat pe plan secundar pre
gătirea fizică.

Este aazul, se pare, și al 
juniorilor noștri, care n-au 
mai avut „cărbuni" în cel 
de-al treilea joc, programa
rea meciurilor din două în 
două zile depășindu-le re
gistrul posibilităților fizice.

★
Părăsind echipa română și 

grupa A — de care, prin for
ța împrejurărilor, ne-am o- 
cupat mai mult — să facem 
acum, stimați cititori, uh 
succint tur de orizont în ce
lelalte serii ale turneului.

SERIA B (R.D.G., Anglia, 
Cehoslovacia, Malta) — cali
ficată. în semifinale, R.D.G.
— a avut, neîndoios, compo
nența cea mai eterogenă sub 
aspect valoric, una dintre 
participante — Malta — fiind 
departe de a îndeplini ce
rințele cele mai elementare 
ale unei întreceri de aseme
nea anvergură și pierzînd în 
consecință toate cele 3 par
tide susținute cu un golave
raj general... astronomic: 
0—23 ! !

De asemenea, drept decep
ție poate fi taxată și evo
luția echipei cehoslovace, 
cîștigătoarea ediției trecute a 
turneului U.E.F.A.

între aceste coordonate, 
partida dintre celelalte echi
pe ale grupei — R.D.G. — 
Anglia — privită deopotrivă 
prin prisma rezultatelor an
terioare, cît și prin „firma" 
echipei engleze (9 jucători 
profesioniști !) — căpătase di
mensiunile unui derby de zile 
mari. Se vorbea ca despre 
o veritabilă finală, dar pre
zumtivul derby și-a trădat 
creditorii dovedindu-se în 
cele din urmă un simplu joc 
la o poartă, cea engleză, gaz
dele cu doi jucători de 18 
carate (Schwirske, Zolfl) sur- 
claSîndu-Și adversarul: 4—0. 
Ca atare, după maniera cu 
care și-au onorat prezența în 
grupă, formația R. D. Ger
mane se anunță drept una 
din cele mai indrituite can
didate la medalii. Rămîne de 
văzut — cum spunea cineva
— care va fi... metalul din

care acestea vor fi confec
ționate.

SERIA C (Bulgaria, R. F. a 
Germaniei, Spania, Frânte) — 
calificată în Semifinale. Bul
garia — a reliefat, pe de o 
parte, forma deosebită a ju
niorilor bulgari care au pres
tat un fotbal rapid, viguros, 
axat pe un mare consum fi
zic, dar și suficient de in
ventiv, iar pe de alta, un 
cert echilibru valoric al ce
lorlalte componente, care au 
realizat o veritabilă morișcă 
a viatoriilor (Spania a în- 
tîinit Franța, care a învins 
R.F.G., care a învins Spa
nia ! ?), lăsînd golaverajului 
rolul de a le departaja în 
clasament.

Antrenorul formației iberi
ce, fostul celebru jucător din 
perioada de aur a Realului, 
Jose Santa Maria, ne-a măr
turisit că echipa sa este, prin 
vîrsta jucătorilor și săraca 
ior experiență competiționa- 
lă, încă necoaptă pentru o 
întrecere de regularitatea 
unui asemenea turneu.

SERIA D (Scoția, Iugosla
via, Austria, Polonia) — ca
lificată, în semifinale. Sco
ția — s-a caracterizat prin 
lupta directă dintre învingă
toarele primei zile a turneu
lui : Iugoslavia (2—0 Cu 
Austria) și Scoția (1—0 cu 
Polonia) — luptă care prin 
jocul sorților s-a amînat pînă 
.joi și s-a terminat nedecis: 
1—1. Nedecis este, însă, un 
fel de a spune, căci în rea
litate tocmai acest rezultat 
egal a decis calificarea sco
țienilor, ai căror adversari 
au fost handicapați de sur
prinzătorul 0—0 cu Polonia.

La ora cînd transmitem 
aceste rînduri — și cînd pen
tru prima oară de Ia înce
perea turneului, un soare 
candid se revarsă peste oraș 
— numai patru echipe se pot 
bucura de obișnuita plimba
re dinaintea prânzului. Cele
lalte au făcut calea întoarsă, 
plecînd în zorii zilei spre 
patrii și punînd astfel punct 
final participării lor la cea 
de-a XXII-a ediție a tur
neului.

Și. desigur, șirul bucuriilor 
și al necazurilor tiu s-a sfâr
șit aici...

REVISTA

BOGAT PROGRAM FOTBALISTIC - 
PE LITORAL — ÎN PERIOADA ESTIVALA

Și anul acesta — în perioada 
estivală — o serie de echipe de 
peste hotare vor evolua la Con
stanța spre satisfacția localnici
lor și a numeroșilor oameni ai 
muncii aflați la odihnă pe lito
ral, iubitori ai fotbalului.

Prima formație străină care 
ne va vizita este F. C. GRO
NINGEN, din Olanda, partenera 
echipei noastre naționale într-un 
meci de verificare susținut și 
cîștigat cu 3—1 de tricolori astă 
iarnă. înaintea jocului cu An
glia, de pe Wembley.

Meciul fotbaliștilor olandezi 
la Constanța va avea loc în ziua 
de 22 i.unie.

Apoi — între 6 și 12 iulie — 
Stadionul din Constanța va găz
dui un interesant turneu la care 
și-au anunțat participarea for
mațiile SLOVAN BRATISLAVA 
(proaspăta ciștigătoare a com
pel ti i europene Cupa Cupe- 
kn), SELECȚIONATA RENA

NA, din R. F. a Germaniei, pre
cum și două echipe românești, 
FARUL șl PETROLUL.

Tot la Constanța, va evolua, 
în ziua de 27 iulie, echipa de 
fotbal F. C. BEERINGEN (Bel
gia) care, recent, într-un joc a- 
mical, a dispus pe teren propriu 
de Steaua cu scorul de 2—1.

în sfîrșit, formația CHEMIE 
LEIPZIG, din R.D.G., va susține

mai multe jocuri în țara noas
tră, în perioada 25 iulie — 11 
august.

Echipele F. C. GrOnlngen, 
F. C. Beeringen și Chemie 
Leipzig vor mai disputa cite 
două jocuri, fiecare, în compa
nia unor formații românești de 
divizia A, în perioada de pregă
tire a acestora, pentru ediția 
viitoare a diviziei A.

LOTO-PROIM OSPORT

Astăzi, pe terenul Pasteur

; ALINTUL 9 MAI-
LAROMET

Azi, de la ora 17,30, tere- 
' nul Pasteur va găzdui der 

byul campionatului orașului 
București (categoria „Onoare") 

. între echipele AVÎNTUL 9 
1 MAI și LAROMET.

LA ALTE ORE
In ceea ce privește orele de 

disputare a unor jocuri de di
vizia A — programate mîine în 
cadrul etapei a 26-a — au ih- 
tervenit unele modificări, după 
cum urmează : meciul UNIVER
SITATEA CLUJ — A.S.A. TG. 
MUREȘ se va disputa dimineața, 
de la ora 11, iar partida CRI
ȘUL — PETROLUL se va des
fășura cu începere de la ora 17.

Cuprinzînd 13 interesante 
intîlniri dintre care un meci 
internațional : Ungaria —
Cehoslovacia și 12 partide 
din cadrul categoriilor A și 
B ale țării noastre, progra
mul concursului Pronosport 
de mîine prezintă un deose
bit interes pentru partici
pa n ți.

Nu uitați ! Astăzi este 
ULTIMA ZI în care vă mai 
puteți depune buletinele.
In atenția câștigătorilor de la 
tragerea excepțională LOTO 
cu atribuire de apartamente 

din 20 mai 1969
Astăzi este ultima zi în 

care participanții din orașele 
de reședință județeană își 
mai pot depune buletinele 
ciștigătoare.

Omologarea se va face în 
ziua de joi 29 mai 1969.

• Luni 26 mai a.c. înce
pe depunerea buletinelor la 
concursul special ,.1’RONO- 
BOX", organizat cu prilejul

campionatelor europene de 
box.. La acest, concurs se a- 
tribuie circa 600.000 lei din 
fond special : 4 autoturisme, 
motociclete, scutere, motore
te. ceasuri de mînă și pre
mii în bani.

Amănunte la agențiile Lo- 
to-Pronosport.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 23 MAI 1969

Extragerea I

51 70 56 8 54 7 85 80 40
71 38 28

Fond de premii : 697.071
iei, din care 
categoria 1.

63.702 lei report

Extragerea a Il-a

47 56 34 14
Fond de premii : 681.468

lei,, din care 332.232 lei re
port categoria A.

RUGBY

Dinamo, virtuală 
campioană: 25-6 (11-6) 

cu Constructorul
Ieri, pe stadionul Gloria din 

Capitală, s-a consumat restanta 
etapei a XXI-a a diviziei A de 
rugby. Partenere : Dinamo și
Constructorul, au ciștigat dina
moviștii. cu categoricul scor de 
25-0 (11—6).

Meciul a fost tot timpul la 
discref-ia învingătorilor care, fără 
să strălucească, au reușit (totuși) 
să-și depășească adversarii, reu
șind încercări spectaculoase prin 
Rășcanu (3) și Dragomir (2); 
celelalte puncte ale dinaraovișli- 
lor au fost realizate de Nica — 
2 transformări și o lovitură de 
pedeapsă — Și Lemite — o lovi
tură de pedeapsă. Pentru Con
structorul au înscris Lăzăreseu 
șl Nedelcu (cite un „drop").

Arbitrul E. Cișniaș a condus 
exemplar.

Cu această nouă victorie, Di
namo poate fi socotită ca vir
tuală campioană a țării.

C. PAUL

nr. io
A apărut revista SPORI’ 

nr. 10. Spicuim din cu
prins :

BOX — Prezentarea pu- 
giiiștilor români care ne 
vor reprezenta la campi
onatele europene. 5 mi
nute cu Gheorghe Negrea 
și Nicolae Gîju, singurii 
boxeri români medaliați 
cu aur la „europene". Ve
dete ale boxuliti interna
țional pe ringul de la 
București.

FOTBAL — Lausanne o- 
rașul visurilor noastre — 
reportaj de la marea vic
torie a fotbaliștilor noștri 
în Elveția.

— Universitatea Craiova 
— tinerețea zbuciumată a 
echipei lui Obleinenco.

— 22 de fete și un ba
lon — fetele fotbaliste din 
Italia își au campionatul 
lor.

naTație —- Un concurs 
inedit de sărituri.

— Grupa celor 10... spe
ranțe.

VOLEI — Rubrica „Pro
filuri Sport" vi le prezintă 
in acest număr pe jucă- 
lbarele Rodica Popa, Ma
riana Ba&â și Mariana 
Popescu.

Paginile. de magazin 
sportiv, în care aflăm și 
cite va amănunte despre 
pregătirile care se fac la 
Miinchen — orașul gazdă 
ai viitoarelor Jocuri O- 
limpice — completează a- 
cest interesant număr al 
revistei Sport. Rețineți 
din timp nr. 10 al revistei 
ilustrate SPORT !



Campionatele europene de box

AGENDA
(Urmare din pag. 1)

peste hotare: Ganev (Bulgaria), 
Krom (Olanda), England (An
glia), McClurg (Irlanda), Izzi 
(Scoția), Comerț (Turcia), Enghi- 
barian (U.R.S.S.), Gittins (Țara 
Galilor), Tushar (Austria), Pos- 
pech (Cehoslovacia), Nielsen 
(Danemarca), Sampila (Finlan- 
la), Bernier (Franța), Wolf 
(R.D.G.), Kranheller (R.F.G.). 
Sermer (Ungaria), Aniello (Ita
lia), Brzezanski (Polonia), Rispto 
(Spania), Ronge (Suedia), Busic 
(Iugoslavia).

• 2n cursul zilei de ieri, s-au 
primit înscrieri oficiale din par
tea Ungariei și Irlandei. Iată 
formațiile r UNGARIA : semi
muscă : GySrgy Gedo ; pană 3 
Laszlo Orban; semiușoară : Mi- 
haly Feher ț ușoară: Tibor Har- 
csa ; mijlocie mică : Istvan Ko
vacs J mijlociei Laszlo Kezi; 
IRLANDA : muscă : J. Cilligan; 
cocoș: M. Dowling; pană : B. 
McCarthy ; semiușoară : E. Tra
cey ; ușoară B J. McCourt j semi- 
mijlocie 1 F. Dowensj mijlocie 
fnicăl E. McCusker.

• Eduard Posplșil (Ceho
slovacia), membru în Comisia 
de arbitri A.I.B.A., va sosi in 
Capitală la 26 mai. Astă-seară, 
vor veni la București H. R. 
Banks, secretarul Asociației In
ternaționale de Box Amator, N. 
Nikiforov-Dețnîsov, vicepreședin
te al A.I.B.A. și președintele Bi
roului regional european și K. 
Gradopolov, membru în comisia 

?4e arbitraj și judecată. Tot sîm- 
'bătd este așteptat dr. J. L. Blon- 
■stein, președintele comisiei me
dicale a campionatelor europene 
de la București.

r' i ' I
•! Reprezentativa U.R.S.S. va 

sosi în Capitală la 26 mai; alte 
formații vor veni la București, 
după cum jirmează: Finlanda 
(27 mai), Suedia, Bulgaria și 
Țara Galilor (28 mai), Ceho
slovacia (29 mai).

• Fină la ora actuală au fost 
acreditați 154 de ziariști de peste 
hotare ț în afară de aceștia au 
primit acreditări 18 corespon
denți străini, care-și desfășoară 
permanent activitatea la Bucu
rești. De asemenea, și-au anun
țat sosirea la campionate 33 de 
comentatori ai posturilor de ra
dio și televiziune. Lista acestora 
nu se încheie însă aci, după cum 
am fost informați la comisia de 
organizare a campionatelor. 
Este foarte posibil ca încă 33 
de comentatori radio-TV să-și 
ceară acreditarea la apropiatele 
confruntări continentale. DVn 
țara noastră au fost acreditați 
59 Cronicari de specialitate.

• Ședința Biroului regional 
european va avea loc in zilele 
de 29 și 30 mai, la ora 16, în 
aula Institutului de Petrol si 
Gaze, iar ședințele celorlalte 
comisii (tehnică, medicală și 
de arbitri) se vor desfășura în 
ziua de 28 mai.

EWALD JARMER (R.F.G.)

România s-a calificat 
în semifinalele zonei 

europene 
(Urmare din pag. I) 

sebite și ÎȘi arată cunoștințele 
în jocul de dublu, secondat din 
ce în ce mai bine de Froman. 
Pentru prima oară formația ro
mână este condusă, chiar cu 
două puncte diferență (0-2, 
1—3, 2—4). Din acest moment 
se produce însă revirimentul 
românilor. Ei se concentrează 
mai mult, își recapătă siguran
ța în atac, ca și în apărare. Am 
remarcat cîteva spectaculoase 
loburi ale echipierilor noștri, 
care au măcinat forța de atac 
a lui Davidman, apoi interven
țiile bune la fileu ale lui Tiriac, 
ieri în mare vervă. Oaspeții nu 
mai pot puncta nimic. Românii 
egalează și apoi iau conduce
rea, distanțîndu-se în cîștigă- 
tori : 6-2, 6-0, 6-4.

Cu aceasta, întîlnirea este 
practic încheiată. Meciurile de 
simplu programate azi după- 
amiază (ora 15) nu mai pot in
fluența decît proporțiile scoru
lui. Vom vedea pe Ion Tiriac 
în compania lui Josef Stabholz, 
iar în meci vedetă se vor întîl- 
ni campionii celor două țări, 
Ilie Năstase și Eliazar David
man.

★
In completarea după-amiezii 

de tenis de ieri, spectatorii de 
la Progresul au urmărit finala 
„Cupei Primăverii”, disputată 
între Petre Mărmureanu și Se
ver Dron. Un meci frumos, în 
care Mărmureanu a acționat 
foarte decis, cu lovituri puter
nice și adesea bine plasate. Re
plica lui Dron a slăbit în finalul 
ambelor seturi. Cîștigător, Petre 
Mărmureanu : 6—3, 6—3.

Spasski-Petrosian 8-8
Și cea de a 16-a partidă 

dintre Spasski și Petrosian s-a 
încheiat remiză. Acum, scorul 
este de 8—8. Luni se joacă cea 
de-a 17-a partidă pentru titlul 
mondial de șah dintre cei doi 
mari maeștri.

Micuțul...
Prin mufte ... căkl^rt au trecut 

boxerii care vi2au un loc în 
echipa reprezentativă în vederea 
campionatelor continentale. P.u- 
ține au fost categoriile de greu
tate în care titularul se simțea 
în siguranță. Prin luna ianuarie, 
concurau la semimuscă nu mal 
puțin decît patru candidați : Ion 
Ivan, Petre Ganea, Vasile Drăgan 
și Aurel Mihai. Toți emiteau pre
tenții Justificate. Primul se com
portase excelent la turneul spe
ranțelor olimpice de la Lenin
grad (1968), de unde s-a înapoiat 
cu o medalie de argint | al doi
lea deținea titlul național al cate
goriei, cîștigat tot anul trecut ; 
V. Drăgan s-a numărat printre 
finaliștii campionatelor naționale 
din 1967 șl 1968, prezentîndu-se 
deci cu un plus de experiență în

MIHAI AUREL
văzut de CLENCIU

lotul pentru „europene". Aurel 
Mihal deținea șl el un tlțlu de 
campion,' cucerit în 1967. Așadar, 
patru candidați pe un singur loc 1 
Alegerea trebuia să tie făcută cu 
mult dlscemămînt.

Pregătirea selecțlonabllilor (șl 
au fost, la început, aproape 40) 
șl-a urmat cursul prevăzut de an
trenori. N-au abundat mecilurlle 
de verificare, cu spectatori, nici 
eels Internaționale. In schimb.

A ÎNCEPUT „NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ"
PENTRU BOXERII NOȘTRI

99
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aceasta mă face să-mi pun mari 
speranțe în el“.

LUCIAN POPESCU: „Dumi
trescu merge bine. încă nu știe 
să se lupte de aproape, dar, cu 
âlonja lui, va căuta să evite 
contactul apropiat cu adversarii 
și, dacă va reuși, atunci... pe 
podium".

TEDDI NICULESCU: „Aurel 
Mihai s-a prezentat foarte bine. 
A lovit corect și cu adresă. Este 
deosebit de optimist și, la fel 
ca el, sper să realizeze ceva. 
Silberman a fost mai lent ca de 
obicei, dar sX nu uităm că ad
versarul său, Ghiță, este un bo
xer cu multă experiență com- 
petițională".

ION CHIRlAC: „Gheorghe 
Pușcaș a fost foarte bun în a- 
cest meci. După cum ați văzut, 
el și-a trimis adversarul, pe re
dutabilul St. Hîrșu, la podea în 
repriza a doua. A progresat 
mult în ultimul timp. Sîrguința

Echipele de judo 
ale Rapidului-invinse
Aseară, la lumina reflectoa

relor, a avut loc în potcoava 
stadionului Giuleștl o reușită 
competiție internațională de 
judo susținută de sportivii de 
la Rapid București și cei de la 
Spartak Budapesta. Oaspeții, 
superiori din toate punctele de 
vedere, și-au impus superiorita
tea cîștigînd de la prima pînă 
la ultima categorie. De altfel 
formațiile budapestane (seniori 
și tineret) care au evoluat a- 
seară dispun de judoka bine co
tați în arena internațională, u- 
nii dintre ei fiind prezenți la 
marile întreceri continentale și 
mondiale.

De la Rapid doar „greul’’ 
Dorin Lepădat a reușit să-și 
țină în șah adversarul, însă. în 
cele din urmă, a fost surprins

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
PARCURGEM un week-end 

sportiv in care ponderea disci
plinelor cuprinse pe afișul com
petițiilor și intîlnirilor interna
ționale este parcă mai echilibra
tă ca niciodată. Și totuși, sîn- 
tem tentați să dăm întîietate te
nisului în acest tur de orizont 
pri'n care obișnuim să punem la 
curent pe cititorii noștri cu e- 
venimentele sportive ce se des
fășoară pe alte meridiane.

SPORTUL ALB traversează în 
aceste zile al doilea episod al 
competiției care, ținind loc de 
campionat mondial, se bucură 
de o atenție specială atît din 
partea celor implicați direct in 
ea cit și a publicului sportiv. 
Este vorba despre Cupa Davis 
tare la Bastaad, Moscova, Za
greb, — ca și la București și în 
alte orașe — programează întîl- 
nirile ce vor desemna pe semi- 
finalistele zonelor.

Cele mai echilibrate întîlnirl 
Un zona europeană par a fi 
cele dintre Iugoslavia și Spania 
și Suedia — R. F. a Germaniei. 
Misiuni mai ușoare au Davis- 
cupmanii Cehoslovaciei în fața 
jucătorilor din Monaco, cei en
glezi în fața reprezentativei Ir
landei, italienii in întîlnirea cu 
echipa Austriei și jucătorii so
vietici în confruntarea cu tenis- 
manii canadieni. Trebuie să re
ținem, în orice caz, că învingă
torii din meciul Iugoslavia — 
Spania vor servi replica, în

buldozer
antrenamentela (la centrul „23 
August" șt apoi la Snagov) s-au 
desfășurat lntr-un ritm crescând. 
Deși la începutul pregătirilor co
mune maestrul C. Dumitrescu șl-a 
manifestat rezerva față de posi
bilitățile tehnice ale constănțea- 
nului, acum antrenorul ne-a spus 
fără ocol : este singura „semi
muscă" din țară care poate ob
ține un rezultat onorabil.

Pe ce anume se bazează apre
cierile Iul Dumitrescu 7 In pri
mul rlnd, precizează el, pe marea 
vitalitate a acestui boxer, care-i 
permite să-șl sufoce pur și simplu 
adversarul. Ea presupune o foarte 
bună pregătire fizică, capitol ia 
care Mihai strălucește. Vitalitatea 
de care vorbeam mat sus a fost 
completată cu o mare forță de lo
vire. La toate acestea s-a adău
gat, tn ultimul timp, îmbunătă
țirea evidentă a procedeelor sale 
tehnice...

Da, aci considerăm noi că este 
meritul Incontestabil al antreno
rilor Popa, Dumitrescu șl Nlcu- 
lescu. De unde; mal Ieri, despre 
Aurel Mihal se spunea că este 
un adept convins al boxului în 
forță șl că deci tehnica sa este 
rudimentară, în prezent putem 
spune fără să ezităm că acest pu
gilist deosebit de sîrgulnclos șl-a 
cucerit pe merit locul în garni
tura ce ne va reprezenta f» a- 
proplatele confruntări europene. 
Stilul de luptă al titularului ca
tegoriei semimuscă este azi mal 
cursiv, mal bine orientat către 
boxul tehnic șl, în același timp 
combativ. Pentru că, să nu ui
tăm, la o competiție atit de difi
cilă, un pugilist „de salon" nu 
poate face față. Să sperăm că 
puncherul constănțean ne va da 
prilejul să-l aplaudăm, să Înserăm 
in aceste coloane de tipar cît mal 
multe cronid și comentarii care 
să-1 fie favorabile.

S-a născut la 23 Ianuarie 1947, 
la Brăila ; a început să practice 
boxul In anul 1965, la Brăila, pri
mul antrenor fllndu-i Ion Zlătaru. 
In 1967, pe eînd era la Voința 
Brăila; a cucerit primul său ti
tlu de campion național, învln- 
gîndu-1 în finală pe Dumitru Da- 
videscu (Dlnamo Buc.). A fost 
apoi încorporat militar, actlvînd 
la clubul steaua. Iar anul acesta 
a plecat la Constanța, unde s-a 
legitimat la. clubul Farul.

Recent, Aurel Mihal a cîștigat 
al doilea titlu național. Este de 
meserie zugrav. Adualul său an
trenor s Nlcolae Buză.

Romeo CALARĂȘANU 

în pregătire, disciplina și cu
mințenia lui sînt o garanție că, 
la apropiatele campionate, ele
vul meu va face o figură bună".

9 Mîine la Budapesta : Ungaria — Cehoslovacia • Nu
meroase meciuri amicale • Cînd se dispută finalele în 

C.O.T. ? • Turneul final al Cupei Italiei
• Continuîndu-și pregătirile in 

vederea meciului pe care il va 
susține mîîne la Budapesta cu 
echipa Cehoslovaciei in cadrul 
preliminariilor campionatului 
mondial, selecționata Ungariei a 
susținut un joc de verificare cu 
formația Kistext, din divizia se
cundă. Intr-o vervă deosebită, 

selecționabilii au obținut o victo
rie la un scor categoric : 22—1. 
(Bene a înscris 7 goluri).

• In localitatea Vaexjoe (Sue
dia) selecționata Suediei a dispus 
de Finlanda cu 4—0 (1—0) prin

într-o poziție dificilă, fiind ne
voit să cedeze.

Iată rezultatele tehnice pe 
categorii : SENIORI : cat 63 kg 
F. Szabo b. ippon D. Georges
cu, cat 70 kg F. Șandor b. su
perioritate tehnică Gh. Vasile, 
cat. 80 kg F. Muszil b. ip. C. 
Lascu, cat. 93 kg B. Nagy b. ip. 
V. Tosun, cat. +93 kg L. Gabor 
b. ip. D. Lepădat; TINERET : 
cat. 63 kg F. Szabo b. ip. E. 
Georgescu, cat. 70 kg F. Șandor 
b. Ip. M. Petrescu, cat. 80 kg 
S. Zombari b. ip. S. Stânescu, 
cat. 93 kg V. Deszo b. ip. D. 
Popescu, cat. +93 kg I. Varga 
b. ip. D. Cristof.

Duminică, de la ora 19.30, tot 
la stadionul Giulești, meciurile 
revanșă.

c. ch.

semi-finalele zonei, reprezenta
tivei noastre.

Dar pînă la următorul episod 
al întrecerii pentru salatiera de 
argint, fruntașii tenisului din 
numeroase țări (printre care și 
România) — amatori și profesio
niști — își vor măsura forțele 
împreună in cea de-a 73-a edi
ție a campionatelor internațio
nale de la Roland Garros, care 
se desfășoară în formulă „open".

ADMIRATORII maratoniștilor 
pe două roate vor continua să 
mai stea, doar cîteva zile, cu un 
ochi la Cursa Păcii și cu altul 
!a Turul Italiei. Prima întrecere 
se află aproape de finalul ei, in 
care duelul dintre francezul 
Dcnguillaume și polonezul Szur- 
kowski tinde să se complice cu 
Intervenția lui Gonschiorek (R.D. 
Germană), aflat pe locul III in 
clasamentul general și, se pare, 
dispus să profite de... avantajul 
terenului.

In Giro, purtătorul numărului 
I și totodată vedeta sa necon
testată, Eddy Merckx, continuă 
să ocupe locul II dar la distanța 
constantă de cîteva etape: nu
mai 59 secunde. Rutierul belgian 
nu ține încă să preia tricoul roz 
dar așa cum a declarat zilele 
trecute ziariștilor, o va face „Id 
momentul oportun". Cind va 
veni această clipă ? Este un se
cret al lui Merckx. întrecerea se 
află abia la o treime de sf ir și- 
tul ei programat, după cum se

In „Cursa Păcii

Van den Vijver (Belgia) 
primul în etapa 

a Xlil-a
Etapa a xni-a a «Cursei Păcii" 

s-a desfășurat ieri între Dresda 
șl Gera; pe o distanță de 164 km. 
Primul a trecut linia de sosire , 
belgianul Artur Van den Vijver ; 
în 4h 19,17 urmat do Jusko (Un
garia) 4 h 21,22 șl Hanuslk (Po
lonia) 4 h 22,08. In clasamentul 
general individual nu s-au pro
dus modificări importante. Tri
coul galben este purtat în conti
nuare de francezul Dangullaume.

ÎN ,,GIRO“

MARINO BASSI ÎNVINGĂTOR
LA NEAPOLE

Etapa da ieri din Turul Italiei 
(Terradno — Neapole; 133 km) a 
revenit Italianului Marino Bassl 
în 2 h 51,13. Cu același timp au 
fost cronometrați Zandegu, Rey- 
broek; Dancelll; Merckx etc. In 
fruntea clasamentului general se 
află tot Poulldorl.

LA LJUBLJANA:

CRITERIU DE SELECȚIE 
PENTRU ECHIPA

DE ATLETISM A EUROPEI
BELGRAD. — La Ljubljana a 

început o competiție internațională 
de atletism, contînd drept cri
teriu de selecție pentru echipa 
Europei care va întîlnl la Stutt
gart (1 șl 2 august) reprezentativa 
S.U.A. In cursa feminină de 
1 500 m, pe primul loc s-a clasat 
Milosevic! (Iugoslavia) cu 4:31,4 
(record Iugoslav).

Alte rezultate : feminin : 100 m 
plat : Lubej (Iugoslavia) — 11,8 ; 
100 m.g.: Lubej 14,4; suliță: Ne
meth (Ungaria) — 52,70 m; ma
sculin : 100 m plat : Krizan (Iu
goslavia) — 10.4; 1 500 m : Medl- 
murec (Iugoslavia) — 3:50,4; 10 000 
m ; Szerenyl (Ungaria) — 29:13,2; 
disc : Gredelj (Iugoslavia) — 
54,76 m ; înălțime : Baudls (Ceho
slovacia) 2,11 m.

golurile marcate de Johansson 
(2), Svensson și Kautonen (au
togol).

® Au fost stabilite datele de 
desfășurare ale finalei „Cupei 
orașelor tîrgurl" dintre Ujpestt 
Dozsa și Newcastle United : 29 
mai la Newcastle și 11 iunie la 
Budapesta.

• Intr-un meci amical, la De
venter, selecționata de tineret 
(jucători sub 23 de ani) a Olan
dei a învins cu 2—1 (1—1) echipa 
Similară a Angliei.

• La Foggia, in cadrul turneu
lui final al „Cupei Italiei", Foggia 
(care activează in divizia secun
dă) a terminat la egalitate : 1—1 
cu Cagliari.

• Echipa AJax Amsterdam, fi
nalistă a actualei ediții a „Cupei 
campionilor europeni", a învins 
intr-un meci restanță In cadrul 
campionatului olandez, formația 
Ado cu 1—0. A înscris Daniel- 
sson.

BASCHETBALIȘTII FRANCEZI 
ÎNVINȘI DE ECHIPA TURCIEI 

IN PRELIMINARIILE C, E.
La Budapesta, au continuat 

întrecerile grupei de calificare 
pentru turneul final al campio
natului european masculin de 
baschet. Echipa Poloniei a în
vins, cu 91-57 (46-33), formația 
Albaniei, iar selecționata Tur
ciei a întrecut, cu scorul de 
72—67 (33-34), reprezentativa
Franței.

în cadrul aceleiași competi
ții, în grupa de la Salonic, s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Grecia — Finlanda 68—62 
(33-23) ; Austria - R.F. a Ger
maniei 82-75 (42-25).

știe la 8 iunie in marele oraș 
din nord, Milano, după etapa 
care va număra cei mai mulți 
kilometri (260), și, pe deasupra 
și două virfurl.

Deocamdată și principalii con- 
tracandidați ai lui Merckx, Gi- 
mondi și Adorni par a se mena
ja pentru următoarele două 
treimi ale turului. De fapt, pri
mele etape mai grele, care vor 
pune la încercare și calitățile 
de cățărători ale alergătorilor 
(de exemplu, etapele 10, 11 și 
12). O mare competiție va în
cepe luni, in Franța : „Criteriul 
celor șase provincii", deschisă 
profesioniștilor neangajați in 
Turul Italiei.

BASCHETUL MASCULIN, 
după turneele de calificare de 
la Haarlem și Mataro, își com
pletează tabloul finaliștilor pen
tru campionatul european, prin 
alte două turnee care se des
fășoară, in acest sfîrșit de săp- 
tămînă, la Budapesta, și la Salo
nic. In capitala Ungariei, echipa 
țării gazdă va căuta să obțină 
biletele de drum pentru Neapo
le, împreună cu formația Polo
niei sau cea a Franței iar la 
Salonic, reprezentativa Greciei 
va încerca să realizeze același 
lucru avînd ca secundant proba
bil, echipa R. F. a Germaniei.

IN SPORTUL CU BALONUL 
ROTUND, duminică se dispută 
derbiul grupei a 11-a din cadrul 
preliminariilor campionatului

Rodica Apăteanu în plin efort la paralelei cu exercițiul care l-a adus locul al V-lea în Europa. 
Foto : V. BAGEAC

învățăminte ale „europenelor"

de gimnastică
Timp de mai bine de patru 

ani, elita gimnasticii feminine 
europene a trebuit s-o accepte 
pe Vera Ceaslavska ca pe cea 
mai bună dintre cele mai bune 
(fenomenul fiind confirmat, in
tre altele, de succesul absolut 
repurtat de sportiva cehoslovacă 
Ia campionatele europene de la 
Sofia și Amsterdam — la care 
a obținut 10 medalii de aur — 
și de triumful la Jocurile Olim
pice din Mexic). In consecință, 
în lupta dintre zeci și zeci de 
gimnaste, locul întîi avea, de 
regulă, un deținător dinainte 
cunoscut.

Cum zvonurile privind retra
gerea Verei Ceaslavska din ac
tivitatea competițională s-au 
confirmat în acest an, campio
natele europene feminine au 
inceput, .acum o săptămînă la 
Landskrona, cu im mare semn 
de întrebare pentru toți cei pre
zenți în pitorescul oraș suedez 
— sportive, antrenori, condu
cători de delegații, ziariști : 
există, oare, în Europa, o a doua 
Vera Ceaslavska, se v» găsi, 
oare, o altă gimnastă care să-i 
egaleze măiestria și performan
țele ?

Și, s-o recunoaștem, deși pu
țini întrezăreau o asemenea 
posibilitate, n-a lipsit mult ca 
ea să devină, întrutotul, reali
tate. Spunem întrutotul, deoa
rece, în mare măsură, succesele 
sportivei cehoslovace au fost re
petate de o altă gimnastă, la fel 
de talentată, la fel de bine pre
gătită, căreia, avindu-se în ve
dere vîrsta (17 ani), i se între
văd strălucite succese. Este vor
ba de Karin Janz. Sportiva din 
R.D. Germană și-a făcut apari
ția în arena internațională acum 
doi ani, la „europenele" de la 
Amsterdam, unde a cucerit o 
medalie de argint și una de 
bronz. A urmat comportarea 
bună din Mexic (locui II la pa
ralele și locul VI la individual 
compus) și, iată, acum, cel mai 
mare succes al său — 4 medalii 
de aur și una de argint, la 
campionatele europene din Sue
dia.

Cel puțin două Întrebări se 
ridică vizavi de „fenomenul 
Janz" : 1. Ar fi cîștigat această 
tinără gimnastă din R.D.G. pa
tru medalii de aur în orice con
diții de participare ? 2. Se apro
pie, oare, ea de măiestria Verci 
Ceaslavska ? Intr-adevăr, e un 
fapt că absența Nataiiei Ku- 
cinskaia, Zinaidei Voronina și 
Larisci Petrik, toate clasate 
mai bine ca Janz Ia J.O., au 
avantajat-o pe gimnasta din 
R.D.G. Dar, dacă avem în ve
dere că ea le-a depășit net pe 
principalele sale adversare pre
zente în concurs, între care și 
Erika Zuchoid, mai buna — 
pînă acum — colega sa de echi
pă, apare evident nivelul ridi
cat pe care ea l-a atins. Este 
adevărat, Karin Janz nu e ceea 
ce se cheamă o gimnastă fru
moasă. Ea nu-și cîștigă ade
ziunea sălii prin grație și zîm- 
bete. Janz s-a impus la Lands- 

Fază din meciul retur susținut de echipa de fotbal a Cteho- 
slovaciei cu reprezentativa Irlandei la Dublin. Atacantul ceho

slovac Dobias în duel cu doi apărători irlandezi

mondial: la Budapesta se întil- 
nesc reprezentativele Ungariei și 
Cehoslovaciei. Gazdele sînt abia 
la primul meci în preliminariile 
C.M., in schimb cehoslovacii au 
susținut pînă acum trei partide, 
toate încheiate cu victorii (3—0 
?i 1—0 cu Danemarca, 2—1 cu 
Irlanda). Întîlnirea prezintă un 
interes deosebit deoarece repre
zentantul acestei grupe nu poate 
fi decit una din formațiile care 
se 'înfruntă mîine pe Nepstadion 

krona, pe lingă Înalta ei tehni
citate, prin marea precizie și 
siguranță în execuție. Incepînd 
de la sărituri și încheind cu 
solul, Karin Janz execută totul 
după un calcul aproape mate
matic, aidoma unui elev emi
nent, care răspunde, fără un 
moment de ezitare, în fața pro
fesorilor.

Am rezervat ceva mai multe 
rînduri noii campioane a con
tinentului pentru că, prin pris
ma evoluției ei, vom aborda și 
alte aspecte desprinse din cea 
de-a VII-a ediție a „europene
lor”. Ne vom referi, mai întîi, 
la un aspect, de loc lipsit de 
importanță : momentul lansării 
gimnastei în arena internațio
nală. Bineînțeles, e necesar ea 
sportiva să primească „botezul 
internațional" la o vîrstă cit 
mai fragedă, pentru a cîștiga 
experiență, pentru a se obișnui 
cu atmosfera marilor concursuri, 
cu exigența arbitrelor etc. Dar, 
nu-i mai puțin adevărat, și e 
extrem de important ca în mo
mentul apariției pe arena inter
națională gimnasta să dispună 
de un bogat registru de ele
mente tehnice Ia toate apara
tele, să fie extrem de sigură 
pe posibilitățile ei, să fie, in
tr-un fel, o mică vedetă. Nu
mai așa o tinără sportivă va 
reuși să se afirme, numai ast
fel drumul ei spre marile per
formanțe nu va fi presărat cu 
obstacole prea dificile. Iar Janz 
ne este pildă în această direc
ție, Ia fel ca și Turișceva, de 
altfel. în gimnastica sportivă, 
calitatea execuției se află azi 
pe primul plan, iar Turișceva 
și Karasiova (ca să ne referim 
numai Ia vîrfuri), au fost dc- 
punctate pentru că, deși au avut 
execuții cu multe elemente de 
mare dificultate (9 C-uri, la 
bîrna lui Turișceva), ținuta și 
execuția lor nu au fost întot
deauna la înălțime. Apoi, de Ia 
an la an, marile sportive își 
îngreuiază continuu exercițiile 
cu elemente extrem de dificile 
și de mare spectaculozitate, și 
este de neînchipuit azi și, cu 
atît mai mult in viitor, că vor 
obține succese acele gimnaste, 
care merg pe căi bătătorite.

Iar cel mai grăitor exemplu 
ni-1 oferă insăși campioana ță
rii noastre, Rodica Apăteanu, 
merituoasă deținătoare a două 
locuri 5 în concursul pe apa
rate. La paralele, de pildă, ea 
nu s-ar fi clasat în primele 6 
dacă ar fi concurat cu vechiul 
ei exercițiu. Dar, încă din de
cembrie trecut, Rodi, la suges
tia antrenorilor săi, Emilia Liță 
și Petre Miclăuș, a introdus un 
element nou. original, cu care 
Și-a sporit nota cu cel puțin 
2 zecimi. In ceea ce privește 
săritura, Rodica a executat ex
celent o săritură în echer (pro
cedeul cel mai mult folosit la 
europene), fiind prima gimnas
tă din concurs, deși evolua, in 
ordine, pe poziția a 20-a, care 
a obținut peste nouă (9,40).

Dacă am noiat, de mai multe 

și celelalte două echipe din gru
pă.

★
Dintre celelalte competiții cu 

caracter internațional mai amin
tim „Cupa Europei" la gimnas
tică (băieți) care se desfășoară, 
azi și mîine, la Varșovia, cea 
de-a 4-a probă din campionatul 
mondial de motocros (in Italia), 
și competiția atletică Jocurile 
britanice care va începe luni la 
Londra.

(on F. BACIU

LANDSKRONA —1969

ori, în relatările noastre că Fe-’ 
Iicia Dornea a fost cea mai ti- 
nără participantă din concurs, 
am făcut-o spre a sublinia, 
pe de o parte, curajul dovedii 
de federația noastră de a în
credința unei extrem de tinere 
gimnaste cinstea reprezentării 
țării într-o mare confruntare 
internațională, de a remarca în
suși faptul că dispunem de ase
menea talente, pe de altă parte 
și, în fine, de a arăta că gim+ 
nasta băcăuancă a făcut tot ce 
a fost posibil spre a se pre
zenta bine. De fapt, ea a con
curat la posibilitățile dovedite 
in țară și in concursurile în 
care și-a cîștigat calificarea, și 
nu avem ce-i reproșa. Dar, 
unele deficiențe pe care 1 le 
cunoșteam, au ieșit, parcă, mai 
pregnant în evidență în condi
țiile de concurs de la Lands
krona. Astfel, atît Felicia, cît 
și antrenorii săi, Marina Și Mir
cea Bibire, trebuie să lucreze 
mai mult asupra ținutei și ex
presivității. Dacă Felicia Dor
nea și-ar fi prezentat exerci
țiile sale (mai ales cele de la 
bîrnă și sol) cu mai mult curaj, 
fără reținere (așa cum au pro
cedat, de pildă, gimnastele ce
hoslovace Liskova și Kostalova), 
cu siguranță că s-ar fi putut 
clasa în primele 10 locuri și, 
poate, chiar în primele șase la 
vreun aparat.

Participarea gimnastelor noas
tre la concursul din Suedia ri
dică și o altă problemă, dese
ori discutată ante și post euro
pene : Elena Ceampelea. La în
trebarea ce revine cel mai des 
în discuții — ce loc ar fi ocu
pat fosta noastră campioană ? 
— e greu, dacă nu chiar impo
sibil, de dat un răspuns. Cert 
este că valoarea ei îi dădea, cu 
prisosință, dreptul de a fi se
lecționată și de a concura ia 
europene. Nu puțini ne-au în
trebat în Suedia : „ce face 
Ceampelea, de ce nu e prezentă 
aici" ? Dar, o anume părere 
despre selecție (părere care a 
influențat și pregătirea ei din 
acest an), a făcut ca importan
ta confruntare europeană s-o 
găsească pe Ceampelea insufi
cient pregătită. Ea n-a rezistat 
concursurilor de selecție pro
gramate, fiind nevoită, în ceje 
din urmă, să rămînă acasă. 
Poate că Lia, in primul rind ea 
Și antrenorul ei, au tras unele 
învățăminte din această situa
ție. Ar fi, desigur, în folosul 
gimnasticii românești.

După opinia noastră, modul 
in care sportivele românce au 
evoluat la europenele de la 
Landskrona, poate fi socotit de 
bun augur pentru relansarea 
și reafirmarea internațională a 
gimnasticii noastre feminine.

Ceea ce nu trebuie să se uite, 
însă, nici un moment (avem în 
vedere federația de specialitate 
și secția de resort a CNEFS), 
este faptul că, pe viitor, trebuie 
concentrate toate forțele de care 
dispunem pentru o temeinică 
pregătire a loturilor naționale, 
în pas cu cele mai noi realizări 
pe plan internațional, și că nu 
mai poate fi acceptată, cu ușu
rința de pînă acum, absența 
echipelor reprezentative româ
nești de la marile confruntări 
internaționale. Numai trans- 
l’orniind în realitate aceste două 
deziderate, putem spera în ri
dicarea gimnasticii noastre ia 
treptele afirmării internaționale 
depline.

Constantin MACOVEI

TELEX-TELEX

I
 Meciul triunghiular de sabie Ita

lia — Ungaria — U.R.S.S. dispu
tat la Triest s-a încheiat cu vic
toria scrimerilor sovietici. Rezul
tate : U.R.S.S. — Italia 13—10; 
U.R.S.S. — Ungaria 13—12; Un
garia — Italia 14—11.

In turul II al „Cupei Davis“ (zona 
europeană — grupa A), tenismanii 
englezi conduc cu scorul de 2—0 
în fața echipei Irlandei. Stillwell 
l-a învins cu 6—2, 6—2, 6—1 pe 
Jackson, iar Cox a cîștigat cu 
6—2, 6—2, 6—3, la Hickey.
Bl
Selecționata masculină de volei 
a U.R.S.S. aflată în turneu în Ja
ponia a susținut două întilniri la 
Tokio. Voleibaliștii sovietici au 
pierdut cu 1—3 în fața formației 
Hitaki Mysasi și au învins cu 
3—0 echipa Nipon Kokan.■
Formațiile Angliei și Australiei 
s-au calificat pentru semifinalele 
„Cupej federației internaționale de 
tenis“, competiție rezervată echi
pelor feminine. în sferturile de 
finală s-au înregistrat rezultatele: 
Australia — Franța 3—0; Anglia 
— R.F. a Germaniei 2—1.
B
In Concursul internațional de că
lărie de la Barcelona cunoscutul 
campion brazilian Nelson Pessoa, 
concurînd pe calul „Nagir". a 
cîștigat proba de obstacole cu 
timpul de 1 : 15,3.
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