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Deși a jucat ca un -„li- 
Vero" autentic, rezolvind 
multe situații critice in 
careul de 16 m, Olteanu 
nu a putut să-și salveze 
echipa de la un eșec care 
o îndreaptă spre divi

zia B.
Foto: V. BAGEAC

DIVIZIA A LA FOTBAL

Sub semnul disputei dintre lider

Baschetbaliști
din S. U. A. 
în România

Este în curs de perfectare 
turneul selecționatei masculi
ne de baschet „College All 
Star" din S.U.A. După toate- 
probabilitățile, echipa america
nă, alcătuită din 12 jucători re- 
numiți, va susține, între 28 au
gust șl 2 septembrie, meciuri 
la București, Brașov, Tg, Mu
reș și Cluj.

Racing evoluează

din non

la Constanța
Cel de-al doilea 

med din cadrul 
turneului pe care 
echipa pariziană de 
rugby Radng îl în
treprinde ln țara 
noastră urma să 
albă loe marți la 
Mangalia, în com
pania unei combi
nate divizionare. 
Organizatorii anun
ță însă o modifi
ca de program : 
meciul va avea 
Ioc la Constanța, 
de la ora 17, pe 
•tadlonui 1 Mal.

Azi, meci 

de rugby 

in Capitală
Meciul de rugby 

dintre Constructo
rul șl Știința Pe- 
troșeni, divizia A, 
care urma să aibă 
loc duminică 1 
iunie (ultima eta
pă), a fost repro- 
gramat — la cere
rea ambelor echipe 
— astăzi, marți, 27 
mal. El se va dis
puta începînd de la 
ora 16,30, pe stadio
nul din șos. Olte
niței.

ECHIPA FEMININA DE GIMNASTICA 
A ROMÂNIEI-ÎN U.R.S.S.

La începutul lunii viitoare, 
echipa feminină de gimnastică 
a României va efectua un tur
neu în Uniunea Sovietică. Iși 
vor da lntllnire în orașul

Minsk selecționatele U.R.S.S., 
R. D. Germane și României. 
Turneul este programat în 
perioada 1—7 iunie.

AlTE VICTORII ROMÂNEȘTI 
LA „REGATA HEIDELBERG»
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Un concurs atletic reușit 
dar prea multe absente

și principalul urmăritor

Criteriu de selecție pentru 
definitivarea loturilor repu
blicane de seniori și juniori, 
recentul concurs de primă
vară a elucidat în linii mari 
cîteva probleme și a eviden
țiat, înainte de toate, că în 
acest an atletismul nostru a 
pășit cu dreptul, că putem 
avea justificate motive să 
sperăm că multe performanțe 
de valoare internațională vor 
fi înscrise cît de curînd pe 
tabelele de rezultate. Din pă
cate recentele întreceri de pe 
Dinamo n-au putut face o 
trecere GENERALA în revis
tă a întregului nostru lot de 
atleți fruntași pentru simplul 
motiv că de la start au lip
sit. din diferite motive, nu
meroși sportivi chiar din e- 
lită. Este vorba de Valeria 
Bufanu, Mihaela Peneș, Vir
ginia Bonei, Elena Mîrza, Ro- 
dica Țarălungă, Veronica An-

ghel, S. Ciochină, I. (Naghi, 
C. Socol, Valentin Jurcă, P. 
Lupan, A. Deac etc -- ac
cidentați, Viorica Viscopo- 
leanu și Lia Manoliu. care 
vor participa la mai multe 
concursuri în R. F. a Germa
niei. Fără discuție, prezența 
acestora în competiție ar fi 
asigurat disputelor un plus de 
interes și, în orice caz, ar fi 
prilejuit un bilanț valoric su
perior. Să sperăm, însă, că 
absența celor accidentați nu 
va fi de lungă durată și că 
nu va lăsa urme în evoluția 
viitoare a acestor atleți.

Concursul de primăvară a 
evidențiat, ■ după părerea 
noastră, câteva aspecte inte
resante. Mai întîi. numărul 
mare de participant la fie
care probă. La 400 m, de e- 
xemplu. una dintre probele 
noastre deficitare atît ca re
zultate cît și ca număr de

alergători, au luat startul nu 
mai puțin de 23 de sportivi, 
ceea ce este un lucru pozi
tiv dublat fiind și de faptul 
că unii dintre ei atestă reale 
calități. Alte probe bine 
populate au fost 800 m băr
bați (26 de concurenți), cio
canul (20), 1500 m femei (14) 
etc. Apoi, mulți, foarte mulți

— r. v. —

(Continuare tn pag. a 2-a)

LUPTĂTORUL 

V. IORGA 
PE LOCUL II 

LA SOFIA
La Sofia a luat sftrșit 

a S-a ediție a concursului 
Internațional de lupte li
bere, „Dan Kolov". Dintre 
luptătorii români cea mal 
bună comportare a a.vut-o 
VASILE IORGA, clasat pe 
locul doi la cat. 82 kg. In 
meciul decisiv, lorga a 
fost întrecut la puncte de 
bulgarul Ulev.

Iată cîștigătoril la cele
lalte categorii : 48 kg. : Nl- 
colov (Bulgaria) ; 52 kg : 
Baev (Bulgaria) ; 57 kg.
Savov (Bulgarlal : 62 kg : 
Krlstev (Bulgaria) ; 68 kg : 
Boiko (U.R.S.S.) : 74 kg : 
Blmbalov (Bulgaria) : 90
kg : Strahov (U.R.S.S.) 5 
100 kg : Todorov (Bulgaria); 
peste 100 kg i Va»îllev 
(Bulgaria).

(Pagina a 3-a)

Joi, la Brno, în semifinala C.C.f. la volei

Steaua-Spartak Brno
Echipa campioană a țării 

Ia volei masculin. Steaua, 
pleacă astăzi la prînz spre 
Brno, unde va susține, joi, 
partida retur cu formația lo
cală Spartak, în cadrul semi
finalei C.C.E. în vederea im
portantei întâlniri, voleibaliș

tii de la Steaua au efectuat 
ieri un ultim antrenament la 
care au arătat o deosebită 
poftă de joc și un potențial 
ridicat. De asemenea ei. ca 
și antrenorul T. Tănase, ma
nifestă un optimism robust 
în ce privește posibilitatea 
calificării. Reamintim că în 
primul joo Steaua a cîștigat 
cu 3—1.

Cu un braț de ra
chete și multe spe
ranțe, pățind pe te

renul de luptă...

Mline, pe șos. Olteniței

CONCURSUL REPUBLICAN DE MARATON
Proba de maraton din cadrul 

concursului atletic republican de 
primăvară se va disputa miercuri, 
de la ora 16,30, pe șoseaua Olte
niței. Adunarea concurenților se 
face la ora 13,30 în fața sediului

ILIE. Foto : Aurii NEAGU

Marghiolita Matei, 
elev.ă din Galați, 
autentică speranță, a 
atletismului nostru, 
tn încercarea (reu
șită) de a trece 
ștacheta înălțată la 
1,70 m. | UN GEST

1 ȘI
i0 OBLIGAȚIE

I 
I
I
I
I

C.N.E.F.S. (str. V. Conta 16), de 
unde vor ti transportați cu auto
buzul la locul de start. Traseul 
va II comunicat în ședința teh
nică (astăzi, de la ora 19).

PRIMUL TURNEU AL RUGBYȘTILOR 
ROMÂNI ÎN AUSTRALIA

(Pagina a 3-a)

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
Săptămina in care se încarcă bateriile...
Cînd l-am sunat la te

lefon pe tov. Cristea Pe
troșeneanu, secretarul ge
neral al F.R.B., pentru a 
ne spune unde se află 
reuniți pugiliștii noștri 
care ne vor reprezenta la 
.europene11, am simțit de 
partea cealaltă a firului 
o ușoară ezitare. După o 
pauză de cîteva secunde, 
timp în care a navigat 
între „nu“ și „da“, tov. 
Petroșeneanu. gîndindu-se, 
desigur, că iubitorii boxu
lui așteaptă vești de la 
sportivii pe care îi vor 
vedea în ring, începînd 
de sîmbătă, și-a călcat pe 
inimă și ne-a dat adresa 
solicitată. Cu o condiție,

însă, pe care ne-am an
gajat s-o respectăm cu 
sfințenie: să nu spunem 
nimănui, și cu atît mai 
mult prin ziar, locul unde 
se află boxerii noștri. Tov.

S-ar părea că nu ne-am 
ținut de cuvînt, dînd- în 
vileag numele vilei cu 
pricina. Dar, o astfel de 
vilă nici nu există decît, 
probabil, în codul secret

In mijlocul boxerilor români
Petroșeneanu părea atît 
de speriat cînd ne-a șop
tit, conspirativ, „Vila Fă
get", îneît aproape că ne 
venea să-l asigurăm, sub 
prestare de jurămînt, că 
nimeni nu va scoate o 
vorbă de la noi...

al F.R.B., care a luat toa
te măsurile pentru a-i feri 
pe boxeri de privirile și, 
mai ales, de întrebările 

'indiscreților, de vizitele 
rudelor și prietenilor, o- 
ferindu-le în felul acesta 
liniște și odihnă desăvîr-

șite. Pentru soțiile boxe
rilor, care nu știu unde 
se află iubi ții lor soți, a- 
vem însă o informație pre
cisă : toți sînt sănătoși, 
plini de voie bună și nu 
le lipsește nimic. Le asi
gurăm că nu le-au uitat, 
deși și noaptea visează la 
„europenele" care bat la 
ușă.

Și nouă ne-a venit greu 
să-i desooperim pe bă
ieți, în ciuda informațiilor 
pe care le dețineam. Dar, 
zărindu-1 pe o alee pe

1
Jack BERARIU
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P
rofesorul Nicolae Pădureanu, 
șeful catedrei de educație fi
zică la Institutul de arhitec
tură „Ion Mincu", antrenor 
emerit la rugby, a trimis zia
rului nostru o scrisoare caro 

depășește prin semnificațiile ei conți
nutul obișnuit al curierului zilnic O re
producem :

»La sfîrșitul anului trecut, luam cu
noștință cu amărăciune și îngrijorare de 
incidentele reprobabile petrecute la 
meciul de hochei Steaua — Dinamo și 
al căror erou lipsit de glorie fusese 
jucătorul Răzvan Scheau, suspendat 
apoi drept pedeapsă și exclus din sec
ția de hochei a clubului Dinamo.

Am acum ocazia de a semnala un 
gest care merită să fie făcut public și 
al cărui erou, de data aceasta încunu
nat de lauri, este același Râzvan 
Scheau, echipierul formației de rugby 
Arhitectura, pe care o antrenez.

La meciul cu Progresul, din cadrul 
campionatului de calificare, jucătorul 
Eremia s-a accidentat, și-a pierdut cu
noștința, prezentînd un caz grav de în
ghițire a limbii, care fără o intervenție 
rapidă și energică duce Ig moarte prin 
asfixie. Partida nu era asistată de nici 
un medic dar, din fericire, un doctor 
se afla în echipa Arhitectura : Răzvan 
Scheau. El a sărit imediat în ajutorul 
adversarului căzut la pămînt, l-a reani
mat, l-a salvat. Eremia îi datorează 
viața colegului său de sport Răzvan 
Scheau.

V-am scris toate acestea pentru a 
adăuga un amănunt, socotesc eu foarte 
necesar, la elucidarea «cazului Scheau». 
Cunoscîndu-I bine pe acest băiat, dis- 
cutînd adesea și îndelung cu el, am 
ajuns la concluzia că am de a face 
cu un om valoros, corect, integru, iar 
întîmplarea nedorită de la sfîrșitul 
anului trecut n-a fost decît un acci
dent petrecut într-un moment de rătă
cire. Adevăratul Răzvan Scheau este 
cel de la meciul de rugby Arhitectura 
— Progresul și nu acela de la meciul 
de hochei Steaua — Dinamo, lată și 
motivul pentru care v-am scris'.

lată și motivul pentru care încredin
țăm tiparului rîndurile profesorului Pă- 
dureanu. De vreme ce a trebuit să fim 
aspri cu Răzvan Scheau atunci cînd a 
comis un lucru urît, drept este să-l 
mîngîiem cînd face o faptă frumoasă.

Așa este corect I

I. MITROFAN
(
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Roman Lisowski:
„Vom sancționa aspru 
lipsa de obiectivitate"

Dacă trebui» răspuns Întrebării 
cum a fost 7 și nu numai cit a 
fost 7 la meciurile de tenis de 
săptămlna trecută, cu Israelul, 
atunci putem fi de două ori sa- 
tisfăcuțl. Tenlsmanil noștri n-au 
fost doar Învingători detașați, ci 
șl autorii unei performanțe înalte 
In ce privește calitatea jocului 
prestat. Ii vedem atît de rar. în 
fața unor adversari pe măsură, 
Jncît fiecare reîntîlnire cu ei adu
ce neașteptate revelații.

N-am vrea să facem separație 
Intre meritele celor doi, Țiriac 
și Năstase. Au strălucit, șl unul 
și celălalt. Admiram maturitatea 
In joc, ca șl vigoarea regăsită, a 
acestui mare tenlsman, care este 
Ion Țiriac. Să poți să plasezi mica 
minge albă acolo unde vrei, cu 
forța care trebuie, lată certifi
carea unei înalte măiestrii în 
acest joc atît de pretențios ai 
mlnulrll rachetei. Șl, totuși, afec
tiv șl obiectiv, l-am acorda lau
rii cel mai strălucitori, celuilalt. 
Fiindcă Iile Năstase este o apari
ție cu totul deosebită pe terenul 
de tenis. Un spectacol In sine. 
Nimeni ca el nu stă atît de 
aproape de națiunea jucătorului 
artist. Șl, din acest punct de ve
dere, cel puțin In aria tenisului 
nostru, Iile este unic.

L-am văzut in meciul cu Davld- 
man încerclnd totul ȘI reușind 
aproape totul ce se poate face 
cu racheta șl mingea de tenis. 
Nu e vorba numai de eleganță, 
de surpriză In direcția dată min
gii, de stăplnlrea perfectă a jo
cului. E mal mult. SImbătă, la 
Progresul, terenul de zgură a fost

o vioară în mina Iul Iile, Iar ra
cheta un arcuș. Făcea ce voia 
cu ea, așa cum Menuhin trece 
cu ușurință olimpiană peste di
ficultățile extreme ale unei par
tituri de Bach sau Paganini.

Ilie Năstase a vrut să ne ofere 
un spectacol de tenis și a reușit. 
A făcut-o cu virtuozitate maxi
mă. Iar noi, abia acum, găseam 
justificare și explicații pentru 
tenisul-„show“, acele exhibiții de 
mari rachete, începute pe vremea 
lui Tilden și continuînd cu Kra
mer, Sedgman și Laver. Am în
țeles că tenisul se poate juca și 
fără puncte. în fond, în momen
tul cînd Năstase s-a văzut ame
nințat pe tabela de rezultate, s-a 
concentrat atît cît trebuia pen
tru ca lupta să se încheie la scor 
decent : 6—4 în ultipiul set. Și 
ne-a părut rău...

Poate că Ilie Năstase nu este 
cel mai mare jucător de tenis pe 
care l-a avut România. Poate că 
nici nu va fi. Sînt însă îndoieli că 
el va obține acele rezultate atît 
de înalte, care i-ar da dreptul să 
privească lumea tenisului din vîr- 
ful clasamentelor. Personalitatea 
unul mare campion reclamă atî- 
tea coordonate de perfecțiune, 
îneît înmănunchierea lor într-un 
singur jucător pare să fie, într-a- 
devăr, opera hazardului.

Să nu-1 necăjim, deci, prea 
mult pe Iile că n-a cîștigat încă 

‘ ,open“. Să-l mul- 
frumusețea 

cum știe să

Wimbledon-ul 
țumlm doar pentru 
jocului de tenis, așa 
ne-o arate numai el.

Rd. V.

Interlocutorul nostru, Ro
man Lisowski (Polonia), este o 
personalitate binecunoscută in 
lumea boxului amator mondi
al. In anul 1953 a fost ales vi
cepreședinte al AIBA, cinci ani 
mai tîrziu primind și învesti
tura de șef al Comisiei de 
arbitra} a forului mondial. Ceea 
ce nu cunosc cititorii noștri 
este faptul că în anii 1929— 
1932, Roman Lisowski practica 
boxul și fotbalul la clubul

„Varșovia". ln perioada 1933— 
1935 părea că se va dedica ex
clusiv fotbalului. cînd a și a- 
părat poarta echipei reprezen
tative. Totuși. îl atrăgea și bo
xul. In 1936 studiază nobila 
artă în școală, sub îndrumarea 
reputatului antrenor Feliks 
Stamm, care conduce de ani 
de zile destinele pugilismului 
polonez. In 1952 la J.O. de la 
Helsinki, Roman Lisowski 
(prezent acum la BucurSști în 
calitate de șef al Comisiei de 
arbitri a campionatelor euro
pene), a susținut examenul 
pentru cucerirea ecusonului 
AIBA. Cu distinsul oaspete al 
C.E. de la București ne-am în
treținut deunăzi în holul ho
telului „Athenăe Palace".

Firește că discuția noastră 
s-a referit în primul rînd la 
probleme de arbitraj, cu atît 
mai mult cu cît peste cîteva 
zile elita pugilismului euro
pean va începe marea bătălie 
pentru ciștigarea centurilor.

— Cum s-a orientat 
ATBA cînd a selecționat 
arbitrii pentru europenele 
de la București ?

— Am hotărlt să delegăm la 
aceste confruntări pe cei mai 
buni oficiali, oameni cu expe
riență. Totodată, ne-am gîndit. 
că este bine să experimentăm

(Continuare tn pag a 4 al

PRIMUL OASPETE:
ECHIPA U.R.S.S.

Ieri, la prînz, a sosit în Ca
pitală prima delegație la C.E. 
echipa boxerilor sovietici, al
cătuită (in ordinea categoriilor) 
din : Anatoli Semenov — cam
pion unional 1969 ; Nikolai 
Novikov — campion unional 
1967 și 1969 (a participat și la 
J.O. de la Mexic), Igor Kula- 
ghin - campion unional 1969, 
cei mai tinăr component al e-

ehipei (21 anî) ; Valeri Soko
lov — campion olimpic la Me
xico ; Serghei Lomakin — cam
pion unional 1968, 1969 ; Vale
ri Frolov — campion european 
1967 ; Vladimir Musallmov — 
campion unional 1967, 1968 și 
1969, medaliat cu bronz la J.O. 
din Mexic ; Valeri Tregubov — 
campion unional 1969 ; Vladi
mir Tarasenkov - loc II la

Delegația U.R.S.S., la so
sire, pe aeroportul Bă- 

neasa

Foto: N. DRAGOȘ

campionatele unionale din 1969; 
Dan Pozniak — campion olim
pic la Mexico, de două ori 
campion european ; Aleksandr 
Vasiușkin — campion unional 
1968 și 1969. Delegația este în
soțită de : Eldar Kalimulln — 
conducătorul delegației, Alek
sei Kiseliov și Nikolai Li — 
antrenori, Viaceslav Kartavțev- 
medic, Stanislav Isaev — ma
sor.
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Spectacol coupe PRINTRE CULOARE
in „Cupa F.R.C/'

Rima este involuntară Și pro
vocată de... cicliștii de perfor
manță de care ducem lipsă. O 
maladie devenită cronică. Fap
tul că două loturi restrînse de 
performeri ai pedalei s-au a- 
flat angajate, concomitent, în 
concursuri peste hotare („Cursa 
Păcii” și întrecerile din Bulga
ria) a obligat pe organizatorii 
tradiționalei competiții „Cupa 

să amputeze specta-
Dinamo, 
singur 
noastre 
pus în

re
act.

de 
Joc,

F.R.C."
colul ciclist de pe 
ducîndu-1 la un 
Trofeul federației 
specialitate a fost
deci, numai pentru ptstarzli 
juniori, rămînînd ca seniorii 
să și-l dispute cu altă ocazie.

Chiar și în astfel de condi
ții, ne-am fi așteptat ca la star
tul acestei inaugurări tîrzii a 
sezonului de velodrom 
obișnuință) să aflăm o

oristă 
sume-

Pe ovalul

„adițiune"), au mai plăcut cea 
a lui Anton Neagoe (de două 
ori pe locul secund) și a re
prezentantului Școlii sportive 
nr. 3, Vasile Miu, un junior 
„mic" polivalent, în plină creș
tere.

Rezultatele principale ale 
omnlumulul : 200 in lansat 1. 
P. Cirneanu (Steaua) 12,4, 2. 
A. Neagoe (Dinamo) 12,7, 3. I. 
Mușat (Dinamo) 12,9, 4. FI. 
Porcărașu (Steaua) 13,1, 5. I. 
Gavriiă (Steaua) 13,2 ; viteză 
semifinale A. Neagoe 13,5 - 
V. Miu, P. Cirneanu 14,7 — T. 
Minciu (Șc. sp. 3). finala 1-2 
P. Cirneanu 14,0 - A. Neagoe. 
finala 3-4 V. Miu 14.0 - T. 
Minciu ; cursa cu adițiune de 
puncte (30 ture, cu sprint la 3 
ture) 1. N. Gavriiă (Steaua) 

p (3 sprinturi cîștigate), 2.
Mușat (Dinamo) 22 p (3), 3. 
Cirneanu (Steaua) 18 p (2), 
I. Nicolae (Șc. sp. 1) 13 p, 
FI. Porcărașu (Steaua) 10 p 

(1). 6. V. Miu (Șc. sp. 3) 8 p.
Trofeul a revenit clubului 

Steaua (19 p). în clasamentul 
pe echipe au urmat : Dlnamo 
26 p, Șc. sp. 3 46 p și Șc. sp. 1. 
La Individual „compus" : 1.
P. Cirneanu 5 p, 2. A. Neagoe 
12 p, 3. I. Mușat 14 p. 4. N. 
Gavriiă 15 p, 5. V. Miu 16 p.

La sfirșitul săptămînii a fost 
programată o nouă competiție, 
dar tot pentru rutieri : „Cupa 
municipiului București’! la 
fond.

Primul concurs in aer liber 
rezervat celor mal tineri înotă
tori din Capitală s-a bucurat de 
o participare numeroasă. Iată 
cîteva dintre cele mai bune re
zultate : Gell Nuri (1957) 1:12,2— 
100 m liber ; Minodora Tănase 
(57) 1:19,4, Silvia Ivescu (57) 1:19.7 
la 100 m liber ; I. Sveț (59) 
33,5—50 m liber : Marina Cristea 
(59) 37,2—50 m liber ; L. Petres
cu (58) 1:32,4—100 m bras : Anca 
Hutu (57) 1:35,2—100 m bras ; A. 
Galeș (59) 49.9—50 m bras ; Ma
ria Demlan (Ș9) 54,1—50 m bras; 
Elena Panalttșor (58) 1:41,5—100 m 
«pate; K. Doser (61) 50,1—50 m 
spate ; A. Horvat (57) 1:25,8—100 
m spate ; Mariana Cristea 
(59) 43,6 — 50 m spate ; A.
Ursu (53) 1:25,3—100 m delfin :
Mlnola Vaslliade (59) 40,1—50 m 
delfin ; Silvia Ivescu (57) 6:01,0— 
400 m liber ; R. Vrtnceanu (57) 
3:16.2—200 m spate.
• In bazinul Industria linei din

Timișoara a-a desfășurat primul 
concurs in aer liber. Rezultate 
tehnice ! V. Costa 1:11,1—100 m 
bras și 1:34,2—133 m mixt; Fr. 
Kollc 61,4—100 m liber ; sanda 
Busuioc 1:16,2—100 m liber și 
1 :57.9—133 m mixt ; Dorotea 
Schneider 1:26,8—100 m spate ; 
Al. Deac 1:12,7—100 m spate. (P. 
Arcan—coresp. principal).
• Cei mai rapizi înotători la 

procedeele spate, bras șl delfin 
după primul ciclu al actualului 
sezon competițional :

100 m spate : 64,7 T. Șerban
(Dlnamo) și M. Hohoiu (Șc. Sp. 
Reșița) ; 64,9 Z. Glurasa (Steaua); 
65,2 St. Benedek (Mureșul) ; 

66.6 M. Movanu (Șc. sp. 2) ;
100 m bras : 1:09,1 V. Costa

1:10,9 A. Sopte- 
1:11,7 P. Teodo- 
1:14,5 E. Hem- 

; 1:16,5 R. Dla-

(Pollt. Timiș.) ; 
reanu (Steaua) ; 
rescu (Steaua) ; 
pel (Șc. Sp. 2) . 
conescu (Șc. Sp. 3) ;

100 m delfin î 81, 9 Ad. Covaci 
(Dlnamo) ; 83,5 I. Mlclăuș (Șc. 
Sp. Sibiu) ț 84,6 M. Haș (Stea
ua) ; 64,8 Al. Băln (Olimpia Re- 
șița).

Jocuri frumoase
in nocturnă la „Drept"

Inițiativa clubului sportiv 
Universitatea București de a 
organiza un turneu baschet
baliste în nocturnă, pe tere
nul propriu cunoscut sub nu
mele de „Drept", s-a dovedit 
excelentă. Intr-adevăr, cele 
șase formații masculine parti
cipante (ce păcat că nu Ii s-au 
adăugat șl celelalte două di
vizionare „A" bucureștene, 
Steaua și I.C.H.F.), ținînd 
parcă să răsplătească lniția-

Hi

Neagoe MARDAN

Clasamente, rezultate

4 METRI
După 6 etape, clasamentul 

campionatului național 
polo arată astfel :
1. Dinamo
2. Steaua
3. Rapid
4. Voința
5. Vagonul

6. Progresul
7. Crișul
8. C.S.M.

Met. roșu
9. I.E.F.S.

10. Politehnica

6 6
6 6
5 3
6 3

DIVIZIA A

MASCULIN

de

12
12
6
6
4
4
4

4
3
3

• Programul 
(29 mai): I.E.F.S. 
Voința Cluj — 
dea; C.S.M. 1 Metalul roșu 
Cluj — Rapid București ; Va
gonul Arad — Politehnica 
Cluj ; Dinamo București — 
Progresul București.

etapei a VI l-a
— Steaua ; 

Crișul Ora- 
' Metalul

1. Steaua
2. Dinamo

inițial pe 
de la Di-

întrecerile 
înmănunchiate 
— 200 m lan-

de beton...
Foto : A. NEAGU

l 
denie de tineri, speranță . justi
ficată șl de afluență din ulti
ma vreme a juniorilor la pro
gramul competițional de șosea, 
care se desfășoară corespunză-. 
tor. Din păcate, doar 21 de pis- 
tarzi s-au angajat 
circuitul de beton 
namo.

Refeiindu-ne la 
propriu-zise, 
într-un omnium
sat, viteză șl cursa cu adițiuns 
de puncte — trebuie spus că ele 
au corespuns ca echilibru al 
disputei și că au fost dominate 
de reprezentanții clubului Stea
ua, de trei ori învingători. Fos
tul campion de juniori mici, 
PETRE CÎRNEANU, a realizat 
„eventul", prin succesul la 200 
m lansat (cu un timp merito
riu — 12,4) și viteză, iar Nico- 
lae Gavriiă și-a adjudecat a- 
dițiunea, trecînd însă prin e- 
moții, 
cîștige 
dublu) 
limită,
I. Mușat. Pe lingă evoluția lui 
Cirneanu, ieri incontestabil în 
vervă (a ocupat și locul 3 Ia

deoarece a trebuit să 
și sprintul final (cotat 
pentru a se impune, la 
în fața dlnamovistului •

tlva organizatorilor de a le 
asigura o activitate pe timpul 
îndelungatei vacanțe de vară, 
au realizat epectacole frumoa
se, atrăgătoare, amintindu-ne 
uneori de pasionantele dispu
te de acum două decenii. în 
ultima etapă, cea mai dîrză 
partidă s-a desfășurat între 
I.E.F.S. și Politehnica. Ambele 
echipe au mers, „cap la cap", 
iar finalul de-a dreptul dra
matic, a dat cîștig de cauză 
celor de la I.E.F.S. : 56—55. 
Celelalte rezultate: Dlnamo— 
Progresul 77—66. Rapid—Uni
versitatea 95—68.

REZULTATE 
DIVIZIA B

MASCULIN, seria I: Agro
nomia Iași — Institutul peda
gogic Bacău 15—10 (6—5),
A.S.A. Tg. Mureș — Chimia 
Făgăraș 20—14 (11—5), Cau
ciucul Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 
— Medicina Tg. Mureș 12—9 
(5—4), Știința Ploiești — Voin
ța București 11—19 (3—8), Po
litehnica București — Tracto
rul Brașov 15—15 (7—7); se
ria a Il-a: Metalul Copșa 
Mică — Tehnometal Timișoara 
23—14 (12—7), Gloria Arad — 
Electroputere Craiova 6—0 
(prin neprezentafe), Minerul 
Baia Mare — Textila Cisnădie 
28—12 (13—7). Universitatea 
Craiova — Știința Lovrin 
15—12 (6—5), Știința Petro- 
șeni — C.S.M. Reșița 16—15 
(6-8).

569—319 49028 23 3
București 

------ 326 21 
Bacău

26 12
4. „U“ Cluj 26 12

3. Dinamo
2

10
12

466—316

380—368
475—443

45

4
2

5. Politehnica Timișoara
26 11 4 11 403—375

6. Dlnamo Brasov
26 10 3 13 443—481

7. Rafinăria Teleajen
26 10 1 15

8. Universitatea Buc.
26 8 4

9. Politehnica Galați
26 9 1

Timișul Lugoj
26 1 1

418—487

14

16

401—439

28
26

26

23

21

20

19

352—587 324

FEMININ

10.

1. Universitatea
Timișoara 26 22 1 3 337—210 45

2 Rapid 26 20 1 5 344—242 41
3. Confecția 26 18 4 4 287—227 40
4. Universitatea

București 26 16 4 6 267—226 36
5. Rulmentul

Brașov 26 11 3 12 286—298 25
6. Voința

Odorhel 26 8 3 15 250—277 19
7. Constructorul

Timișoara 26 8 3 15 230—282 19
8. Progresul 2Ci Ii 1. 17257—300 17
9. Textila

Buhuși 26 4 2 20 260—332 10
10. Liceul 4

Timișoara 26 3 2 21 152—262 8

FEMININ, seria I ; Politeh
nica Galați — Inst. Ped. Ba
cău 9—10 (3—2), Chimia Bu
zău — I.E.F.S. 7—16 (4—11), 
Liceul 2 Iași — Șc. sp. 2 Bucu
rești 17—10 (7—5), Șc. sp.
Ploiești — Politehnica Iași 
3—4 (2—3); seria a II-a : „U“ 
Cluj — Știința Petroșeni 
15—10 (8—4), Mureșul Tg. Mu
reș — Constructorul Baia Mar 
re 9—6 (5—3), C.S.M. Sibiu — 
Sc. sp. Tg. Mureș 20—11 
(9—4), Universitatea Craiova 
— Universitatea II Timișoara 
12—11 (5—5).

CLASAMENT

1. Dlnamo
2. I.E.F.S.
3. Politehnica
4. Rapid
5. „U“
6. Progresul

2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
0
0

o 
o
1
1
2
2

153—133 
118—108 
139—110 
162—144 
121—157 
120—181

4
4
3
3
2
2

Astăzi, „Cupa Universitatea* 
programează la „Drept*, de la 
ora 17,30, meciurile î Progre
sul — Rapid, Universitatea — 
Politehnica și I.E.F.S. — Di
namo.

S-a încheiat campionatul diviziei A

CAMPIOANE: LAROMET (f)ȘI PETROLUL (m)

DIN NOU DUBLĂ VICTORIE DRĂILEANĂ
ÎN „CUPA ORAȘELOR"

Etapa a doua a competiției 
pentru juniori și tineret, „Cu
pa orașelor" — desfășurată 
la Tg. Mureș, în zilele de 24 
și 25 mai — a prilejuit brăi- 
lenilor o nouă dublă victorie, 
după aceea obținută ia Plo
iești, în prima 
două săptămîni

.. soveri).
Etapa de la Tg. Mureș a 

avut două aspecte diametral 
opuse. In prima zi, pe 80 km, 
pe șoseaua spre Sovata, multă 
espectativă, eoncurenții rezer- 
vîndu-se evident pentru ser
pentinele urcușului Acățari, de 
pe ultimii kilometri. O cursă 
monotopă (media: 36 km) și 
un sprint final masiv, cîștigat 
de brăileanul Șt. Ene, urmat 
de G. Debreczeni (Tg. Mureș), 
P. Kelemen (Tg. Mureș), 
M. Hrisoveri (Brăila), V. Bu- 
dea (Brașov), A. Zaroschi (Plo
iești) etc. A doua' zi, spre Lu
duș, de-a lungul a 60 km, o în
trecere dinamică, agitată, 
chiar din plecare (media ora
ră î 40 km), ca urmare a ac
țiunilor întreprinse de către 
brăileni, de cei din Cluj, coali
zați cu reprezentanții orașului 
gazdă, și, în bună măsură, de 
ploieșteni.

Astfel ar trebui să se des
fășoare toate manșele etape- 

. lor, evitîndu-se acele mult 
prea... savante socoteli tactice, 
care fac să lîncezească, de
seori, această cursă a tinere
ții. $j în a doua zi. victorios 
a ieșit același bun „finiseur", 
Șt. Ene, urmat de T. Diceanu 
(Brașov), P. Kelemen (Tg. M.), 
C. Tudoran (Br.), I. Selejan 
(Cluj), I. Ajoghin (Buc.)

etapă, acum 
(prin M. Hri-

N. Gărnan (Brașov), Eugen 
Stroie (Constanța) și alți 25 de 
concurenți, toți sosiți în ace
lași timp cu învingătorul.

După două etape, în clasa
mentul general, 19 cicliști (și 
5 echipe) se află la egalitate 
de timp; ceea ce anunță o 
dispută strînsă 
De subliniat că 
țitor decalajul 
uneori — care exista între 
echipe, reprezentativele celor 
7 orașe? (Brăila, Tg. Mureș, 
Brașov, Cluj, Constanța, Bucu
rești și Ploiești) prezentîndu-se 
mai omogene și, în general, 
pregătite serios.

La această competiție parti
cipă și o serie de elemente, 
încă foarte fragede, dar ini-

în continuare, 
s-a redus sim-

— flagrant,

moașe și cu calități promiță
toare : Aiex. Pall (Tg. M.), 
I. Iosif (Cluj), Cr. Melenciuc 
(PI.) — care n-au decît 16 ani 
— brăileanu G. Hîrjescu (15 
ani) și mezinul plutonului, de
butantul Emilian Vișan (14 
ani) din Constanța. Firește, 
acești alergători nu trebuie să 
fie forțați ci călăuziți cu chib
zuință și răbdare.

Clasamente după două eta
pe. Individual. 1) Șt. Ene (Br.) 
6 h 01:52, 2) P. Kelemen (Tg. 
M.), 3) T. Diceanu (Bv.), 4)
I. Selejan (Cluj), 5) G. Debrec- 
zeni (Tg. M.) și alți 14, toți 
același timp. Echipe: 1) Brăila 
18 h 05:36, 2) Tg. 
Brașov, 4) Cluj, 5) 
același timp.

Mureș, 3) 
București,

Emil IENCEC

In sfîrsit un

Un concurs reușit
(Urmare din pag. 1) 

dintre competitori au arătat, 
în linii generale o pregătire 
destul de bună, pe suportul 
căreia va putea fi clădit. în 
săptămînile și lunile urmă
toare. edificiul performanțe
lor de valoare, al noilor re
corduri republicane la se
niori Și la juniori. în al trei
lea rînd consemnăm curajul 
cu care tinerii atleți. în spe
cia] juniori, au atacat poziți
ile fruntașe într-o serie în
treagă de probe, dovedindu- 
se elemente de nădejde pen
tru atletismul nostru. Confir
marea acestui curaj, ca să-i 
spunem așa, stă în puterile 
fiecăruia dintre acești tineri 
ca Vasile Bogdan, Adalbert 
Darvaș. Franciso Gedeon, 
Marghiolita Matei, Sorin 
Păsulă, Maria Dincă. Angela 
Zîrbo, Ana lacob, Mariana 
Filip, Alina Popescu. Lucia 
Pinga, Serafina Morit ete, 
eto. Totul, de acum încolo, 
depinde numai și numai de 
ei, de seriozitatea eu «are 
abordează pregătirea și com
petiția, de dragostea pe eare 
o are fiecare pentru acest 
sport atît de 
atletismul.

Sub aspect 
trecerile din 
respuns în mare măsură. Au 
existat totuși. în mod sur
prinzător. o serie de defici
ențe de care va trebui să se 
țină neapărat seamă în vi
itor. Concursului i-a lipsit 
geometrul oficial (!?), Tele- 
sidul n-a fost folosit (și cîtă 
nevoie ar fi fost de el), dis
cul bărbați a început mai 
tîrziu pentru că la stadion 
era o singură ruletă de 100 
m utilizată, în același timp, 
la aruncarea ciocanului care 
s-a desfășurat cu o întîrziere 
de 40

• In întrecerile feminine

frumos care este

organizatoric în- 
Capitală au co-

minute.
★

5 probe din cele 36 ale 
competiții, juniorii au ter

® La 
acestei . . . ___
minat învingători, la 3 au ocupat 
locul secund și la 7 pe cel de al 
treilea 1 Din cel 88 de componenți 
ai lotului național de juniori 62 
și-au îmbunătățit recordurile per
sonale iar 11 dintre aceștia au co
rectat șl tabelele recordurilor re
publicane.

nu 
există încă proba de decatlon. Și 
totuși o atletă. în decurs de 4 
zile, a luat nu mal puțin de 9 
starturi (5 la pentatlon, 2 la 100 mg 
și cite unul la 200 mg șl 4 X100 
m). Este vorba de studenta bucu- 
reșteancă Anemarie Vitallos. La 
nici una din aceste probe nu s-a 
clasat mal jos. de locul doi. Dacă 
aceste participări sînt multe sau 
puține este o chestiune de ordin 
metodic care se cere analizată de 
antrenorul Andrei Nagy.
• Priitele concursuri ale anu

lui 1969 și In special acesta de 
săptămlna trecută ne-au pus In 
fața unul talent de primă mărime. 
Se numește Eleonora Monoranu 
din „clasa" antrenorului rornaș- 
can Olimpiu Constantinescu-Ne- 
hol. La nici 18 ani Monoranu a 
izbutit un excepțional rezultat da 
25,1 s pe 200 m cu care a Întrecut 
titulare din echipa națională de 
senioare. Lulnd startul In primul 
schimb a] ștafetei de 4 X 400 m ea 
a realizat 57,9 1
• în zilele de 7 și 3 iunie are 

loc la Sofia triunghiularul Bul
garia — R. D. Germană — Româ
nia. La aceleași date, atlețli se
niori șt juniori din loturile re
publicane, care nu vor tace de
plasarea la Sofia, vor participa 
la un concurs de verificare în 
Capitală. Este un bun prilej pen
tru unii dintre cei care au mers 
slab la „primăvară" să dovedească 
că recenta lor evoluție a fost un 
simplu accident.
• Disputa în trei de la 110 mg 

(Perța — Suciu — Hldloșanu) se 
va Încheia, sîntem convinși, cu 
rezultate care să înceapă cu... 13 «.

® Gheorghe Ungureanu a dorit 
mult să realizeze un rezultat ma
re pe 800 m, un nou record na
țional. El este absolut convins 
că-1 stă în puteri o cifră sub 
1:48,2. Duminică a pornit ea din 
pușcă, a trecut la 400 m în 52,0 s 
dar pe ultimii metr) mîlni nevă
zute i-au agățat plumb la pi
cioare. Dozîndu-ș! mal bine efor
turile clujeanul Florin Purghel a 
găsit resursele necesare unui fl-

■ niș puternic și a cîștigat cursa cu 
un timp sub 1:50,0. Amîndorura 

dedări !

După o așteptare îndelunga
tă (de ce ?), iată și un concurs 
de viteză pe Herăstrău, prile
juit de „Cupa Școlii sportive 
nr. 1". Am putut asista la des
fășurarea a 20 probe de juni
ori și 5 de seniori, în care au 
fost angajate 111 și respectiv 
13 echipaje. S-ar părea că se
zonul din Capitală a debutat 
cu un record de participare. 
Subliniind numărul mare de 
tineri care au dorit să concu
reze și cîteva starturi asaltate 
(12 bărci la 2+1 și 11 la 4-f-l 
juniori mari, de exemplu), a- 
tragem atenția să nu se creeze 
impresia unei abundențe, nu
mărul „record" de participanți 
înscriși în diferitele curse, ex- 
plicîndu-se — in bună măsură 
— prin faptul că un sportiv a 
putut să-și măsoare forțele de 
mai multe ori. Ar fi de dorit 
ca viitorii organizatori să li
miteze suita fără sfîrșit a pro
belor, inițiind — eventual — 
dispute pe specialități, pentru 
ca întrecerile să devină mai u- 
tile. Altfel, vom continua să 
înregistrăm curse cu două am- 
barcații in start, sau chiar una 
singură (ca acum la seniori 
2+1)1 Cit privește competiția 
în sine, evidențiem — în re
zumat — spectaculoasa dispută 
a celor șapte ,,8“-uri de juni
ori, perspectivele Gabrielei Toa- 
der la simplu, ca și succesul 
înregistrat de juniorii mici ai 
Metalului (antr. S. Petrov), 
succes care a cîntărit greu în 
balanța victoriei pe echipe a 
respectivului club.

DE CE MU SINI

N. M.

Ameliorarea recordului nu i-a 
dat, totuși, posibilitate lui Ta
laz să-și adjudece premiul mu
nicipiului Ploiești, deoarece 
handicapul acordat lui Mizan
trop — în ascendent de formă 
— s-a dovedit pînă la urmă 
de nerecuperat. Mai valoroa
să, în schimb, ar părea com
portarea lui Talion, la un re
cord onorabil și pe 2200 m. 
Reproșăm însă multora dintre 
adversari că nu și-au susținut 
șansa, deoarece învingătorul, 
chiar la recordul înscris, nu 
era îndreptățit să cîștige, fără 
să mai subiiniem și maniera 
victoriei t Am 
decursul cronicilor 
problema lipsei de 
spectacolelor hipice, 
pinla 
lei or 
însăși 
Ș' a 
rie, din lipsa lor de persona
litate profesională ?i morală. 
Pe mulți dintre aceștia nu-i 
preocupă să conducă mai fru
mos și mai bine, dar manifes
tă, în schimb, un covirșitor in-

dezbătut, în 
anterioare, 
calitate a 
După o- 
spectaco-noastră. lipsa

de calitate provine din 
atitudinea antrenorilor 

driverilor față de mese-

Prima ediție a campionatu
lui diviziei A la popice, la care 
s-au întrecut de-a lungul a 18 
etape 20 de echipe, a luat sfîr- 
șit. Un frumos succes au re
purtat formațiile LAROMET 
BUCUREȘTI, la femei, și PE
TROLUL PLOIEȘTI, la băr
bați, care tot timpul competi
ției s-au aflat în fruntea com
petitoarelor, cîștigînd pe me
rit titlurile de campioane. Au 
retrogradat din divizie U.
Arad și Gaz metan Mediaș, la 
femei, 
Gloria

Iată 
ultima

T.

Gaz metan Mediaș și 
București, la bărbați, 
unele amănunte de la 
etapă :

Feminin
VOINȚA BUCUREȘTI—RA

PID BUCUREȘTI 2535-2317 
p.d. O excelentă performanță 
a obținut la această reuniune 
rapidista ELENA CERNAT, 
care la 100 lovituri mixte a 
doborît 483 de popice, stabilind 
astfel Un nou record al țării 
(v.r. era de 479 p d Și aparți
nea Elenei Trandafir). Voința 
a cîștigat ușor în fața Rapidu
lui care a folosit în acest joc 
trei junioare.

HIDROMECANICA 
ȘOV-VOINȚA CLUJ 
2178 p d. Rezultate modeste, 
Doar două jucătoare, de la 
gazde, au reușit să depășească

BRA-
2358-

cifra de 400 : lise Schmidt (424) 
și Margareta Rotter (420). Ju- 
cătoarea nr. 1 a clujencelor, 
Ileana Gyarfas a fost printre 
cele mai slabe, obținînd doar 
349 p d. --------
principal).

VOINȚA 
TROLUL 
2287 p d. Meci anost, fără re
zultate de valoare. Balogh 
408, Fokovi 40.0, de la gazde 
și Niculescu 402 de la oaspeți. 
(I. I’AUȘ—coresp. principal).

U. T. ARAD - LAROMET 
BUCUREȘTI 2238-2268 p d. 
Bucureștencele, deși aveau a- 
sigurat titlul din etapa trecu
tă, au jucat cu multă voință, 
cîștigînd pe merit. S-au evi
dențiat Voichița Babuțiu (432 
p d) de la U.T.A. și Elena 
” ............... d) de la Ln-

NICOLAIȚA—

reșițenii n-au beneficiat de a- 
portul lui Băiaș care se află la 
„europenele" de juniori. (C. 
CREȚU—coresp.).

FLACĂRA CÎMPINA—RAPID 
BUCUREȘTI 5220-5023 p d. Lo
calnicii au jucat foarte bine, 
obținînd cîteva rezultate va
loroase prin Purje (941). Blă- 
naru (920) și Șucatu (909). De 
la Rapid s-a remarcat V. Măn- 
toiu cu 922 p d. (C. VÎRJO- 
GHIE—coresp.).

VOINȚA CLUJ—GAZ ME
TAN MEDIAȘ 4983-4282 p d.

(C. GRUIA-coresp. FEMININ

TG. MUREȘ—PE-
PLOIEȘTI 2326-

Clasamente

t. Laromet
Buc. 16 14 0 4 42058 40

1. Voința
Buc. 18 12 0 6 43292 4t

8.

concurs și pe Herăstrău
Ciștigătorii : juniori mici 

simplu D. Măcriș (Metalul) 
3:45 ; 2 v Metalul (I. Dumitru, 
A Roman) 3:37.4 ; 4+1 r Meta
lul (M. Bobocca, O. Hcrling, 
C, Cosac, I. Bănescu+V. Ma
nea) 3:27 ; 4+1 v Metalul 
Sima, S. Pană, F. Tănase, 
Foca 4-A. Grezavu) 3:24,9 ;

■ » ■

(D 
G.

ju-

Rapid (M. Popescu, C. Dume, 
D. Birsan, M. Mirceseu + M. 
Gogu) 3:40,2 ; 2 v C.S.S. (M. 
Lungu. A. Cristea) ; 8+1 Șc. 
sp. 1 3:33.4 ; seniori simplu I. 
Șerban (Metalul) 3:32,2 ; 2 v 
Metalul (I. Șerban, C. Nisto- 
roiu) 3:14,5 ; 8-j-l Steaua ; 4+1 
C.N.U. La junioare II s-a tras 
pe 500 m ; în rest pe 800 m.

Duminica viitoare al doilea 
concurs de viteză pe Herăs
trău — „Cupa Metalul”, (n.m.).

Trandafir (414 p 
romet. (GH. 
coresp.).

GAZ METAN 
C.S.M. REȘIȚA

MEDIAȘ -
2122-2258 pd.

Masculin

CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI - PETROLUL PLO
IEȘTI 5071-4933 p d. Lipsit de 
aportul lui Vînătoru și Du
mitru, Petrolul a cedat Con
structorului la o diferență a- 
preciabilă. Rezultatele au fost 
în general slabe. Un singur 
popicar a depășit limita celor 
900 de popice doborîte, vete
ranul echipei bucureștene, C. 
Rudău - 905. (GH. SANDU— 
coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA—OLIM
PIA REȘIȚA 4911-4659 p d. 
Rezultat surpriză, cu toate că

Hidromecanica
Brașov 18 11 0 7 43135 40

I. Voința
Țg. Mureș 18 11 0 7 43133 40

5. Petrolul PI. 18 10 0 8 42015 38
6. C.S.M.

Reșița 18 8 0 9 42572 36
7. Voința 

Cluj 18 8 0 10 41858 34
8. Rapid 

Buc. 18 6 1 11 42396 31
9. U.T.Arad 18 5 0 13 38457 28

10. Gaz metan
Mediaș 18 3 1 14 40765 25

MASCULIN

1. Petrolul PI. 18 14 0 4 93931 44
5. Flacăra

CImpina 18 13 0 5 87643 44
B. Olimpia

Reșița 18 11 • 7 93724 40
4. Voința

Tg. Mureș 17 11 0 6 88091 39
6. Voința 

Cluj 18 9 0 9 89942 38
6. C.F.R. 

Tlm. 18 8 0 10 89195 34
7. Rapid 

Buc. 18 7 0 11 91784 32
8. Construct. 

Buc. 18 7 0 11 90009 32
9. Gaz metan

518 0 13 89813 28

417 0 13 83750 25

a mal rămas de

Mediaș
10. Gloria 

Buc.

(La bărbați: __  ______ __
disputat meciul Gloria București- 
Voința Tg. Mureș, care nu mal 
poate aduce însă modificări e- 
sențiale în clasament, indiferent 
cu ce rezultat se va încheia).

ta ii ie
35.5. 
Ra
il.).

niori mari simplu V. Danțuș 
(Rapid) 3:38,2; 2 v C.N.U. (M. 
Fîșie, L. Purceleanu) 3:22 ; 
4 f.c. Dinamo (M. Dănilă. A. 
Rehac, M. Darie, I. Vasile) 
3:09; 2-f-l Șc. sp. 1 (St. Bort- 
novschi, F. Otroc+Stanciu) 
3:39,4 ; 2 f.c. Dinamo (M. Dă
nilă, A. Rehac) 3:18 ; 4+1 Vo
ința (M. Simion, R. Văduva, I. 
Ștefan, M. Dinu+A. Chioru) 
3:1$5 ; 8+1 Dinamo ; junioare 
mici simplu Gabriela Toader 
(Voința) 2:12 ; 2 v Olimpia (A. 
Dragne, C. Geangn) 2:20; 4 4-1 
v C.S.S. (I. Coșniță, D. Soare, 
A. Vasilescu, G. Roșianu4-S. 
Coșniță) 2:05 ; 4+1 r Metalul 
2:39 ; junioare mari simplu E- 
lena Todirașcu (Rapid) 4:02,8 ; 
4+1 r Șc. sp. 1 2:31,7; 44-1 v

teres, oa de joi după-amlază 
și pînă duminică noaptea tîr
ziu, să-și petreacă timpul li
ber în numeroase bodegi bucu- 
reștene șl în compania unor 
elemente care nu contribuie cu 
nimic la promovarea curselor 
de cal ! Locuind în Capitală. 
90 la sută dintre antrenori și 
driverl fac zilnic naveta pe 
ruta București—Ploiești — Plo
iești—București, fie vară, fie 
iarnă. Un program dificil, fără 
îndoială, care necesită cotidian 
deșteptarea Ia 3 dimineața, 
pentru a ocupa loc in perso
nalul nr. 5003 care pleacă din 
Gara de Nord la 4.28 Și peni ni 
prezentarea pe hipodro-m la 
orele 6,30. Dar aceștia la care 
ne referim sînt fără îndoială 
niște vajnici flăcăi, cu multă 
vitalitate, de vreme ce în fie
care reuniune găsesc resursele 
fizice să poarte conversații 
foarte animate cu „amici in
timi" ai lor, înșirați de-a lun
gul grilei, atunci ,cînd ei exe
cută „încălzirea" cailor înain
tea cursei !

Rezultate tehnice : 1.
port (G. Avram), Sublim, 
pic, 40,2. 2. Odinioară (D. 
duță), Ilva Mică, Kandia 
3. Rodnica (Iana D). Jiu, 
rița, 33,2. 4. Melița (Popa 
Islaz. Merișan 40, 5 Mizantrop 
(G. Solcan), Talaz, Rouă 28,3. 
6. Obraznic (G. Avram). Su- 
peu, Colina 34.9. 7. Talion (G. 
Tănase), Elicea. Hîrtop. 25,9. 8. 
Silex (S. Onache), Floreta. Ro- 
șioru 48.

Niddy DUMITRESCU



Sub semnul disputei dintre lider
și principalul urmăritor

.Așadar, nici un pic de în
seninare spre piscurile cla
samentului după această a 
26-a zi din totalul de 30 
cit cuprinde calendarul divi
ziei A în actuala ediție.

Dimpotrivă : cu patru eta
pe înainte de încheierea de
finitivă a conturilor lucrurile 
s-au complicat 61 umi mult, 
anunțind un finiș de... foto
grafie ; între U.T.A., care în 
acest retur de campionat a 
pierdut enorm din 
cîștigat astă-toamnă, 
MO BUCUREȘTI, 
gătoarea de duminică 
rului și principala lui urmă
ritoare — prin poziție, velei
tăți și valoare, și „U“ CLUJ 
intrată în luptă în .turnantă, 
dar decisă să cravașeze (pare 
s-o spună și grija ei excesivă 
pentru golaveraj) pînă la li
nia de sosire.

Și ar mai fi, să zicem, în 
cursă — teoretic vorbind — 
un Rapid (căzut de pe locul 
2 pe 4, întrucît pe parcursul 
a patru-cincli zile se crede 
în stare să joace șl Cupă, 
ți 
un 
formație oaspete întoarsă a- 
casă cu un punct în etapa de 
care ne ocupăm.

Ocolind piscurile, clarifică
rile au poposit, pare-se, la 
poalele clasamentului, des
crețind, cu mîngîierea unui 
2—0, fruntea (cu multe cute, 
ivite în acest retur) lui Cor
nel Drăgușin și încrețind-o 
aproape definitiv pe cea a 
lui Leonte Ianovschi, rămas 
singur la cîrma Iui F. C. Ar
geș prin plecarea înainte de 
(Vremea sorocului a lui Teaș- 
că, veșnicul șl marele... neîn
țeles.

Intr-adevăr, soarta forma
ției piteștene este strîns le
gată acum de acest nedorit 
loc 15. cunoscîndu-se că du
minică Dobrin et comp, se 
vor deplasa la Arad pentru 
dialogul cu liderul clasamen
tului, care, avînd multe de 
spus suporterilor lor, vor sări 
peste replica partenerului.

★
în disputa (bisată) Dinamo 

București — U.T.A., băieții 
lui Marian au realizat „du- 
bio-ul“, mergînd înainte în 
Cupă și relansîndu-se în lup-

terenul 
DINA- 
învin- 

a lide-

„amicale", și campionat), 
Dinamo Bacău — singura

ta pentru titlițl de campioa
nă. Scorul total (7—3) în cele 
două ' întîlniri, desfășurate pe 
parcursul a 4 zile, ni-i arată 
pe dinamoviștl net superiori 
arădenilor în momentul de 
față. Ca și miercuri, la Bra
șov, furnizorul nr. 1 al na
ționalei, ne-a oferit, deseori, 
faze de fotbal autentic, pe 
măsura cunoștințelor tehnico- 
tactice de care dispun cei 
mai mulți dintre componențil 
formației, Avînd de partea sa 
conștiința valorii, măsurată 
prin comparație cu puține 
zile în urină, dinamoviștii au 
preluat rapid conducerea os
tilităților, forțînd poarta lui 
Gomea printr-un joc com
plet, de mare mișcare, vigu
ros, variat, cu inteligente ru
peri de tempo, de ia mijlo
cul terenului, prin derutante 
schimbări de direcție în ac
țiunile ofensive.

Și toate acestea fără l’îrcă- 
lab care, înaintea partidei cu 
Farul a cerut — din consi
derente pur personale — să 
fie pus în afara echipei. De 
ce ? Pînă când ? N-am putea 
răspunde acum cu precizie. 
Cert este, după cum se ob
servă, că, deocamdată, co
echipierii lui Pîrcălab se 
descurcă și fără el. înlocui
torul lui de moment, tânărul 
Sălceanu — mai puțin talen
tat, dar și mai puțin... capri
cios — depune multi zel în 
teren, își aduce și el contri
buția la succesele echipei.

Să fi uitat Pîrcălab, la cei 
27 de ani ai săi, că marele 
Matthews a reușit să joace, 
pe același post, pînă la 50 de 
ani ? Folosindu-se, bineînțe
les, doar de sticla cu... lapte !

★
Nu încape vorbă, U.T.A. 

din actualul sezon fotbalistic 
este departe de... U.T.A. din 
toamnă. Izolatul... punct., ob
ținut de arădeni în deplasare 
(pe teren neutru — în Orașul. 
Dr. Petru Groza — deci nu 
acasă la adversar), vorbește 
și el grăitor de căderea for
mației, textiliste.

Cum, necum, prin miracol 
sau nu, în min, 70 al meciu
lui ei cu Dinamo, U.T.zX. a 
reușit egalărea : 2—2, cu 20 
de minute înainte de finiș. 
Am crezut în acele momente 
că bătrînul Lereter și mai ti-

săi coechipieri au 
ceva din destul de 

„lecție ieșeană".
la 4 mai (vă mai

în- 
re- 
A- 
a-

nerii 
vătaf 
centa 
tund, 
mintiți ?) U.T.A. a pierdut în 
min. 89 prelungind cu cîteva 
secunde în plus starea eufo
rică provocată tot de o ega 
lare; acum, cum spuneam, 
mai rămăseseră 20 de minute 
de luptă pentru apărarea a- 
celul punct, apărut în mod 
neașteptat, dar care putea 
cîntări decisiv în cele din 
urmă. Nu, hotărît nu, nu î-aș 
fi văzut nicicum pe 
lui Coco Dumitrescu 
să arunice mingile 
ne, sau să tragă 
Haina anti jocului 
sta bine sub nici
unor fotbaliști crescuți la 
școala fair-play-ului. I-aș fi 
văzut. însă, mai realiști, mai 
orientați pe firul partidei

în 
de 
nu 
un

băieții 
^apți" 
tribu- 
1imp. 
le-ar 

motiv

(care în acel minut, 70, in
trase într-un nodal moment 
psihologic), mai circumspecți 
în fața dezlănțuitelor atacuri 
ale dinamoviștilor ce își ju
cau totul nuimai pe cartea 
victoriei. U.T.A. nu învățase, 
însă, nimic din usturătoarea 
lecție administrată de Poli
tehnica Iași, lăsîndu-se des
coperită în apărare ca și 
pînă atunci. Urmarea ? în nu
mai 3 minute — între min. 
74 și 77 — adversarul a în
scris două goluri I Hol ă rit 
lucru, fair-play-ul în accep
țiunea formației textiliste 
este pe undeva vecin cu... 
naivitatea tactică care costă.

Cit ? Rămîne să putem a- 
precia în etapele care ne mai 
despart de căderea cortinei în 
campionatul diviziei A.

•

G. NICOLAESCU

i •

la poarta echipei 
roșie. Fază din 

Flacăra roșie 
T.U.G. Bucu-

Un atac 
Flacăra 
meciul 
București

rești (1—2).
Fotoc S>. ADOR JAN

I.M.U. Medgidia și Metalul Tîrgoviște virtuale cîștigătoare
ale seriilor

SERIA I

Textila Botoșani — Foresta 
Ciureia 4—1 (1—1)

Știința Bacău — Victoria 
Roman 2—0 (0—0)

Cimentul Bicaz — Rarăul 
Câmpulung 4—1 (2—1)

Penicilina Iași — Fulgerul 
Dorohoi 2—0 (0—0)

Petrolul Moinești — Fores
ta Fălticeni 2—2 (2—1)

Textila Buhuși — Nicoli
na' Iași 2—2 (0—0)

Minerul Gura Humorului 
— Letea Bacău 3—1 (2—1)

Minobrad Vatra Dornei — 
Unirea Negrești 3—0 (Unirea 
fiind eliminată din campio
nat).

III și IV din divizia C
(Corespondenți : T. Ungu- 

reanu, I. Iancu, Șt. Ghimpe, 
V. Diaconescu, A. Sloianovici, 
I. Vieru și S. Sauciuc).

1. Știința 27 18 6 3 53—14 42
2. Foresta F. 27 17 6 4 53—22 40
3. Nicolina 27 11 11 5 46—30 33
4. Textila Bt. 27 13 6 8 48—30 32
5. Minerul 27 13 6 8 40—26 32
6. Victoria 27 14 4 9 45—32 32
7. Textila Bh. 27 12 6 9 45—31 30
8. Minobrad 27 12 6 9 39—33 30
9. Petrolul 27 10 5 12 47—41 25

10. Penicilina 27 9 6 12 29—32 24
11. Foresta C. 27 11 1 15 34—43 23
12. Rarăul 27 8 6 13 32—47 22
13. Fulgerul 27 9 4 14 37—54 22
14—15. Letea 27 9 4 14 26—44 22
14—15. cimentul

27 9 4 14 32—50 22
16. Unirea 27 0 1 26 9—86 1

ETAPA VIITOARE Foresta
Fălticeni — Textila Buhuși, Ful
gerul Dorohoi — Cimentul Bicaz, 
Victoria Roman — Minobrad Va
tra Dornei, Letea Bacău — Pe
trolul Moinești, Nicolina Iași — 
Textila Botoșani, Foresta Clurea 
— Minerul Gura Humorului, 
răul Cimpulung — Penicilina

rv Intern informați că la 
\ Piatra Neamț clubul 

„Ceahlăul" pregătește 
pentru ziua de 21 iunie a.c. o 
sărbătorire emoționantă a ac
tualului său conducător teh
nic, maestrul Petre Steinbach : 
împlinirea a 40 de ani de ac
tivitate ca antrenor în fotba
lul românesc.

Cu această ocazie echipa di
vizionară A, fostă campioană 
a țării, Rapid București va 
susține un meci amical cu fdr- 
mația antrenată de 
Sărbătorit.

Pe marginea apro
piatului eveniment 
am solicitat un inter
viu fostului interna
țional român, în pre
zent antrenor la 
IPiatra Neamț și co
laborator al ziarului 
-nostru Ion Petre 
Steinbach.

— Cînd ați debu
tat ca antrenor ?

— In anul 1929 
cînd am fost angajat 
la clubul Unirea Tri
color București în ca
litate de jucător și 
antrenor.

— Cit timp ați în
deplinit această dub
lă funcțiune 
Obor ?

— Bine că nimeni Tiu mi 
le-a oferit!

— Sînteți colaborator 
permanent al ziarului 
„Sportul". Știm că ați mai 
scris și în trecut. Ce cre
deți că ar mai putea avea 
actualitate astăzi din ideile 
pentru care ați militat 
altădată ?

— îndrăznesc să spun: car
tea „Fotbalul nostru" pe care 
am publicat-o in anul 1937.

— A fost un răspuns dat 
amabilei invitații a lui Hel
muth SchSn, antrenorul echi
pei naționale a R.F.G., — și 
am considerat că pot folosi 
prilejul ca un schimb de ex
periență personală cu fotbalul 
din această țară. D<t altfel, 
după expirarea celor 6 luni 
prevăzute inițial nu am mat 
fost de acord cu prelungirea 
contractului.

— în biografia dv. fot
balistică mai figurează și

Ra- 
Iași.

SERIA A II-A
Petrolistul Boldești — 

trolul Berea 1—0 (1—0)
S.U.T.

Pe-

Flacăra roșie București — 
T.U.G. București 1—2 (1—0)

Petrolul Videle ■ 
tul Medgidia 0—0

Sirena București 
buzu] București 1—0 (0—0)

I.T.C. Constanța — Unirea 
Mînâstirea 3—1 (0—0)

Aurora Urziceni — Celu
loza Călărași 0—0 (s-a jucat 
la Buzău)

(Corespondenți: 1. C'ioboa- 
tă, I. Predescu, R. Avram, I. 
Gheorghe, E. Borșa, “ 
conescu, C. 
mitru)
1. I.M.U.M.
2. T.U.G.
3. S.N.O.
4. Autobuzul
5. Cimentul
6. Flacăra
7. I.T.C.
8. Electrica
9. Marina

10. Olimpia
11. Unirea
12. Sirena
13. Petrolul
14. Celuloza
15. Ideal
16. Aurora

Cimen-

Auto-

Popa

27 19 
27 14 
27 16
27 12
27 11
27 10
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Și
D. Dia- 
M. Du-

1 60—12 45
6 42—15 35
9 56—25 34
6 44—25
8 44—38
8 30—30
9

12
9

13
14
13

33
30
29
26
25
24
23
23
22

23— 30
40—35
26—32
38—43
24— 41
32—41

13 25—41 22
13 23—52 22
12 26-48 21
14 23—48 18
Autobuzul

— Timp de 
anul 1937,

— După

Maestrul Petre Steinbach 
la un jubileu impresionant

PATRU DECENII ANTRENOR
IN FOTBALUL ROMÂNESC

la echipa din

aceea ?
mai importante 
de antrenor au 

București

— Etapele 
in activitatea 
fost la Carmen 
(1940—1944). 1. T. Arad (1947 
—1948), Locomotiva București 
(actualul Rapid) 1948—1952, 
Dinamo București (juniori) 
1953—1957, Industria Sirmei 
Cimpia Turzii, Farul Constan
ța... Trebuie să mai amintesc 
perioaăn. 1968, în R. F. a Ger
maniei, și acum echipa 
vizie B, Ceahlăul 
Neamț.

de di- 
Piatra

de an-— Dar activitatea 
trenor la nivelul loturilor 
naționale ?

— De-a lungul 
pregătit loturile 
U.E.F.A., B și A. 
la loturi, nu și cu 
feritu-m-a sfîntul — de a al
cătui personal 
prezentative...

— V-ar fi 
vă asumați 
clni ?

anilor am 
de juniori, 
Repet însă, 
calitatea —

formațiile re-

fost teamă să 
asemenea sar-

Să știți că în fotbal foarte 
multe lucruri rămin valabile, 
fiindcă „sportul rege" tocmai 
așa și-a prelungit și consoli
dat domnia : rămînînd într-un 
fel același, indiferent de sis
temele de joc. O, dacă fotba
lul ar fi fost un sport femi
nin — supus deci modei — 
cine știe unde am fi ajuns!...

— Știm că ați primit, 
încă din tinerețe —• ierta- 
ți-mă, am vrut să spun : 
din prima tinerețe! —
multe oferte pentru a sem
na în străinătate anumite 
contracte atrăgătoare... 
Cum ați reacționat ?

— Acceptînd corectivul dv. 
just — privind prima tinerețe 
(pentru că un sportiv nu este 
niciodată bătrin !) vă voi spu
ne că aceste oferte au existat, 
intr-adevăr, dar cred că nici 
dv., în locul meu, n-ați fi pă
răsit, pentru nici un fel de 
contracte, fotbalul românesc, 
Oborul, familia și prietenii, 
Sînteți tînăr, deci veți înțe
lege mai bine sentimentele 
mele de atunci, care, de altfel, 
nu s-au schimbat nici pînă în 
ziua de astăzi...

— Spuneți-ne cite ceva 
despre perioada 1968.

— Este adevărat, dar atunci 
eram încă jucător activ și am 
plecat numai temporar, pentru 
a cunoaște la el „acasă" fot
balul. Tot ce-am învățat în 
plus față de ceea ce știam am 
aplicat la Unirea Tricolor și 
la echipa națională...

— Găsim în gazetele vre
mii unele declarații, prin
tre care am reținut-o pe 
aceea din revista „Rampa". 
Ați spus atunci : „Chiar 
după ce nu voi mai juca, 
fotbalul nu-1 abandonez. 
Nu vreau să fac avere prin 
el, dar vreau să-mi cîștig 
cinstit existența ca plată 
pentru viața pe care i-am 
închinat-o“.

Noi constatăm că ați 
rămas consecvent cu prin
cipiul afirmat. Dar ce in
tenții aveți pentru viitor ? 

— Aprecierea dv. este mai 
mult decît amabilă și vă mul
țumesc din tot sufletul.

Dar să vă răspund: vreau 
să servesc in continuare fot
balul românesc, acolo unde cei 
în drept vor crede că pot fi 
util....

G. NIC.

Ancora Galați
Galați 2—2 (0—1)

Chimia Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Metalul 
1—2 (0—2)

Metalul Plopeni — Metalul 
Buzău 1—0 (1—0)

Șoimii Buzău — Gloria 
Tecuci 5—0 (1—0)

Rulmentul Bîrlad — Chi
mia Mărășești 2—1 (0—0)

Flamura roșie Tecuci — 
Delta Tulcea 3—1 (2—1)

Gloria C.F.R Galați — U- 
nirea Focșani 0—J (0—1)

(Corespondenți,: N. Dincă,

Brăila

cluburi engleze. Arsenal, 
Tottenham Hotspur...

— Pe-
Berca 

Chimia

V. Ștefănescu, G. Gorun, I.
Tănăsescu, M. Dumitru, N.
Cernătescu, C. Fiiiță Și T.
Siriopol).
1. Metalul P. 27 16 7 4 46—16 39
2. Unirea 27 16 6 5 48—21 38
3. Șoimii 27 12 7 8 43—29 31
4. Gloria CFR 27 13 3 11 36—31 29
5. Chimia 27 9 10 8 40—35 28
6. Petrolistul 27 12 4 11 30—37 28
7. Ancora 27 11 5 11 36—35 27
8. S.U.T. 27 8 10 9 28—35 26
9. Delta 27 8 9 10 30—26 25

J0. Metalul Bz. 27 9 7 11 37—34 25
11. Petrolul 27 10 5 12 39—42 25
12. Flamura 27 10 5 12 32—45 25
13. Chimia M. 27 10 3 14 41—45 23
14. Rulmentul 27 7 9 11 22—26 23
15. Metalul Br. 27 7 9 11 31—40 23
16. Gloria 27 7 3 17 19—61 17

ETAPA VHTOARE : S.U.T. Ga
lați — Chimia Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-DeJ, Metalul Buzău 
trolistul Boldești, Petrolul 
— Flamura roșie Tecuci, 
Mărășești — Gloria C.F.R. Galați, 
Metalul Brăila — Rulmentul Blr- 
lad, Delta Tulcea — Ancora Ga
lați, Unirea Focșani — Șoimii Bu
zău, Gloria Tecuci — Metalul 
Plopcni.

8 1
10
6 1
9

10
8
8
8
6
5

ETAPA VIITOARE .
București — I.T.C. Constanța, Uni
rea Minăstirea — T.U.G. Bucu
rești, Electrica Constanța — Ma
rina Mangalia. Olimpia Giurgiu — 
Petrolul Videle, Ideal Cernavodă 
— Flacăra roșie București, Ce
luloza Călărași — I.M.U. Medgi
dia, Sirena București — Aurora 
Urziceni, Cimentul Medgidia — 
S. N. Oltenița.

SERIA A IV-A
Metalul Tîrgoviște — I'ro- 

gresul Corabia 3—0 (1—0)
Progresul Balș — Muscelul 

Cimpulung 2—1 (1—1)
Voința București — Chimia 

Tr. Măgurele 1—0 (0—0)
Comerțul Alexandria — U- 

nirea Drăgășani 3—1 (0—0)
Minerul Cimpulung Mus

cel — Caraiman Bușteni 2—3 
(1-1)

Carpați Sinaia — C.I.L. Rm. 
Vîlcea 3—0 (0—0)

Prahova Ploiești — 
Cîmpina 0—0

Mașini unelte București — 
Tehnometal București 0—2 
(0-1)

(Corespondenți : V. Bogdan, 
D. Paraschiv, FI. Sandu, M. 
Bizon, D. Radulescu, P. 
Popa, FI. Albu 
die).

I.R.A.

SERIA A III-A
Marina Mangalia — Ideal 

Cernavodă 1—1 (1—1)
Ș. N. Oltenița — Electrica 

Constanța 3—2 (2—0)
I.M.U. Medgidia — Olim

pia Giurgiu 4—0 (2—0)

și A. răpă-

1. Metalul 27 20 6 1 71—23 46
2. Carpați ’ 27 16 6 5 39—24 38
3. Caraiman 28 13 8 6 44—27 34
4. Comerțul 27 13 7 7 45—29 33
5. Prahova 27 13 6 8 46—27 32
6. Tehnometal 27 12 5 10 44—38 29
7. Progresul c. 27 12 5 10 33—30 ?9
8. Chimia 27 10 8 9 31—34 28
9. Voința 27 11 ! 11 58—36 27

10. I.R.A. 27 10 6 11 35—27 26
11. Mașini 27 7 7 13 35—39 21
12. Muscelul 27 8 5 14 20—47 21
13. Unirea 27 7 6 14 21—46 20
14. Progresul B. 27 8 4 15 26—60 20
15. Minerul 27 3 8 16 19—44 14
16. C.I.L. 27 5 4 18 18—54 14

modificat go- 
Mașini unelte

(In clasament s-a 
laverajul echipelor 
București și Progresul Balș. tn- 
trucît rezultatul din etapa tre
cută dintre cele două echipe a

După cum s-a mai anun
țat, miercuri vor avea loc pri
mele meciuri (turul) din cadrul 
semifinalelor „Cupei României". 
Ieri dimineață. Colegiul central 
al arbitrilor ne-a comunicat bri
găzile care vor conduce aceste 
partide. Iată-le:

• Dinamo București — Chi
mie Suceava (stadionul Dinamo):

N. Cursaru, ajutat la linie de 
M. Marinciu și M. Moraru (toți 
din Ploiești) ;

• Farul — Steaua : S. Mure- 
șari (Turda), ajutat la linie de 
I. Cimpeanu și N. Vizireanu 
(ambii din Cluj).

Meciurile vor începe la ora 
17,30.

fost 4—1 In favoarea formației 
Mașini unelte și nu 1—0, cum din 
greșeala corespondentului respec
tiv a apărut in ziar).

ETAPA VIITOARE : Metalul 
Tîrgoviște — Minerul Cimpulung 
Muscel, Unirea Drăgășanl — Pra
hova Ploiești, C.I.L. Rm. Vllcca
— Mașini unelte București, Pro
gresul Balș — Voința București, 
Tehnometal București — Comer
țul Alexandria, Muscelul Cimpu
lung — Carpați Sinaia, Caraiman 
Bușteni — Chimia Tr. Măgurele,
I. R.A. Clmplna — Progresul 
rabla.

SERIA A V-A
Victoria Caransebeș

Victoria Tg. (Jiu 6—1 (3—0)
Furnirul Deta — U. M. 

Timișoara 2—0 (2—0)
Steagul roșu Plenița — 

Minerul Bocșa 3—1 (2—0)
Minerul Motru — Voință 

Lugoj 3—1 (1—0)
Metalul Topleț — Minerul 

Anina 0—2 (0—1)
Șoimii Timișoara — Dună

rea Calafat 3—1 (0—0) (s-a 
jucat la Bocșa)

Progresul Strehaia — Au- 
torapid Craiova 1—0 (0—0)

Energetica Tr. Severin. — 
Minerul Lupeni 3—2 (1—2)

(Corespondenți: M. Mutaș- 
cu, N. Sorinca, 
Pălănceanu, 
Sanfiroiu. 
Focșan).

1. Minerul
2. Minerul
3. Victoria
4. U.M. ____
5. Voința
6. Minerul M.
7. Metalul
8. Progresul
9. Furnirul

10. Minerul B.
II. Vict .Tg. J.
12. Dunărea
13. steagul r.
14. Șoimii
15. Energetica
16. Autorapld

ETAPA VHTOARE : Autorapld 
Craiova — Metalul Topleț, U. M. 
Timișoara — Minerul Motru, Du
nărea Calafat — Energetica Tr. 
Severin, Minerul Lupeni — Pro
gresul Strehaia, Minerul Bocșa — 
Șoimii Timișoara, Voința Lugoj
— Victoria Tg. Jiu, Minerul Anina
— Victoria Caransebeș, steagul 
roșu Plenița — Furnirul Deta.

SERIA A VI-A
Știința Petroșeni — Mure

șul Luduș 2—1 (1—1)
A.S.A. Sibiu — 

Deva 2—0 (1—0)
Arieșul Turda — 

Călan 2—0 (0—0)
Minerul Baia de

Minerul Ghelar 2—1 (1—1) 
Metalul

Soda Ocna Mureș 3—0 (1—0) 
Metalul

Brad 2—0 (1—0)
Arieșul Cîmpia Turzii — 

Progresul Sjbiu 0—1 (0—0) 
(s-a jucat la Alba Iulia)

Tehnofrig Cluj — Aurul 
Zlatna (nu s-a jucat)

(Corespondenți: St. Ko-
nyicska, I. Boțocan, P. Lazăr,
I. Abrudeanu, M. 
Crișan și I. Ilie).

1. Știința 27
2. Aurul Z. 26
3. Metalul C.M. 27
4. Victoria
5. Aurul B.
6. Arieșul T.
7. A.S.A. Sibiu
8. Mureșul D.
9. Metalul A.

10. Soda
II. Minerul G.
12. Tehnofrig
13. Arieșul C.T,
14. Minerul B.A.
15. Progresul
16. Mureșul L.

Co- 

\

Da«!a

I.

C.

A. 
L.
C. 

Tim.

C. 
Bărboi

Julea, P. 
Avram, I. 

și M.

Cluj, Minerul Glielar — Știința 
Pctroșenl, Aurul Brad —• Arieșul 
Turda, Aurul Zlatna — A.S.A. Si
biu, Vittoria Călan — Arieșul 
Cimpia Turzii, Mureșul Deva — 
Metalul Aiud.

SERIA A VII-A
Victoria Cărei — Bradul 

Vișeu 3—1 (0—0)
G.I.L. Gherla — Olimpia 

Satu Mare 0—0
Metalul Salonta

Oradea 2—1 (1—1)
Someșul Satu Mare — Con

structorul Baia Mare 6—0 
(4-0)

Unirea I.A.S. Oradea ’ 
Dinamo Oradea 1—0 (1—0)

Topitorul Baia Mare —1 
GLI.L. Sighetul 
2—1 (2—1)

.Unirea Dej
Baia Sprie 3—1 (1—0) 

Gloria Bistrița — Bihorea
na Miarghita 6—0 (2—0)

(Corespondenți: Tr. Sila- 
ghi, A. Sabo, Gh. Cotrău, 
A. Verba, S. Vasile, V. Sâsă- 
ranu, T. Prodan și L Toma).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marmației

Minerul

ÎN PERSPECTIVĂ:

PRIMUL TURNEU AL RUGBYȘTILOR
Am anunțat din timp, citi

torii noștri despre invitația 
pe care reprezentativa de 
rugby a României a primi
t-o din Australia, promițînd 
că vom reveni cu unele a- 
mănunte. Iată-le.

Uniunea de rugby din sta
tul Queensland-Brisbane, afi
liată Federației de speciali
tate a Australiei, a făcut cu
noscut, printr-o scrisoare, că 
este dispusă să organizeze 
mai multe întîlniri între 
Queensiarid și România, în 
condiții care urmează să fie 
definitivate în viitorul apro
piat, prin tratative directe.

Firește. perspectiva unor 
partide cu rugbyștij din Aus
tralia a fost primită favora
bil la București, inițiativa 
constituind un prim și bine

venit prilej oferit rugby ști- 
lor români de a evolua în
tr-un continent în care spor
tul cu balonul oval își are 
statornicite tradiții dintre cele 
mai puternice. în fapt, în 
Australia, rugbyul, chiar la 
nivelul partidelor inter-clu- 
buri, polarizează atenția li
nei mase de spectatori cifra
tă în medie — după aprecie
rile presei engleze — la 
30 000 ! Este, de aceea, ușor 
de imaginat ce interes ar 
stîrni pe continentul care a 
găzduit J.O. din 1956 prezen
ța unor sportivi din Româ
nia cunoscuți pentru succese
le obținute în confruntarea cu 
școlile de rugby din Anglia 
și din Franța,

în această idee forul ro
mân de resort a răspuns cu

amabilitate invitației primite, 
făcînd șl cîteva propuneri de 
principiu.

De pildă, turneul rugbyști- 
lor români în Australia ar 
urma să aibă loc în ultimele 
luni ale anului, mai exact 
după 15 noiembrie. în scri
soarea de răspuns a F. R. 
Rugby se propune ca turneul 
să cuprindă cel puțin 5, 6 
Jocuri, cu selecționata din 
statul organizator și — even
tual — cu altele din statele 
învecinate. De asemenea, s-a 
sugerat posibilitatea ca rug- 
byștii români să susțină și 
cîteva partide în Noua Ze- 
elandă. Ia Wellington sau în 
alte orașe din această țară.

în legătură cu perspectivele 
turneului în Australia, tov. 
Iou Izvoranu, secretarul ge-

ROMÂNI IN
neral al federației de specia
litate, a ținut să ne facă u- 
nele precizări suplimentare: 

„Consider că un turneu de 
amploare ca acesta comportă 
selecționarea unui lot de cel 
puțin 27—30 de jucători, de
oarece se va juca la inter
vale de 3—4 zile și vor fi 
necesare schimbări continue, 
poate chiar pe compartimen
te întregi. Operația de selec
ție n-ar fi în măsură să ne 
creeze dificultăți, întrucît 
programul competițional al 
acestui an este suficient de 
bine întocmit pentru a putea 
urmări pe toți jucătorii sus
ceptibili să facă deplasarea. 
Mă refer îndeosebi la turne- 
ele-test din Franța — cu 
Grenoble și Pirinei — și la 
cel din ItF.G;'. _

AUSTRALIA
Rămîne de văzut dacă pro

punerile federației noastre de 
specialitate vor fi acceptate 
do către oficialitățile sportive 
din Australia. în orice caz 
este de semnalat faptul că or
ganizatorii proiectatului tur
neu nu au emis această invi
tație doar ca o simplă ac
țiune de investigație, ci —- 
așa cum reiese din textul 
scrisorii — cu dorința fermă 
de a avea contacte cu cît mai 
multe echipe reprezentative 
ale unor țări europene și în 
mod special cu cea a Româ
niei, cunoscută pentru fru
moasele performanțe înregis
trate îndeosebi în ultimul de
ceniu.

Tiberiu STAMA

16
15
12
12
13

27
27
27
27
27
27 11
27 13
27 10
27 12

27
27
27
27
27
27

56—11 37
49— 23 34
31—26 31
50— 30 30
37—31
34— 35
44—54
29—41
35— 42
42—49
42—33
37—53
31—37

29
28
27
27
26
26
25
24
23

Mureșul

Victoria

Arieș

Copșa Mică

Aiud Aurul

Faliciu, Al.

27
27
27

43—18
48—29
47—29
43— 38
33—39
44— 31
35—30
32—32
38—38

36
32
82
30
29
28
28
26
25

14 8 5
14 4 8
12 8 7
14 2 11
13 3 11
12 4 11

27 11 610
27 11 4 12
21L11 313
27^0 5 12 42—43 25

12 1
2
6
4
4
6

27
26
27
27
27
27

14 37—44 25
13 30—32 24
12 27—32 24
13 34—47 24
14 23—41 22
14 26—59 20
Progresul

ii :
9 I

10 ‘
9 <
7 I

ETAPA VIITOARE : ___ „_____
Sibiu — Metalul Copșa Mică, Soda 
Ocna Mureș — Minerul Baia de 
Arieș, Mureșul Luduș — Tehnofrig

27 18 8 1 52—12 
27 19 5 3 70—14
27 15 3 9 65—25 
27 11 6 10 44—27 
27 12 3 12 34—30
27 10 6 11 44—40
27 11 4 12 30—34 
27 11 4 12 24—37
27 10 4 13 34—35 
27 9 6 12 30—46 
2» 9 6 12 25—45 
27 10 4 13 
27
27
27
27

43
33
28
27
26
26
26
24
24
24
24
22
22
20
19

Olimpia 
Victoria 
Unirea D.
Gloria
CIL Gherla
Someșul

7. Metalul
8. Unirea O.
9. Dacia

10. Constr. B. M.
CIL Sighet 
Topi torul 
Dinamo 
Bihoreana 
Bradul 
Minerul

ETAPA VIITOARE : 
Satu Mare 
horeana Marghita 
rel, Bradul Vișeu — Someșul Satu 
Mare, C.I.L. Slghetul Marmației 
— C.I.L. Gherla, Minerul Baia 
Sprie — Metalul Salonta, Con
structorul Baia Mare — Dacia O- 
radea, Gloria Bistrița — Unirea 
Dej, Unirea I.A.S. Oradea — To- 
pitorul Baia Mare.

11.
12.
13.
14.
15.
1G.

14
14
15
16

32—56
24—28
15—43
24—49
34—60
Olimpia

Dinamo Oradea; Bl- 
Victoria Ca-

SERIA A VIII-A
Tractorul Brașov — Chimia 

Făgăraș 3—1 (2—0)
Medicina Tg. Mureș — Vi

trometan Mediaș 2—0 (2—0)
Avîntul Reghin — Carpați 

Brașov 2—1 (1—1)
Voința Tîrnăveni — Mine

rul Bălan 2—1 (1—1)
Lemnarul Odorheiul Secu

iesc — Unirea Cristuru Se
cuiești 1—0 (1—0)

; Chimia Orașul Victoria — 
Oltul Sf. Gheorghe 1—2 
(1—2)

Colorom Codlea — Chimi
ca Tîrnăveni 1—2 (1—2)

C.F.R. Sighișoara — Tor
pedo Zărnești 3—1 (1—0)

(Corespondenți : T. Maniu, 
C. Albu, L. Maior, Al. Ga- 
nea. St Moșa, E. Aslan, N. 
Săeeleanu și I. Turjan)

27 19 2
27 15 8
27 15 6
27 14 4
27 14 2
27 13 3

Săeeleanu și
1. Chimia F.
2. Oltul
3. Tractorul
4. Lemnarul
5. Chimica Tv,
6. Avlntul
7. Torpedo
8. Carpațl
9. Unirea

10. Medicina
11. Vitrometan
12. Colorom
13. Voința
14. Chimia V.
15. Minerul
18. C.F.R.

ETAPA VIITOARE: Unirea Cris- 
turu Secuiesc — Voința Tirnă- 
veni, Lemnarul Odorheiul Secu- 
leșc — Avintul Reghin, 
Tlrnăvenl — Chimia 
Vitrometan Mediaș — 
Brașov, carpați Brașov — Chimia 
Or. Victoria, Torpedo Zămești — 
Colorom Codlea, C.F.R. Sighi
șoara — Medicina Tg. Mureș. Ol
tul St. Gheorghe — Minerul 
Bălan.

27
27
27 
27
27
27
27 
27
27

LOTO-PRONOSPORT
CONCURS SPECIAL PRONO 

BOX — 1 IUNIE 1969

Cu prilejul campionatelor eu
ropene de box care vor avea loc 
la București între 31 mal — 8 
Iunie 1969, Administrația de Stat 
Loto—Pronosport organizează un 
concurs special Pronobox, care 
va avea două programe : unul 
pentru Pronosport alcătuit din 13 
meciuri de fotbal și unul pentru 
box, axat pe CAMPIONATUL 
EUROPEAN DE BOX.

La acest concurs se atribuie 
suplimentar

Circa 600.000 lei din fond spe
cial ;

6 categorii de premii In bani 
(față de numai 3 la concursurile 
obișnuite).

Premii suplimentare gratuite 
In bani șl obiecte i:

4 autoturisme : 1 DACIA 1100,
2 SKODA KOO M.B. șl 1. TRA
BANT 601 ; motociclete JUPI
TER, PLANETA; VOSHOD, 
M. 104 ț scutere TULA; JETCA ; 
motorete ; ceasuri de mină VIM- 
PEL etc.

Participarea se va face pe for
mulare obișnuite (100»/o șl 5Oo/„), 
In aceleași condlțlunl ca la un 
concurs obișnuit.

Completarea pronosticurilor se 
va face In același mod; ca la 
orice concurs Pronosport; prin 
Indicarea pronosticurilor 1; x sau
3 la flecare din cele 13 meciuri 
programate și tot prin 1, x sau 
2 pentru a desemna grupa din 
cara face parte țara al cărui re

40
38
36
32
30

24
23
22
22
21
20
19

Chimica
Făgăraș, 

Tractorul

prezentant va deveni campion 
european sau țara care va cu
ceri cele mal multe medalii de 
aur și de argint.

Amănunte In agențiile LOTO— 
PRONOSPORT.

Sîmbătă 31 mai a.c. este UL
TIMA zi pentru depunerea bu
letinelor.
• In atenția participanțlior la 

concursul PRONOBOX din 1 iu
nie 1969.

La categoria pană 57 kg. (me
ciul IV), Iugoslavia este in gru
pa „X" și nu șl în grupa „1" 
cum din eroare a apărut pe afi
șele și fluturași! de concurs.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 21 DIN 
21 MAI
EXTRAGEREA I

Categoria 1: 2 varante a 138.959 
Iei ; categoria a n-a127 a 1.033 
lei ; categoria a Hl-a : 3289,5 a 
39 lei.
EXTRAGEREA a II-a

Categoria A ; 1 variantă a 200.000 
lei ; categoria B : 185 a 587 lei ; 
categoria C! 3657 a 29 lei.

REPORT CATEGORIA A : 29.915 
lei.

Cîștigătorli premiilor de la ex
tragerea I categoria I slnt urmă
torii t Crudu Tiber!u din Vaslui 
138.959 lei pe o variantă 100% si 
Mînzat Ion din Sibiu șl stănllolu 
petre din Pitești ambii cite 
69.480 lei pe bilete 50%.

CIștigător la extragerea a n-a 
categoria A Tonlță Laura din 
Ploiești — 200.000 lei,



NURNBERG 26 (prin tele
fon). Azi au început în loca
litate întrecerile primei edi
ții ale campionatelor euro
pene de popice la juniori (ti
neri pînă la 23 de ani). în 
prima zi a competiției s-a 
disputat proba Pe echipe (200 
lovituri 
curent) 
sportivi 
o luptă 
între 
vest-germani,

mixte de fiecare ton- 
la care s-au aliniat 
din cinci țări. După 
interesantă, ce s-a dat 

juniorii noștri și cei 
primul loc a

revenit formației R. F. a Ger
maniei. Sportivii români au 
intrat în concurg penultimii, 
înaintea echipei țării gazdă, 
și au condus cu peste 30 de 
„bețe", pînă la ultimul schimb 
al formației R.F.G. care a 
reușit un rezultat de 928 p d 
și astfel, echipa noastră a fost 
depășită, trebuind să se mul
țumească cu locul secund.

Cei șase popicari români 
au realizat următoarele re-

sultate: I. Băiaț 883 p d, 
C. Voicu 843 p d, I. Tismă- 
naru 849 p d, Gh. Dumitrescu 
855 p d, I. Stefucz 838 p d 
și Gh. Silvestru 861 p d.

Clasament general :1. B. F. 
A GERMANIEI 5184 p d, 2. 
ROMÂNIA 5129 p d, 3. AUS
TRIA 5069 p d, 4. Iugoslavia 
5043 p d, 5. Cehoslovacia 4937 
p. d.

De marți și pînă joi au loc 
întrecerile individuale.

De la trimisul nostru special, Elena LEUȘTEANU

Ultimele patru echipe
calificate

pentru C. L
de baschet masculin

Echipele Poloniei și Unga
riei s-au calificat pentru tur
neul final al campionatului 
european masculin de bas
chet. In grupa de calificare 
de la Budapesta. Fțolonia s-a 
clasat pe primul loc (8 p), 
urmată de Ungaria (7 p),
Turcia (6 p). Franța (5 p) și 
Albania (4 p).

In ultima zi a competiției: 
Polonia — Ungaria 84—74 
(35—35) ; Turcia — Albania 
81—56 (35—33).

sfirșit și întrece- 
de calificare de 

Dreptul de parti- 
turneul final al 

european a 
reprezentati- 
și Greciei, 
cite 6 punc- 
a realizat și 
dar ea a

Au luat 
rile grupei 
la Salonic, 
cipare la
campionatului 

. fost obținut de 
vele Israelului 
care au totalizat 
te. Tot 6 puncte 
echipa Austriei,
avut un coșaveraj inferior. în 
ultimele meciuri ; Grecia — 
Israel 70—66 (32—31) ; Aus
tria — Finlanda 63—53
(24—24).

In concursul pe
VARȘOVIA, 26 (prin telefon), 

întrebarea pe care și-o puneau 
duminică seara iubitorii de 
gimnastică din capitala Polo-

Trimișii noștri speciali, M. POPESCU și OV. IOANIȚOAIA, ne transmit

DUPĂ 100 DE MINUTE DRAMATICE
FORTUNA A FĂCUT DREPTATE!
BULGARIA A CÎSTIGAT TURNEUL U.E.F.A. PRIN

APARATE, ZECE MEDALII PENTRU GIMNAȘTII SOVIETICI

LEIPZIG, 26 (prin telefon). 
Ne-a fost dat să asistăm la 
un meci extraordinar, care 
timp de 100 de minute (s-au 
jucat și prelungiri) a . întins 
la maximum nervii celor 
20 000 de spectatori-eroi, ce 
au înfruntat cea mai puternică 
ploaie căzută în primăvara 
aceasta la Leipzig. Debutul 
întîlnirii a aparținut gazdelor, 
mai organizate în acțiuni și 
mai incisive. In plină domi
nare a echipei R. D. Germane, 
lormația bulgară reușește 3 
contraatacuri fulgerătoare — 
Gheorghiev șutează pe lingă 
poarta goală (min. 10), Panov 
este faultat flagrant în careu 
(min. 11), dar arbitrul Olive-

ira nu „vede", pentru ca Stoi- 
lov să deschidă scorul un mi
nut mai tîrziu, reluînd în gol 
mingea respinsă de bară la 
un șut al lui Iliev. Peste două 
minute, Panov trimite balo
nul pe lingă poarta goală. în 
min. 20, echipa R. D. Germa
ne egalează prin Streich, care 
reia in gol balonul scăpat 
copilărește de portarul bulgar 
Goranov. Din acest moment, 
,,ll“-le bulgar domină cu au
toritate tot restul partidei, 
prestînd un joc de mare spec
tacol. Deși dominarea juniori
lor bulgari este evidentă, su
perioritatea lor nu se poate 
concretiza datorită arbitrului 
portughez Hanibal Oliveira,

i

Au început campionatele

internaționale de tenis ale Franfei
în prima zi a campionatelor 

internaționale de tenis („open") 
ale Franței, au avut loc me
ciuri de simplu. Iată citeva re
zultate mai importante : mas
culin — Gonsiorek (Polonia) — 
Contet (Franța) 4—6, 6—4. 1—6, 
6—2, 6-2 ; Jauffret (Franța). - 
Edlesen (S.U.A.) 2-6, 8-6, 6-4,

6-2 ; Lall 
(România) 
El Shaffei (R.A.U.j - 
(Anglia) 6-4, 6-4, 7-5; 
ley Matthews (Anglia) 
Năstase 6-3. 0-6, 0-6, 
8—6. Feminin — Tiu 
(U.R.S.S.) - Judith Dibar 
mânia) 6—4, 6—1.

CU GÎNDUL
LA MEDALIA

DE AUR

Ca și predecesorul său, 
Mircea Dobrescu, Constantin 
Ciucă își domină de cîțiva 
ani cu autoritate 
categoria muscă. 
Dobrescu, Ciucă 
predestinat să 
mai sus de locul 11 în ma
rile confruntări continenta
le. Da europenele de la 
Moscova (1963) și Berlin 
(1965) el a ocupat locul III, 
iar la ultimele campionate 
(Roma, 1967) a cîștigat me
dalia de argint.

In aceste zile de pregătiri 
febrile, Ciucă deține o for
mă sportivă excelentă. Ba- 
zîndu-se 
periență, 
care se 
de zile, 
văd" pe 
pe primul loc al podiumu
lui. De altfel, campionul 
nostru ne spunea deunăzi 
că va lupta cu ambiție ca 
să ciștige titlul european al 
categoriei. „Este cea mai 
mare ocazie din cariera 
mea, avînd In vedere că voi 
boxa în fața spectatorilor 
noștri. Voi păși în ring, cu 
gîndul la medalia de aur",

Cunoscînd posibilitățile 
simpaticului nostru boxer,

colegii din 
Dar tot ca 
este parcă 
nu „urce"

pe bogata sa ex- 
pe seriozitatea cu 

pregătește de luni 
mulți antrenori „îl 

Ciucă ureîndu-se

i-am amintit totuși că la 
campionatele naționale din 
acest an pregătirea sa fizică 
n-a fost perfectă. Or, înlr-o 
competiție atît de dură, cum 
este cea care începe sîmbă- • 
fă (cînd pentru cucerirea 
unei medalii trebuie să sus
ții 3—4 meciuri) a fi lipsit 
de rezistență înseamnă a fi 
dinainte învins. Dar Ciucă 
ne-a asigurat că are, de 
data aceasta, cum spun bo
xerii, ..benzină" suficientă.

★
Citeva date biografice ale 

titularului 
că, acum 
lui, ni se 
s-a născut 
1941 în comuna Vînători. A 
debutat în ring în 1956, la 
Reșița. Primul său antrenor 
a fost Petre Pop, fost cam
pion al României la 
ria grea. Acesta l-a 
perit pe Ciucă la 
profesională din 
unde se pregătea 
meseria de strungar, 
anul 1961 a venit la clubul 
Steaua. Un an mai tîrziu. 
după o suită impresionantă 
de victorii, cucerește titlul 
național, și o dată cu acesta, 
încrederea selecționerilor e- 
chipei naționale. Apoi, el 
și-a înscris în palmares alte 
cinci titluri de campion al 
României (1964. 1965, 1966, 
1968 și 1969). In ciuda exce
lentei comportări în marile 
confruntări internaționale, 
Constantin Ciucă nu reu
șește să cîștige decît o sin
gură medalie de aur intr-o 
competiție internațională: 
titlul de campion balcanic, 
\n anul 1961. Multiplul nos
tru campion este căsătorit. 
Anul acesta a terminat li
ceul, iar in curînd se 
va prezenta la examenul 
de bacalaureat. In perspec
tivă, admiterea la Institutul 
de Educație Fizici și Sport.

categoriei mus- 
înaintea startu- 
par utile. Ciucă 
la 21 septembrie

catego- 
desco- 
școala 

Reșița, 
pentru 

Din

R. C.

(India) — S. Dron
4-6, 6-4, 6-4, 6-4 ;

Barett 
Stan- 

Ilie 
6-4, 
Kivi 
(Ro-

care a refuzat în min. 28 un 
al doilea penalty clar, bulga
rul Panov fiind 
m de poarta lui 
doua repriză are 
nomie : juniorii
bină excelent, domină, au o 
nouă mare situație de gol și 
un nou penalty... neacordat 
(henț clar în careu la Kurb- 
juweit), dar arbitrul Oliveira 
nu se dezminte. Pe contra
atacul născut din această ul
timă fază, Zolfl, cel mai bun 
atacant al echipei R. D. Ger
mane, este la un pas de a 
marca, dar portarul bulgar 
respinge în bara laterală și 
balonul iese în corner. Prelun
girile se consumă în același 
ritm epuizant, nici una dintre 
finaliste nereușind însă să 
marcheze. Ceea ce n-au putut 
obține prin jocul lor excelent, 
juniorii bulgari obțin grație 
Fortunei, moneda 
aruncată în aer 
partidei căzînd pe 
de ei... Hazardul a 
tate, tinerii fotbaliști 
primind din mîinile 
dintelui F.I.F.A., 
Rous, mult rîvnita 
(Pentru locurile 3—4, 
—Scoția 1—0).

secerat la 6 
Keipke ! A 
aceeași fizio- 
bulgari com-

de 2 mărci 
la sfîrșitul 
fața aleasă 
făcut drep- 

bulgari 
preșe- 

Stanley 
cupă ! 

U.R.S.S.

niei, la începutul concursului 
pe aparate din cadrul europe
nelor masculine, era următoa
rea : va 
fructifice 
ratele în 
situat în 
de aur ?
aflăm după mai bine de patru 
ore de dîrză întrecere sportivă, 
marcată atît de execuții de 
mari maeștri, de 
taculoase, cit și 
multe surprize, 
mai mare dintre 
ea că campionul 
hail Voronin n-a cucerit decît 
două medalii de aur in con
cursul pe aparate, deși pornea 
favorit in cinci 
rituri, de pildă, 
vietic a ratat a 
J" •• crbli.gat să 

eu locui II.
prizelor pot fi 
eșecurile lui Voronin și Klaus 
Koste la bară, determinate, 
mai ales, de efortul îndelun
gat, fizic și nervos, solicitat 
de această competiție, ca și 
victoria bulgarului Hristov la 
sol.

Gimnastul bulgar Raicio 
Hristov și-a valorificat cu mare

reuși Voronin să-și 
șansele la toate apa- 
care era cel mai bine 
lupta pentru medalia 
Răspunsul aveam să-1

exerciții spec- 
de destul de 

Poate că cea 
ele este ace- 
european Mi-

probe. La să- 
gimnastul so- 
doua execuție, 
se mulțumeas- 
în rindul sur- 
conscmnate și

precizie șansa la sol, repetînd 
nu numai execuția, ci și nota 
din prima zi (9,60), cucerind 
astfel pentru prima oară o me
dalie de aur, la campionatele 
europene. Deși n-a cîștigat nici 
o medalie, elvețianul Hurzeler 
s-a bucurat, în schimb de cea 
mai înflăcărată simpatie din 
partea publicului, datorată în
deosebi grupului de turiști el
vețieni prezenți în sala Tor- 
warze, care au venit în mod 

- special spre a-I încuraja pe fi- 
nalistul din țara cantoanelor. ' 

i Iată rezultatele înregistrate 
în concursul pe aparate : sol 
— Raicio Hristov (Bulgaria) 
19,20, Viktor Lisițki (U.R.S.S.) 
18,85, Silvester Kubica (Polo- 

; nia), 18,80, Mikolai Kubica (Po- 
| lonia) și Miroslav Cerar (Iu
goslavia) 18,65. Viktor Klimen
ko (U.R.S.S.) 18,60 ; cal - Wil
helm Kubica (Polonia) și Ce
rar 19,50, Mihail Voronin 
(U.R.S.S.) _ 19.45, Gerhard Die
trich 
19,20, 
da) 
19,50, 
19,30.
te
18,75 ;

18,65, Voronin ți M. Kubica 
18,55, S. Kubica 18,525, Lisițki 
18,35, Cristian Guyfroi (Fran
ța) 18,175 ; paralele — Voronin 
19,05, Klimenko Și Cerar 18,95, 
M. Kubica 18,85, Hurzeler (El
veția) 18.80, Mauno 18,70 ; 
bară — Klimenko și Lisițki 
19,25, Cerar 19,20, Vaclav Skou- 

'mai (Cehoslovacia) 18,65, Vo- 
; ronin 18,45, Koste 18,10.

După cum se știe, gimnaștii 
români nu s-au calificat pen
tru concursul primilor șase 
clasați pa aparate.

din „Cupa
eliminată

Davis“

I ■

semifinala 
a „Cupei

(R.D.G.) și M. Kubica 
Nissinen Mauno (Finlan- 

19,05 ; inele — Voronin 
M. Kubica șl Klimenko 
Lisițki 19,20, Klaus Kos- 

(R.D.G.) 18,85, W. Kubica 
sărituri — Klimenko

CAMPIONATE ȘI CUPE
© în etapa de duminică a 

campionatului Greciei, lide
rul clasamentului, I’anathi- 
nai.kos, a învins cu 1—0 e- 
chipa 
toriei 
tricu. 
trecut 
prin golurile marcate de Si- 
deris (2) și Yustos. Alte re
zultate : Aris — A.E.K. 2—0 ; 
Panionios — Heraklis 3—1 ; 
Egaleo — Ethnikos 1—0 ; Ve- 
ria — Apollon 0—1 ; Vyzas 
— Chalkis 3—0 ; P.A.O.K. —

Panseraîkos. Golul vic- 
a fost înscris de Dimi- 
Olinipiakos Pireu a în- 
cu 3—0 pe Peirikos,

Trikala 3—1 ; O.F.H. — Le
mesos 5—1. Clasament: 1.
Panathinaikos 84 p; 2. Ol.vm- 
piakos — 79 p, 3—4 
Aris — 70 p etc.

© în etapa a 29-a a cam
pionatului iugoslav :
Roșie Belgrad — O.F.K. Beo
grad 2—0; Maribor — Ve
lez 2—2 ; Bor — Radnicki 

Rijeka — Vojvodina 
Proletar — Olympia 
Hajduk — Sarajevo 
Partizan — Vardar 

Zelesniciar — Celik 
Zagreb — Dynamo

A.EK.,

Steaua

In mijlocul boxerilor români

(Urmare din pag. 1)

Lucian Popescu, 
ca în cunoscutul 
pilărie, că. după 
la „gheață". 
Și .
„foc". Și nu 
Citeva minute

zis, 
co- 

fost 
,frig“, „căldicel" 

.cald", acum am ajuns la 
ne-am înșelat, 
mai tîrziu in-

ne-am
joc din 
ce am

tram pe ușa misterioasei vile 
„Făget", situată und®va în 
România între 26 grade lon
gitudine și 33 de grade lati
tudine. Era ora 9 dimineața 
și aveam să-i găsesc pe bo
xeri în plină aativitate re
creativă. Antoniu Vasile și 
Ciucă jucau șah, iar ceilalți 
se adunaseră în jurul mesei 
de ping-pong, schimbîndu-și 
din cînd în cînd rolul: din 
jucători în privitori și vice
versa. Cuțov Și Silberman 
par a fi cei mai buni jucă
tori de tenis de masă, dar 
Covaci, care e foarte ambi
țios (ca pe ring !) nu admite 
lucrul acesta nici în ruptul 
capului. Și se supără cînd, 
la un drive puternic, Silber
man îj răspunde cu o minge 
„tăiată" care se oprește lîn-

Vom sancționa aspru
(Urmare din pag. 1) se judecă la 5 mese.

zonei amerî- 
Davis", echi- 
Mexicului a 

3—2 formația

în 
cane 
pa de tenis a 
eliminat cu
Australiei, de mai multe ori 
cîștigătoare a trofeului. în. 
ultima zi a meciului, desfă
șurat la Ciudad de Mexico, 
australianul Ray R.uffels a 
egalat scorul, învingîndu-1 cu 
6—3, 4—6, 6—4, 10—8, pe
Loyo Mayo. Partida decisivă 
s-a disputat între Rafael O- 
suna (Mexic) și Bill Bowrey 
(Australia). După un jos pa
sionant, tenismanul mexican 
a terminat victorios cu 6—2, 
3—6, 8—6. 6—3.

HOTARIRi ALE
CONGRESULUI F.I.S

Cu citeva zile în urmă, la Leip
zig a avut loc un tradițional con
curs internațional de tir. Au fost 
prezenți trăgători șl trăgătoare 
din șase țări. Competiția a con
stituit pentru loturile române 
ultima verificare înaintea cam
pionatelor europene pentru fe

mei și juniori.
Rezultate : arma standard C0 f 

culcat femei, concursul I : 1.
Ana Goreti 593 p, 2. Gerda Vass 
(R.D.G.) 590 p, 3. Ioana Soare
590 p... 5. Edde Baia 586 p... 14. 
Veronica Stroe 582 p... 1G. Geor- 
geta Șerban 580 p... 25. Mariana 
Ante .eseu 570 p, echipe : 1. Ru
mania 1763 p, 2. R.D.G. I 1755 p, 
3. R.D.G. II 1752 p, 4. România II 
1738 p ; concursul II : 1. Elena 
Boneva (Bulgaria) 592 p, 2. Ioana 
Soare 592 p, 3. lolanda Linovska 
(Polonia) 592 P, 4. Georgeta Șer
ban 592 p... 7. Edda Baia 586 p... 
Ana Goreti 586 p... 17. Veronica 
Stroe 583 p... 25. Mariana 
tonescu 575 p, echipe : 1. 
mânia I 1770 p. nou record 
țlonai (v.r. Arhitectura 1767 
». R.D.G. I 1761
1760 p... 5.

An- 
Ro-
na- 

P),
, 3. Bulgaria I 

România II 1744 p.

Armă standard 60 
nlori, concursul I ; 
(R.D.G.) 591 p, 2. 
(R.D.G.) 590 p, 3. ]

f
1.

culcat ju- 
G. Teiher

H. DitLmar 
H. Schlesiger

589 p, ...5. Magda Borcea 586 p, ...9.
I. Codreanu 577 p, 10. N. Coliban 
574 p, 11. Marina Vasiliu 574, e- 
chipe : 1. R.D.G. I 1761 p. 2
R.D.G. II 1748 p, 3. România 
1734 p ; II : 1. H. Schlesiger
590 p, 2. H. Dittmar 589 p. " 
G. Teiher 587 p... 5. N. Coliban 
585 p, 6. I. Codreanu 584 p... 8. 
Magda Borcea 583 p... 13. Ma
rina Vasiliu 574 p, echipe : 1. 
R.D.G. I 1758 p, 2. R.D.G. II 
1754 p, 3. România 1742 p. Armă 
standard 3X20 f femei, concursul 
’ - 1. Carla Seidel (R.D.G.) 569 p,

G. Vass 568 p, 3. Marga Ne- 
(R.D.G.) 561 p... 13. V. Stroe

P, ...16. I. Soare 544 p, ...20. 
Antonescu 542 p, 21. E. Baia 
p, 22. A. Goreti 536 p, echi-

I :
2. i 
bel 
547 
M.
536
Pe : 1. R.D.G. I 1675 p, 2. R.D.G. 
n 1667 p, 3. Bulgaria I 1643 p, 4. 
România II 1625 p, 5. România I 
1624 p ; II : 1. G. Vass 568 p, 2. 
Helga Border 565 p, 3. Zlegfied 
Kupke (R.D.G.) 564 p... 8. M. An
tonescu 559 p... 13. E. Baia 549 p.
14. V. Stroe 547 p... 16. I. Soare

Tiparul 1, V, ^lafoimațla*, sir. Biezoiauu nr, U—9A, Bmmra.it

și alți arbitri, mai tineri, 
care au perspective certe 
progres. Așa se face că în 
ta arbit.rilor-judecători chemați 
la București figurează foarte 
multe nume noi. De altfel nu 
era just să folosim, mereu ace
iași și aceiași oameni. La J.O. 
din Mexic, de pildă, Polonia a 
avut ca arbitru pe Idziok, un 
nume consacrat, dar la cam
pionatele continentale l-am pre
ferat pe Brzezanski, arbitru 
mai tînăr, însă competent.

— Ce măsuri veți lua, 
în calitatea pe care o de
țineți, împotriva oficiali
lor care vor greși flagrant? 
Avem în vedere nemul
țumirile produse de arbi
traje în Mexic, unde AIBA 
a decis eliminarea a nu 
mai puțin de 9 judecă
tori...

— La J.O. din Mexic a fost 
o concurență foarte mare în
tre arbitrii din cele 5 conti
nente. Unele decizii au stîrnit — 
e drept — proteste justificate. 
Nu-i cunoșteam pe mulți din
tre oficiali, și de aceea a fost 
mai greu să ne orientăm. La 
campionatele europene insă, 
sînt sigur că ne va fi mai u- 
șor, deoarece posibilitățile mul
tor arbitri ne sînt cunoscute. 
Arbitrajul în box este o mi
siune dificilă. Se aere obiecti
vitate deplină, iar aprecierile 
trebuie să fie în concordanță 
cu prevederile regulamentului 
AIBA. Tocmai pentru a se dră
mui cît mai bine rezultatul, 
pentru a exista mai multe a-

dar 
de 

lis-

precieri
In orice caz,_ Comisia de arbi
traj din 
maximă
oficialilor. După fiecare gală 
vom analiza, împreună cu ar
bitrii, 
vom 
lipsă de 
constata 
lipsă de 
ceda ca

AIBA va urmări cu 
atenție comportarea

verdictele date de ei, 
critica aspru eventuala 

atenție și, dacă vom 
repetarea unor greșeli, 
obiectivitate, vom pro- 
și în Mexic.

Să extindem puțin 
sfera discuției noastre. Au 
fost exprimate unele idei 
(neoficiale, bineînțeles) 
privind limitarea partici
părilor la J.O., ținînd sea
ma de numărul mare de 
înscrieri. Aceasta 
pune organizarea 
turnee preliminarii, 
tual pe zone geografice. 
Care este opinia dv în a- 
ceastă privință ?

— Sînt împotriva 
propuneri. S-ar putea 
boxer să nu se prezinte 
mai bune condiții la campio
natul european, în schimb să 
strălucească la J.O. De ce să-i 
barăm drumul spre titlul o- 
limpic ? Cred că un turneu o- 
limpic trebuie să dureze cel 
mult 14 zile, chiar dacă 
înscriși 3—400 de boxeri.

. exemplu, tntr-o săptămână 
putea consuma meciurile la 5 
categorii de greutate, iar in 
săptămîna următoare, la cele
lalte categorii. Este greu să or
ganizezi turnee pe zone geo
grafice. Ele ar priva pe pugi- 
liștii valoroși din unele țări, 
de dreptul de a concura la cu
cerirea unei medalii olimpice.

presu- 
unor 

even-

acestor 
ca un 
în cele

sînt
De 

s-ar

544 p... 22 A. Goreti 538 p, 23. 
G. Șerban 536 p. echipe : 1. R.D.G. 
II 1691 p. 2. R.D.G. I 1680 p, 3 Ro
mânia II 1655 p, 4. România I 1624 P 
Armă standard 3X20 f juniori, 
concursul I ; 1. J. Hintz (R.D.G.) 
569 
G.
553 
D- 
Vasiliu 535 p, echipe : 1. R.D.G. I 
1686 p, 2. R.D.G. II 1667 p, 3. Ro
mânia 1616 p ; II : 1. 
nert (R.D.G.) 562 p, 2.
561 p, 3. I-I. Schlesiger 555 p... 
I. Codreanu 549 p... 7. M. 
siliu 545 p... 11. N. Coliban 539 
p... 13. M. Borcea 537 p, echipe : 
1. R.D.G. I 1669 p, -
1634 p, 3. România 1621 p.

Dintre 
și-au dovedit 
nentele echipei de la armă stan
dard 60 f culcat, juniorul Uie 
Codreanu șl junioara Magda 

Borcea (la 60 f culcat). La 3X20 
f, cu excepția rezultatului Ma
rianei Antonescu (559 p), cele
lalte sînt slabe.

în vederea concursului inter
național de la Budapesta, vor 
face deplasarea următorii : Ro
taru, Olărescu, Ferecatu, Ma-

p. 2. H. Schleslger 5(51 p, 3. 
Teiher 557 p... 5. I. Codreanu 
p... 7. Magda Borcea 545 p... 
N. CoHban 536 p, 12. Marina

II. Gro- 
J. Hintz

5. 
Va-

2. R.D.G. II

reprezentanții noștri, 
valoarea compo-

ghlar, Georgeta 
Baia, Veronica 
Borcea, Coliban, 
Safta.

In zilele competiției pentru 
armele cu glonț de la Leipzig, 
in acest oraș s-a disputat șl un 
concurs de taiere. Rezultate : 1. 
Henke (R.D.G.) 195 t, 2. Molnar 
(Ungaria) 193 t, 3. Dumitrescu 
190 t... 18. Popovicl 173 t... 20. 
Bodnărescu 170 t... 24. Florescu 
169 ț... 30. Vezeanu 162. La în
trecerile de skeet care au re
venit cubanezului Castrillo cu 
190 t, Florescu a ocupat locul al 
șaselea cu 183 t.

Mai Înainte, taleriștll români 
au fost prezenți șl la startul 
..Marelui Premiu al orașului Co
penhaga". Rezultate : 1. Ander
son (Suedia) 182 t, 2. Karlson 
(Suedia) 181 t, 3. Ahlln (Suedia) 
180 t... 5. Popovicl 173 t... 8. Du
mitrescu 171 t... Florescu 163 t... 
Bodnărescu 160 t... A. Marinescu 
158 t. Echipe : 1. Suedia I 354 t. 
2. România 346 t, 3. Suedia II 
333 t.

Cu excepția rezultatului de 190 t 
al lui I. Dumitrescu, celelalte sînt 
sub va'oarea posibilităților tal«- 
riștilor noștri.

Șerban, Edda 
Stroe, Magda 
Codreanu și

gă fileu, făcînd inutilă sări
tura lui Covaci.

Pe Ion Monea și pe antre
norul emerit Ion Popa nu-i 
găsești nici la tenis de masă 
și nici la șah. Ei au ales un 
sport mai... productiv: pes
cuitul. Ce e drept. însă, nu 
sînt egoiști, astfel că toți 
băieții beneficiază de trofe
ele cu care se întorc cei doi. 
De aceea, țin pumnii strînși 
pentru ei.

Vremea trece util șj plă
cut în locul pitoresc, plin de 
verdeață, în oare se află bo
xerii. Scularea : Ia ora 7 și 
jumătate dimineața. Urmea
ză gimnastica de .înviorare și 
footingurile pe alei. Ceea ce 
urmează peste , o jumătate de 
oră e și mai interesant: mi
cul dejun. Și, bineînțeles, 
pofta de mîncare nu le lip
sește. Campion, din acest 
punct de vedere, este Ion 
Monea. De fapt, pe toți i-ar 
bate Cuțov. Dar nu-1 lasă 
medicii și antrenorii. Altfel, 
am avea doi reprezentanți la 
categoria firea și nici unul la 
semiușoară !

Programul de activități re
creative durează pînă la ora 
12 și jumătate, cînd toată 
lumea ia masa. După aceea, 
pină la ora 5, urmează re
paus obligatoriu, ceea ce în
seamnă pentru toți poziția 
orizontală, cu somn sau lec- 

înoolo, începe 
munca : lecții la mănuși, stu
diu și lucru la aparate, să
rituri cu coarda, box cu um
bra etc. Este vorba de an
trenamente scurte, dar des
fășurate cu maximum de in
tensitate.

„Stingerea" este la ora 10 
și jumătate, după „televizor". 
Nici copiii, de altfel, nu se 
culcă azi mai devreme, din 
cauza ispitei pe care o pre
zintă „micul ecran".

Și pînă sîmbătă, același 
program de muncă, relaxare 
și reîmprospătare a forțelor. 
Ne aflăm doar în săptămîna 
„europenelor", săptămîna cînd 
se

2-0; 
2—2 ; 
2—0 ; 
2—0 ;
1—1; 
2—0 ;
0—5. Pe primul loc în clasa
ment se -află formația Steaua 
Roșie Belgrad.

@ în clasamentul campio
natului austriac conduce 
Austria Viena cu 38 de punc
te, urmată de Wiener Sport 
Klub — 33 p, Raipid Viena — 
32 p etc.

© în cadrul sferturilor de 
finală (jocuri retur) ale „Cu
pei Spaniei" : Elohe — Va
lencia 1—1 (în tur 2—1); 
Real Sociedad — Atletico 
Madrid 1—1 (în tur 2—1) ; 
Malaga — Granada 1—1 (în 
tur 1—2); Atletico Bilbao — 
La Coruna 3—1 (în tur 0—0). 
Pentru semifinalele competi
ției s-au calificat formațiile 
Elche, Real Sociedad, Grana
da și Atletico Bilbao.

BARCELONA (Agerpres). — La 
Barcelona s-au desfășurat lucră
rile Congresului Federației inter
naționale de schi, în cadrul căro
ra s-au dezbătut probleme impor
tante legate de Jocurile Olimpice, 
Campionatele mondiale și euro
pene etc. Totodată, s-au luat 
liotărîri în ceea ce privește mo
dificarea clasificării sportivilor și 
acceptarea remunerării unei ca
tegorii de schiori, sub controlul 
federațiilor naționale.

Congresul a hotărit să reco
mande Comitetului internațional 
olimpic candidatura stațiunilor 
canadiene Vancouver și Garibaldi 
pentru organizarea Jocurilor O- 
limpice de iarnă din anul 1976. 
Stațiunea canadiană a obținut un 
număr mai mare de voturi pre
liminare decît candidatele elve
țiene St. Moritz, Interlaken și 
Sion. Alegerea definitivă a gazdei 
„Olimpiadei Albe" din 1976 va 
avea loc însă la Congresul CIO 
ce se va ține în 1970 la Amster
dam.

Adunarea 
propunerea 
fiecare an 
la probele nordice.

In sfirșit, delegatul Japoniei a 
prezentat un raport referitor la 
pregătirile ce se fac la Sapporo 
în vederea Jocurilor Olimpice de 
iarnă din anul 1972.

generală a acceptat 
de a se organiza in 
campionate europene

tură. De aici

încarcă bateriile...

AGENDA
EUROPENELOR

EUROPENELE DE BOX 
PE „MICUL ECRAN"

Televiziunea ne-a anunțat ieri 
că va transmite meciurile din 

_-f'adrul campionatelor europene 
®de box, după cum urmează : în 

. zilele de 31 mai, 1, 2, 3, iunie, 
de la ora 13, transmisii directe ; 
la închiderea emisiunii telespec
tatorii vor putea viziona aspec
te înregistrate pe telerecording, 
de
ra. 
se 
(de 
direct, precum și prin Intervi- 
don și Eurovision. Programele 
vor fi preluate în următoarele 
țări : Anglia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Elveția, Franța, R. D. 
Gerihană, R. F. a Germaniei, 
Italia, Iugoslavia, Irlanda, Po
lonia, Ungaria și U.R.S.S. Fina
lele campionatelor vor putea fi 
vizionate în direct. în ziua de 
iunie, începînd de la ora 18.

la. reuniunile disputate sea- 
începînd din ziua de 4 iunie 
vor transmite toate galele 
la ora 13 și de la ora 19) în

8

190 DE MĂNUȘI NOI, 
LA DISPOZIȚIA BOXERILOR

Toți boxerii vor folosi mă
nuși marca „Berg“. De curînd 
au fost importate 150 de pe
rechi, la care se vor adăuga 
încă 40 (tot marca ,,Berg“) exis
tente deja în magazia loturilor 
noastre sportive.

Aspect din competiția cicliști „Cursa Păcii" care revenit 
francezului Danguillaume, cu un avans de numai 42 sec. față de 
polonezul Szurkowski (primul, in imaginea de mai sus). Pe locul 3 
s-a clasat Gonschorek (R.D.G.) la 1:58. Cicliștii români au ocupat 
următoarele locuri; David — 27 la 39’2 Ziegler — 33, Neamțu — 50, 
Puterity — 54, Moldoveanu — 58, Egyed — 59.

Clasamentul general pe echipe : 1. R. D. Germană 185 h 45:22; 
2. U.R.S.S. 186h 06 :30 ; 3. Polonia 186h 07 :52 ; 4. Franța 186h 16:51; 
5. Danemarca 188h 18:25; 6. Bulgaria 188h 21:03; 7. Ungaria 188h 41:53 ; 
8. Belgia 189h 18:05 : 9. România 188h 21:03.

ALTE VICTORII
„REGATA

ROMÂNEȘTI 
HEIDELBERG"

A doua zi a marelui concurs 
internațional de canotaj aca
demic din R. F. a Germaniei, 
„Regata Heidelberg", a fost 
marcată de trei victorii româ
nești (care se adaugă celor două 
obținute cu o zi înainte), de 
două succese ale schifiștilor 
italieni (reprezentați de clubul 
Sabaudia) și de tot atîtea ale 
sportivilor țării gazdă. Din. nou, 
echipajul român de 2 vîsle, Cor
nel Ciocoi — Octavian Paveles- 
cu, a trecut primul linia de so
sire, fiind cronometrat, la ca
pătul celor 2 000 m, cu 6:41,6. 
în urma lor au trecut Meissner 
— Bentlin (Mannheim) 6:44,2 și 
Ungerer — Kaiser (Heilbronn) 
7:00,9. De asemenea, Ștefan Tu
dor și Gheorghe Gherman (cîr- 
maci Gh. Gheorghiu) și-au re
petat victoria în cursa de 2 4-1 
(7:26,6), întrecînd, printre alții, 
pe Hinteregger — Grishofer 
(Austria) 7:30,9 și Schulte — 
Scheu (Frankfurt). în fine, 
P. Cichi — Fr. Papp au depășit 
în finalul probei de 2 f.c., cu 
6,8 s, pe Schneider — Maas 
(WOrzburg). Alte rezultate : 
simplu — 1. Hild (Mainz) 7:06,8,

2. C. Ciocoi 
Italia 6:27,8,
3. Amiciția 
44-1 — 1.
6:42,7 j 84-1
2. Comb. Worms — 
Heidelberg 6:12,3, 3. 
6:16.5.

7:12,5 1 4. f.c. 
2. România 
Mannheim

Blauweiss
— 1. Italia

— 1.
7.39,4 | 
6:45,0 j 
Worms
6:04,3 j

Mainz — 
România

„GIRO": MHICKX

Etapa a 11-a
Italiei

a Turului 
a fost cîștigatâ de 

italianul Franco Bitossi, care 
a parcurs cei 165 fam din
tre Campobasso și Scanno 
în 5 h 10:51, învingînd Ia 
sprint un pluton 
aliști. Belgianul
sosit în fruntea plutonului 
secund în 5h 12:26. 
nuă să păstreze tricoul de 
lider.

de 6 ci-
Merckx,

coniti-

4O3M


