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cronicile acestor două meciuri

Este minutul 16. Sălceanu concretizea
ză, în sfirșit, dominarea dinamovistă, 
deschizînd scorul. Portarul oaspeților va 
fi obligat să scoată, pentru prima oară, 
mingea din plasă.

Foto : V. BAGEAC

Echipa Franței in Turul ciclist al României
Prin intermediul antrenorului Robert Oubron, Federația franceză de 

ciclism a informat Comisia de organizare a Turului României că la a 
XVlII-a ediție va fi prezentă și o puternică reprezentativă a Franței. I 
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IERI, SOSIRE MASIVĂ
A PARTICIPANȚILOR

Pugiliștii francezi, la 
:iteva minute după sosi
rea pe aeroportul Bă- 
neasa

Foto : B. VASILE

Ieri dimineață a început 
examenul arbitrilor care 
candidează la obținerea 
ecusonului A.I.B.A. Comi
sia examinatoare este al
cătuită din R. Lisowski 
(Polonia), K. Gradopolov 
(U.R.S.S.), Eduard Pospișil 
(Cehoslovacia), llesko (Fin
landa) și Krause (R.F.G.). 
Prima parte a examenului 
a constat din probe teore
tice. Cei cinci candidați 
români — M. Voiculescu, 
C. Paraschivescu. A. Ri- 
șat, V. Șchiopu și P. Mi- 
helfi, au intrat în concurs 
ieri după amiază. Azi sînt 
prevăzute probele practi
ce. Ele vor avea loc în

sala Fl.oreasca, de la ora 
17, cînd se va organiza o 
interesantă gală de box pe 
afișul căreia figurează 17 
meciuri. Deciziile șj arbi
trajele în ring vor fi date 
de cei 21 de arbitri care-și 
susțin examenul de ofi
ciali A.I.B.A. Buletinele 
vor fi analizate de comi-

★
în noua sală de atletism 

de la „23 August" s-au 
montat 7 ringuri pentru 
antrenamentele boxerilor 
străini. Ele sînt comparti
mentate prin pereți de PFL, 
astfel că antrenorii și ele
vii lor pot lucra liniștiți, 
feriți de ochi indiscreți.

sia organizatoare, la care 
se adaugă în calitate de 
observator, dl. H. R. Banks 
(Anglia), secretar al 
A.I.B.A. La buna desfă
șurare a examenelor își 
aduce contribuția și arbi
trul nostru internațional, 
Constantin Chiriac, dele
gatul F. R. Box.

★ ★
în fiecare... cușetă există 
un ring, doi saci cu nisip, 
minge pară, oglindă etc. 
Aceste amenajări speciale 
l-au determinat pe dl. 
Georges Lantzidis (arbitru 
grec) 
eni’ 
m

sa ne mărturisească 
’striat: „totul e
ic“...
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-a împlinit un deceniu de 
cînd, în trei mart orașe ale
țării, București, Timișoara și 
Brașov, au luat ființă prime
le licee cu program de edu
cație fizică. Concepute ini

țial ca așezăminte menite să pregă
tească cadre pentru învățămîntul de
specialitate (în sfera atributelor lor a 
apărut, mai recent, și acela de pepi
niere ale 
trezit un 
vilor, p| 
nelimitat, 
măsură. __ ___
unor asemenea școli (în prezent nu
mărul lor a ajuns la 16) n-a fost în
soțită prompt și de crearea unor con
diții corespunzătoare. în afara liceelor 
cu program de educație fizică din ora- 
șe'e amintite inițial, doar unul singur, 
cel din Galați, a beneficiat de .un re
gim normal de existență, ca unitate de 
învățămînt independentă. Restul (deci, 
marea majoritate) funcționează ca sec
ții pe lîngă licee de cultură generală. 
Altfel spus, ele se găsesc într-un ra-_ 
port de subordonare, și ca buget,, și 
ca schemă de încadrare a profesorilor 
si ca posibilități de desfășurare a ac
tivității practice.

Consecințele acestei subordonări sînt 
în toate cazurile ușor de ghicit. în 
ciuda faptului că elevii dispun, de. un 
număr sporit de ore de educație fizică 
(în raport cu colegii lor de la celelalte 
licee), avantajele nu se resimt.

Așa stînd lucrurile, trebuie înțeleși 
profesorii de educație fizică de la 
aceste licee care, neputînd să-și pună 
în valoare priceperea și experiența, 
obsedați de primejdia blazării, se 
transferă la alte unități școlare, pro- 
vocînd — cum nu este firesc — o 
fluctuație a cadrelor. Cîteoda.tă se 
ajunge la soluții cei acelea cînd inspec
toratele școlare nu încadrează profe
sorii de specialitate cei ma| îndreptă
țiți (și ca pregătire metodică și ca sta; 
gîu în activitatea practică), oameni 
care renunțînd la comoditate au ac
ceptat deliberat să se înhame la o 
treabă foarte serioasă. Este, într-un fel, 
o concesie la capitolul exigenței.. De 
aici, un adevărat carusel al slăbiciu
nilor, în stare să anuleze principiul 
care i-a călăuzit pe inițiatori.

Cînd vine vorba de eficiența acestor 
scoli, mulți sînt înclinați să facă refe
riri și comparații cu fostele S.M.T.C.F.- 
uri. Este limpede ; penbu epoca res
pectivă S.M.T.C.F.-urile și-au dovedit pe 
deplin utilitatea. Acum, însă, este epo
ca LICEELOR CU PROGRAM DE EDU
CAȚIE FIZICĂ. Dar, pentru realizarea 
multiplelor obiective ce le stau în față, 
dificile prin esență, eliminarea princi
piului de subordonare fată de alte 
școli (chiar dacă o asemenea operație 
presupune unele eforturi) apare ca im
perios necesară. Altminteri se ivește în
trebarea : pentru ce au mai fost cre
ate ?

Este una diri condițiile de natură să 
favorizeze 
metrică a 
ceelor cu 
în loturile 
competiții 
un asemenea obiectiv major să 
mînă, pentru încă un deceniu, 
tiune.

performanței) aceste școli au 
legitim interes în rîndul ele- 
pârinjilor, căpdtînd un credit 
dar descoperit într-o bună 
Fiindcă dezvoltarea rețelei

creșterea în proporție geo- 
numărului reprezentanților li- 
program de educație fizică 
României la viitoarele mari 
internaționale. S-cir evita ca 

ră- 
i, o fie-
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în cursul zilei de ieri, au 
sosit în Capitală încă zece 
delegații participante la cam
pionatele europene de la 
București ;

Danemarca:■ Jens Erik 
Groth (muscă), campion al

DIN CARNETUL
„DE ANTRENAMENT"

AL LUI NEAGU RADULESCU

SOLOMOS PANAGIOTIS 
(Grecia)

ARTHUR OLECH
(Polonia)

Danemarcei în 1969, campion 
al Scandinaviei în 1969 /pe
ter Christiansen (pană), cam
pion în 1969 ; Erik Sivebaek 
(ușoară), campion în 1969 ; 
Henning Olsen (semimijlocie), 
a susținut 147 meciuri din 
care 98 victorii ; Tage Niel
sen (mijlocie), campion în 
1969, de 9 ori internațional ; 
Ralf Jansen (semigrea), cam
pion în 1969, campion al 
Scandinaviei în 1967 și 1969, 
de 10 ori internațional : 
Claus Schunck (grea), cam
pion în 1969, campion al 
Scandinaviei în 1969, de 3 ori 
internațional.

Austria : Ștefan Kobli
(muscă), 30 de partide susți
nute, 22 victorii ; August 
Lorbek (pană), campion al 
Austriei în 1968 ; Alfred Zach 
(semiușoară), campion în 19‘>8 
și 1969 ; Georg Molnar (se
mimijlocie). campion în 1965, 
1966 și 1969 ; August Egle 
(mijlocie mică), 72 meciuri 
susținute, 51 victorii; Giinther

(Continuare in pag. a 4-a)

Ședințele
Controlul 
antidoping

în timp ce la patinoar se fao 
ultimele retușuri pentru ca co
cheta arenă să găzduiască în 
condiții optime campionatele 
europene, la Centrul de medi
cină sportivă aflat în imediata 
vecinătate a patinoarului a a- 
vut loc ieri dimineață ședința 
comisiei medicale a A.I.B.A., 
în cadrul căreia medici spor
tivi din Finlanda, Suedia, An
glia, Polonia, U.R.S.S., R D.G., 
România etc. au dezbătut pro
bleme profesionale, care bine
înțeles au tangență cu întrece
rile pugilistice de la București.

Selecționînd problemele ce au 
fost dezbătute la Centrul de 
medicină sportivă, trei dintre 
ele ni se par demne de reți-

SIRENELE DE PE MALUL LACULUI
Cabana e în dreapta mea. In 

stingă sînt terenurile de tenis. 
Toate patru, pustii, cu plasele 
grele, ca năvodul după muncă, 
în față e fierăstrăul. Dincolo — 
literele roșii ale „Pescărușului”.

Intru în cabană. Nu e nimeni. 
Un șah cu piese căzute. O masă 
de ping-pong cu o minge spartă, 
ca oul lui Columb. Un biliard cu 
tacuri fără plute — urme ale 
unor mari bătălii. . .

Mă duc să-i găsesc pe boxeri. 
Dinspre șoseaua Nordului se aud 
izbituri. Am impresia că e un sac 
lovit în dușmănie. La zidul de 
piatră, o fată încearcă să deprin
dă meșteșugul lui Tiriac, deși în
serarea ascunde mingea cea sură.

Iată-i !
A’exe izbește, într-adevăr, în 

sacul greu. Lîngă el, Ciucă își as
mute pumnii spre o pară nevino
vată. Stumpf, îmbrăcat în roșu 
și negru, aleargă pe loc, cu miș
cări de țap pus pe șotii. Covaci 
își oferă brațul doctorului Rado
vici. Am impresia că îl distrează 
mica pompă a aparatului de luat 
tensiunea. Pușcaș șade nemișcat, 
ca Scribul. Pare că numără pu
ținele mingi reușite ale fetei cu 
mica fustă plisată.

E aproape întuneric. Dinspre 
tufe apare Lucian Popescu îm
preună cu Aurică Dumitrescu. 
Mezinul pare foarte nervos. „Ce-1 
cu tine, Aurică ?“ — îl întreabă 
meșterul Lucian. „Nu mă simt

comisiilor A. I. B. A.
nut. Este vorba în primul rînd 
de controlul antidoping ce se 
va efectua zilnic, prin sondaj, 
la cîte patru boxeri. Analiza 
probelor se va da în 8—12 ore 
de la efectuarea sondajului. S-a 
hotărît, de asemenea, ca în tim
pul campionatelor să existe un 
juriu medical permanent, alcă
tuit din dr. Ulmark (Suedia), 
dr. Blonstein (Anglia) și dr. Io
nel Stănescu. In sfîrșit, a fost 
stabilită data simpozionului 
sportiv medical : 4 iunie.

Campionate europene 

de juniori?
Tot ieri a avut loc ședința 

Comisiei tehnice. La primul 
punct al ordinei de zi, tov. C. 
Petroșeneanu, secretarul gene
ral al F.R. Box, a prezentat o 

bine. Așa-s eu cînd dorm după 
masă". „Nu-I asta, Aurică. Iți 
trebuie încă două reprize de sări
turi la coardă".

Șl jocul începe. Trupul firav al 
adolescentului se zbate cuprins 
parcă de friguri. Coarda șuieră. 
Nici nu știu cum găsește loc să 
se furișeze pe sub tălpile lui Au
rică. Viteza crește. Coarda nu se 
mai vede. Lucian Popescu duce 
ceasul aproape de ochi. Vede 
greu. S-a întunecat. Apoi anun
ță : „20 de secunde 1“ Aurică 
smucește coarda, cu mișcări de 
jongler, cînd în dreapta, cînd 
în stingă, și izbește cimentul 
trotuarului.

La „10 secunde", învingătorul 
lui Pometcu este cuprins de de
lirium. Ultimele cinci secunde 
sint de-a dreptul furioase. Au
rică pare un armăsar speriat in 
boxă.

— Cum e, puști ule ?
— Acum mă simt foarte bine, 

meștere.
— Nu-1 așa că nu e somnul ?
— Nu e somnul. O să trebuiască 

să dublez încălzirea.
— E tare bine că ți-ai dat sin

gur seama, Aurică.

★
Ne uitam la televizor, Ben 

Quick e supărat. Apoi îi trece. O 
sărută pe văduva blondă. O, da
că ar fi prietenii mei, fotbaliștii.

informare cu privire la orga
nizarea campionatelor europe
ne de la București. Apoi, s-a 
luat în discuție utilitatea com
petiției „Emile Gremaux", a- 
preciindu-se faptul că aceasta 
nu a dus totdeauna la dezvol
tarea boxului în unele țări. Co
misia tehnică a hotărît să pro
pună Biroului regional euro
pean organizarea campionatelor 
continentale de juniori. Prima 
țară care s-a oferit să găz
duiască această întrecere este 
Ungaria, în 1970. Urmează ca 
Biroul regional european să a- 
probe azi înlocuirea Cupei „E- 
mile Gremaux" cu campionatul 
european de juniori. în caz că 
se va aproba, un colectiv din 
care vor face pai te și repre
zentanți ai României va redac
ta regulamentul.

Ben n-ar îndrăzni s-o sărute pe 
văduva blondă. I-ar fi rușine. 
Boxerii, însă, ii dau pace. Nu 
vorbește nimeni. Să fie obosea
lă ? Poate. . .

★
Joc biliard cu Callstrat Cuțov. 

Are degete fine. Nu prea știe jo
cul Cuțache al nostru, deși e 
brăilean. dar încearcă lovituri te
ribile, „la adunare". Ochii lui al
baștri ard, iar în clipa in care 
tacul izbește bila, devin, pe ne
așteptate, suri. Ochi de lup.. .

Antrenorul Popa se apropie de 
masa noastră : .

— Nu vii la masă, Cuțov ?
— Nu, maistre. Astă seară nu 

mănînc nimic.
Să fie oboseală ?
Nu. E una din bucuriile boxu

lui.

★
Am intrat în dormitor. Pușcaș 

își potrivește pătura. Pune șl un

Eddy Merckx și Felice Gimondi, 
Italiei, a căror dispută pentru 

cu mult 

semn de carte. Cartea e de 
Theophile Gautier : „Căpitanul 
Fracasse".

— Am auzit, dragă Pușcaș, că 
ești campionul calmului.

— Nu e chiar așa.
— Dacă nu e chiar așa, ia spu

ne-mi, cu cine ai vrea să intri 
în primul tunel ?

— Mi-e totuna. Dacă e să ne 
batem, e cam totuna dacă te bați 
în prima zi sau într-a treia.

— Bine, dar bronzul ?

vestea bombei atomice4'.
— Pe ăsta-1 frig tălpile, Ghlță.

loan CHIRILA

(Continuare In tag. a 4-a)

— Așa-i, aveți dreptate. Uita
sem.

— Asta-nseamnă că s»e chiar
așa", Ghiță. . .

Ieșim din dormitor. Pe patul
lui Aurică Dumitrescu — „Po-

doi dintre protagoniștii Turului 
victoria finală este așteptată 
interes

Telefoto : A.P.-AGERPRES

SUCCESUL
TINERILOR
POPICARI

Timp de trei zile s-a 
desfășurat la Niirnberg 
campionatul euiopean 
de popice rezervat ju
niorilor. Tinerii popi
cari români au avut o 
comportare remarcabilă 
clasîndu-se printre frun
tași : Voicu 
cu 1763 
locul 3 
Silvestru
1748 p. d., șl Tismănaru 
locul 6 cu 1732 p.d. Ti
tlul de campion a re
venit concurentului 
vest-german Arendt cu 
1764 p.d.

locul 2 
p.d., Băiaș 

cu 1755 p. d„ 
locul 4 cu

în pagina a 3-a

SPORTUL 
ÎN LUME



La semicerc...
• Ce echipe au promovat in divizia B • Sancțiuni in finalul 
campionatelor ® Cind se vor efectua transferările pentru 

sezonul viitor 9 Duminică după meciul Dinamo —Steaua.
festivitatea de premiere

rugbystic EVIDENȚELE
C.F.R. Brașov a întrecut
BRAȘOV, 23 (prin telefon).

1* !' :

• S-au încheiat turneele de 
calificare pentru divizia B și, 
într-una din ultimele sale șe
dințe. Comisia de competiții 
a F.R.H. și-a rezervat o bună 
bucată de timp pentru omo
logarea rezultatelor și pentru 
discutarea numeroaselor — 
poate prea numeroaselor — con
testații depuse în această com
petiție. In final, comisia a sta
bilit că pentru ediția viitoare 
a campionatului diviziei B s-au 
calificat următoarele formații : 
SPARTA MEDIAS. UNIVER
SITATEA IAȘI. TRICOUL O- 
RADEA și VOINȚA BUCU
REȘTI (feminin): CHIMIA TR. 
MĂGURELE VOINȚA M. 
CIUC. INDEPENDENTA SIBIU 
și A.S.A. PLOIEȘTI (mascu
lin).

• în legătură cu corectitu
dinea arbitrilor ajutători (sco- 
reri. cronometrori) ni s-a sem
nalat un caz interesant. La 
meciul Cauciucul Oraș Gh. 
Gheorghiu—Dej — A. S. A. 
Tg Mureș pe foaia de arbitraj 
a fost înscris rezultatul 9-8 
în favoarea primei echipe. în 
realitate partida se încheiase 
la egalitate : 8—8. Pe baza ra
portului arbitrilor de centru, 
Comisia de competiții a omo
logat meciul cu rezultatul re
al : 8—8. Ne întrebăm. însă, 
dacă asemenea practici nu ar 
trebui aspru sancționate, mai 
ales pe plan local ? Să fie oare 
satisfăcuți handbaliștii de la 
Cauciucul, că valoarea lor a 
fost confirmată doar printr-o 
trăsătură necinstită din condei?

i
• Ultimele etape ale cam

pionatelor divizionare au pri
lejuit, din păcate, îngrijorător 
de multe manifestări de indis
ciplină. unele dintre acestea 
fiind — pe bună dreptate — 
considerate chiar acte de hu
liganism. Comisia de discipli
nă a federației a intervenit 
prompt, dictînd sancțiuni atit 
pentru jucătorii vinovați. cit 
și pentru secțiile din care ei 
fac parte. Firește. în aceste 
rînduri, ne vom opri numai la 
acele pedepse care merită a fi 
discutate pentru valoarea lor 
educativă. Astfel, jucătorul 
Vasile Hovîrneanu (Rafinăria 
Teleajen), care cu cîteva luni 
în urmă intra în vederile se
lecționerilor lotului reprezen
tativ a comis, în repetate rîn
duri, acte de indisciplină. Du
pă o primă sancțiune de sus
pendare pe 4 etape, el a

primit o nouă pedeapsă : 
suspendare pe 6 luni. Tot 
pe 6 luni au fost suspen
dați și jucătorii Claudiu Cer- 
venca și Ion Bogolea (Dinamo 
Bacău), tocmai în momentul în 
care numele lor începuseră să 
fie rostite tot mai des. în mo
mentele cînd se discuta alcă
tuirea diferitelor loturi repre
zentative. Nu este oare păcat 
că acești jucători — și alții ca 
ei — se exclud singuri de pe 
listele celor mai buni hand- 
baliști ?

• Interesant ni se pare ca
zul jucătorului Gheorghe Bu- 
cu (Gloria Arad) care, fiind 
spectator la un joc, și-a per
mis să insulte arbitrii, motiv 
pentru care a primit o suspen
dare pe 6 luni.

• Din nou. printre cei pe
depsiți de Comisia de disci
plină a federației se numără 
și unii antrenori. Vom conti
nua să publicăm, cu precăde
re. aceste sancțiuni, tocmai in 
dorința de a-i face să înțelea
gă că actele lor de indisci
plină sînt mai grave decît cele 
ale jucătorilor de a căror e- 
ducație se ocupă. în ultima șe
dință au fost sancționați an
trenorul Ștefan Andreescu (Po
litehnica București) cu avertis
ment și antrenorul Constantin 
Osman (C.I.L. Tr. Severin) eu 
suspendarea definitivă de la 
orice activitate. Cazul antreno
rului C. Osman a făcut obiec
tul unui material publicat de 
ziarul nostru, așa încit faptele 
lui sînt cunoscute. I

• Ca urmare a incidentelor 
petrecute la terminarea jocu
lui masculin de divizia A Ti
mișul Lugoj — Politehnica Ga
lați, cînd arbitrii acestei par
tide au fost molestați de o par
te din public, s-a hotărît sus
pendarea terenului din Lugoj 
pe o perioadă de 6 etape. A- 
dică, ultimele 2 etape din ac
tuala ediție a campionatului și 
primele 4 etape din ediția vi
itoare, cind Timișul Lugoj va 
activa în divizia B. Echipa Ti
mișul Lugoj își va disputa me
ciurile la Timișoara, cu ex
cepția situațiilor cînd urmează 
să joace cu formații timișo
rene. în acest caz partidele 
vor avea loc la Arad. Această 
sancțiune - foarte aspră, este 
drept - va convinge, credem, 
pe spectatorii recalcitranți din 
Lugoj și din alte orașe că lo-

virea arbitrilor are de fapt e- 
fectul unui... bumerang !

• Pentru sezonul competi- 
onal 1969/1970 ș-a stabilit ca 
transferările să se efectueze 
între 15 și 30 iulie 1969. In 
comunicatul dat de federație se 
precizează eă actele de trans
ferare aie sportivilor care vin 
sau pleacă din secții de hand
bal cu echipe divizionare (se
niori. juniori sau școlari), pre
cum și cele ale sportivilor care 
se transferă dinir-un județ în 
altui se vor rezolva numai de 
federație.

• Duminică, după cum se 
știe, se va desfășura ultima 
etapă a campionatelor divizio
nare. Cu acest prilej. în Capi
tală. vor avea Ioc două partide 
deosebit de importante : DI
NAMO—STEAUA (masculin) 
și CONFECȚIA—UNIVERSI- 
TATEA TIMIȘOARA (femi
nin). Meciurile, ale căror re
zultate nu mai pot influența 
lupta pentru titlu, victoriile fi
nale revenind echipelor Stea
ua și, respectiv. Universitatea 
Timișoara, vor fi urmate ds 
festivitatea de premiere. Cele 
două meciuri au loc în cuplaj, 
de la ora 10, pe terenul din 
parcul sportiv Dinamo.

reintră 
în drepturi

Selecționata de juniori a R.D.G.
__ _________ ______ ______ _ — Divizionara B din localitate, C.F.R., 

întrecut Selecționata de juniori a R.D. Germane cu 6—3 (6—0) prinai ................. , __ .
punctele înscrise de Solomon (lovitură de pedeapsă) șl Pertog (în
cercare), respectiv de Wegens (încercare) pentru oaspeți. Meciul, viu 
disputat, a dat cîștig de cauză plusului de experiență al brașovenilor. 
(V. Secăreanu — coresp.).

In meci contind pentru divizia A : CONSTRUCTORUL — ȘTIINȚA 
PETROȘENI 3—15 (3—5).

★
mult, Ia

un turneu
rugby la

Berlin 
inter- 
care a

® Nu de 
a avut loc 
național de 
fost prezentă și o echipă din 
țara noastră, cea a Șantiere
lor Navale; Oltenița. Compor- 
tîndu-se excelent rugbyștii ro
mâni au terminat victorioși 
în toate cele trei întîlniri 
susținute : 34—3 (16—3) cu
Lokomotive Leipzig, 28—0 
(6—0) cu Lokomotive Berlin 
și 16-—6 (8—6) cu Post Ber
lin. Rugbyștii dii^ Oltenița 
au avut cei mai activi jucă
tori în lonescu, Diaconu și 
Omer Spirea. Ș. N. Oltenița 
este antrenată de Gr. Aman.

9 Echipa franceză Rugby 
Club din Toulon, care tre
buia să joace în România, în 
prima jumătate a lunii iu
nie, a anunțat că este nevoi-

★
turneul din 
majoră .
de rugby 

Germane,

★
ta să-și amîne 
motive de forță

© Selecționata
juniori a R. D. 
care și-a început turneul în 
România, va juca vineri la 
Buourești cu reprezentativa 
de juniori a Capitalei, iar 
duminică 1 iunie, cu XV-le 
similar al clubului Rapid.

@ Astăzi (joi), pe stadio
nul din șoseaua Olteniței, e- 
chipa T. J. Gottwaldov va 
susține cel de-al doilea meci 
din cadrul turneului între
prins în România, jucînd cu 
formația Constructorul Bucu
rești. Meciul va începe la ora 
16,30.

De notat 
Gottwaldov 
ma divizie 
Cehoslovaciei în care ocupă 
locul 8.

că echipa din 
activează în pri- 
a campionatului

1 iunie 1969—Concurs special Pronobox
CUM SE INDICA PRONOSTICURILE PENTRU PRONOBOX

Pentru a participa la pre
miile suplimentare care se o- 
feră la Pronobox. pronosticu
rile se înscriu la fel ca la pro
gramul concursului Prono
sport cu meciuri de fotbal 
prin 1, X sau 2.

Cu aceleași variante parti
cipați la toate premiile. Ca a- 
tare, este bine să depuneți, pe 
același buletin sau pe buletine 
diferite, pronosticuri și pentru 
un program și pentru celălalt.

La Pronobox va trebui să 
indicați prin 1. X sau 2 grupa 
din c e credeți că va face 
parte țara al cărui reprezen
tant va deveni campion euro
pean la categoria respectivă 
din dreptul fiecărui meci. în 
ordine categoriile sînt urmă
toarele : 1 semimuscă ; 2 mus
că ; 3 cocoș ; 4 pană ; 5 semiu- 
șoară ; 6 ușoară ; 7 semimijlo- 
eie ; 8 mijlocie ușoară ; 9 mij
locie ; 10 semigrea: 11 grea.

Grupele de țări pe baza că
rora va trebui să indica*) pro
nosticurile (și amănunte su
plimentare) le găsiți la agen
țiile LOTO-PRONOSPORT.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul 

nr. 22 din 28 mai 1969.

EXTRAGEREA I : 24 9 23 45 43 17
FOND DE PREMII : 434.632 lei 

EXTRAGEREA a Il-a : 42 36 5 41 
30 37 11

FOND DE PREMII : 405.043 lei 
din care : report la categoria A : 
29.915 lei.

LOTO

Premiile întregi și sferturi de 
la tragerea din 23 mal 1969

EXTRAGEREA I : Categoria I: 
2 variante întregi a 68.323 lei ; 
categoria a II-a : 1 variantă în
treagă a 68.323 lei șl 1 variantă 
sfert a 17.080 lei ; categoria a 
IlI-a : 46 a 2.313 lei șl 35 a 578 lei; 
categoria a IV-a : 199 a 681 lei șl 
133 a 170 lei : categoria a V-a : 
522 a 310 lei și 362 a 77 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Catego
ria A: 2 variante sfert a 200.000 
lei : Categoria B : 4 variante sfert 
a 20.616 lei ; categoria C : 7 va
riante întregi a 8.680 lei și 10 
variante sfert a 2.170 lei ; catego
ria D : 595 a 100 lei și 1694 a 25 
lei.

REPORT CATEGORIA A : 
14.698 lei

Premiile de categoria I și a II-a 
de la extragerea I au revenit 
participanților IORDAN ȘTEFA- 
NIA din București, VORNTCU 
VIRGILIU din Oltenița și res
pectiv lui SIMON ȘTEFAN din 
Alba-Iulia.

Premiile de categoria A de ia 
extragerea a II-a au revenit par
ticipanților STOIAN CONSTAN
TIN — Băile I-Ierculane și RA- 
ȚIU DANIE din Oradea.

23 mai — 1 iunie

Total salutară inițiativa clu
bului sportiv Universitatea 
București (de fapt, și mai pre
cis, a prof. I. Petruțiu, antre
norul echipei masculine ,,U“) 
de a organiza un turneu în 
nocturnă pe terenul propriu 
cunoscut mai mult sub vechiul 
nume — „Drept". Salutară în 
primul rînd pentru că, în a- 
cest fel, s-a asigurat (este 
drept, pentru o perioadă scur
tă), o activitate competiționa- 
lă formațiilor fruntașe din 
Capitală ; în al doilea rînd 
pentru că respectivei întreceri 
i s-a ales un cadru atit de 
plăcut ca cel al „Dreptului", 
bază care cu două decenii în 
urmă a cunoscut o adevărată 
glorie.

Se poate spune, deci, că în
ceputul a fost făcut. Este de 
dorit, însă, ca inițiativa să nu 
râmînă singulară. Celelalte 
cluburi bucurestene pot urma 
exemplul celui universitar 
pentru a organiza, și ele, în
treceri pe „Drept". La rîndul 
său, clubul sportiv Universi
tatea are obligația de a aduce 
completările absolut necesare 
disputării competițiilor în con
diții normale. Mai, precis, este 
vorba de îmbunătățirea ilu
minației, amenajarea unei ta
bele de indicare a scorului și 
a unei stații de radio-amplifi- 
care, bituminizarea terenului. 
Sînt necesități simple, puțin 
costisitoare și absolut utile. în 
orice caz, mai realiste decît 
proiectele pretențioase (des
pre care auzim de ani de zile) 
de transformare radicală a 
„Dreptului", care însă au ră
mas pe hîrtie. Și, în aștepta
rea lor, splendida (cîndva) 
bază sportivă a căpătat patina 
anilor. Ceea ce, pentru un 
teren de sport, este total ne
potrivit.

Jocurile celei de a Ul-a e- 
tape a „Cupei Universității" 
s-au încheiat cu rezultate aș
teptate : Pol itehnica-Uni vers i- 
tatea 92-85 (51-46), Rapid-Pro- 
gresul 100-73 (47-32), Dinamo- 
I.E.F.S. 70-55 (35-23), iar cla
samentul la zi indică urmă-

r

Universității".
Luptă pentru balon in meciul Rapid — Progresul disputat in ca

drul „Cupei

toarea ordine : 1. Dinamo 6p, 
2. Rapid 5p, 3. Politehnica
5p, 4. I.E.F.S. 5p, 5. Universi
tatea 3p, 6. Progresul 3p. Pen
ultima etapă are loc astăzi, 
de la ora 17, cuprinzînd în or
dine partidele: Progresul- 
I.E.F.S., Universitatea-Dinamo, 
Rapid-Politehnica.

„Cupa Suceava" 
la minibaschet
In cadrul acțiunilor genera

le ce se întreprind pentru dez
voltarea minibaschetului, 
Școala sportivă din Suceava 
va organiza, la mijlocul lunii 
iunie (13—16), prima ediție a 
competiției dotată cu „Cupa 
Suceava". La întreceri au fost 
invitate echipe de băieți din 
București, Timișoara, Galați, 
Focșani, Iași, Oradea, Bacău 
și, bineînțeles, din Suceava.

Foto : TH. MACARSCHI

Mușchetarii
iși desemnează

campionii
La sfîrșitul acestei săp- 

tăminj se vor desfășura fi
nalele campionatelor na
ționale individuale de scri
mă Iată ordinea probe
lor :
• vineri "0 mai flo

retă bărbați

iunie

vor avea

© sîmbătă 31
spadă

@ duminică 1
sabie.

Toate finalele
loc în sala Constructorul 
din Capitală, de la ora 
8,30.

PENTRU TOTI COPIII, CONFECȚII - PENTRU JOACĂ, 
PENTRU SPORT, PENTRU SCOALĂ SI VACANTA 
părinții au cuvintul i dar după ce au vizitat 
MAGAZINELE DE CONFECȚII.

D.G.C.T.I.

Apar In fiecare primăvară, 
dar anul acesta parcă sînt mai 
mulți- Apar de obicei in pri
mele zile ale lunii mai și se 
silesc să se mențină pînă la 
sfîrșitul lui septembrie 
dar unul acesta au apărut încă 
din aprilie, în zilele acelea 
foarte călduroase, și i-am pu
tut deosebi cu ușurință prin
tre bieții „hippies" bărboși, 
cu pantalonii savant peticiți, 
printre micii cabotini cu 
șepci cadrilate — neutru că 
„ei" au un mers special, o 
alură, o voce care ne amin
tește totdeauna de omul ca
vernelor.

Apoi, o dată cu începutul 
verii s-au înmulțit, și-i văd 
apărînd mereu, cu cămașa 
deschisă pină la buric, pur- 
tind lanțuri pe piept, cu me
dalioane, cu amulete, cu cru
ciulițe și. mai ales, etalîndu-și 
pectoralii, purtând tricouri co
lante cărora le scurtează 
mânecile pentru ca înspăimân
tătorii lor deltoizi să ne u- 
luiască.

Ii văd, deci, din ce in ce mai

mulți pe bulevarde, în auto
buze, spînzurați de bară în- 
tr-o mină, ca să-și poată juca 
bicepșii, vorbind foarte tare, 
mugind aproape, și făcîndu-și 
loc cu coatele printre bieții 
oameni cu mined lungi, tre- 
cind nepăsători, balansîndu-și 
palmele grele, gata să lovea-

Evenimentul săptămînii a 
fost un meci de fotbal romă- 1 
nesc în care s-au marcat 7 go- j 
luri. N-am mai văzut de mult ; 
așa ceva pe micul ecran — iar 
citeva din cele șapte „boabe" 
au fost prinse foarte bine. Go- ■ 
Iul ultim al lui Lereter cred că ■ 
a fost lucrat pentru televiziu- ( 
ne și-ar putea înlocui în ge
nericul emisiunii sportive sec
vența de fotbal cu acel cele
bru autogol. Gol de vis. In ge- ■ 
neral. Dinamo—U .T.A. a fost 
lucrat cu plăcere de opera
tori și regie, deși s-ar putea 
încerca mai stăruitor și fără 
frică grosplanurile în momen
tele de tensiune. La 2—2, un
deva, departe, Bazil Marian se 
chinuia pe tușă. Chinul lui 
ne-a rămas străin — doar in
stinctul ochiului nostru îl bă
nuia. Aparatele n-au alergat 
intr-acolo. Fotbalul n-are trans- 
focator. Transfocatorul rămîne 
la dispoziția reporterilor care 
caută drame familiale, intelec
tuali care-și bat părinții, co
pii rătăciți, mame ignorate, fel ■ 
de fel de lucruri serioase șL 
grave. Bazil Marian blestemând 
divina relaxare, un om înfri
coșat de ceea ce fac alți 11 la 
2—0 și 4—2, — nu e o dramă 
familială, de acord. Dar poate 
că merită citită și o față de 
om surprinsă în momente „ne
serioase", ta acel 2—2 de la 
2—0.

Intr-adevăr, dacă cineva a 
fost serios duminică — serios 
pină la a-ți pișcă sufletul de 
emoție, serios pină la un spec
tacol patetic — acela a fost 
liderul. Pină la pauză, pînă la 
acel limpede 2—0 dinamovist, 
eram convins nu numai că 
U.T.A. nu va cîștiga campio
natul, dar — cum’Zicea Pries- 
cu, cu o brutalitate exagerată 
care niciodată nu mă incintă — 
că nici n-ar trebui să-l ia spre 
folosul Fotbalului românesc. 
După repriza doua, dați-mi vo
ie să mă mai gîndesc, deși 
cine nu știe cum ne pot inti
mida și șantaja marile cuvinte 
scrise cu litere mari1 folos,

fotbal... (Ați citit „F“-ul lui 
D. R. Popescu 2 Nu-l scăpați ! 
E un roman dificil, bun, dar 
nu vă speriați: e și cu fotbal!)

Evident, toți știm ce e în 
folosul Fotbalului românesc. 
Evident, Dinamo e mai bună ca 
U.T.A. Evident, U.T.A. e o e- 
chipă ușurică pentru competi
țiile grele europene și cînd 
mă gîndesc la Domide lingă 
un Facchetti sau Moț lingă Sti
les, mă rog simultan cerului. 
Dar nu spuneam așa și de Du- 
mitrache (ce gol de clasă en
gleză, duminică, pe Dinamo, 
„chapeau bas, monsieur Du- 
mitrache”!) înainte de 15 ia
nuarie, cînd îl puneam în. coș
marurile 
ton ? Se 
minunat 
omul se împotrivește eviden
țelor apăsătoare, paralizante. 
Asta a făcut U.T.A. duminică 
— și nu cunosc altă echipă ro
mânească dispusă a se angaja 
atit de sincer în cea mai a- 
furisită luptă, lupta împotriva 
evidențelor. U.T.A. are suflet, 
demnitate, putere de a sfida 
inferioritatea, ca să nu mai 
spun că niciodată nu mi-a fost 
rușine cu „tehnica 
Mă gîndesc deci — 
.decide — dacă nu 
folosul Fotbalului 
tocmai o asemenea 
cîștige anul acesta 
tul. Pentru mulți e
U.T.A. l-a șl pierdut. Dar dacă 
U.T.A. nu acceptă nici aceas
tă evidență ?

Știu că pot fi socotit aven
turist, sufletist, sentimentalist 
sau mai știu ce — dar mă în
treb dacă fotbalului nostru nu 
i-ar fi necesare, din cînd in 
cînd. asemenea aventuri senti
mentale și sufletiste... Că tot 
judecind strîns și fără suflet, 
am văzut ce am avut de vă
zut. Șt, la urma urmei, vorba 
lui Adrian Păunescut mai da- 
ți-ne pace : U.T.A.,, duminică, 
la televizor, a fost memorabilă.

noastre lingă Charl- 
întîmplă un fenomen 
în fotbal, în sport:

de Arad", 
fără a mă 
ar fi spre 
nostru ca 
echipă să 
campiona- 
evident că

BELPHEGOR
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Începe turul
CAMPIONATULUI REPUBLICAN

PE ECHIPE
Cele mal bune echipe feminine 

și masculine de tenis de masă 
se vor întrece, timp de patru zile 
(joi, vineri, sîmbătă; duminică); 
la Brașov, în cadrul turului cam
pionatului republican. Vor fi 
prezente opt formații feminine șl 
unsprezece masculine. Returul 
competiției va avea loc; la Ora
dea, in luna decembrie. Atunci 
vor fi cunoscute echipele cam
pioane ale țării.

Luni și marți, tot la Brașov,- se 
va disputa un ultim concurs de 
selecție între cei mal buni ju
niori. Cu acest prilej vor fi al
cătuite reprezentativele Româ
niei pentru t,Criteriul european 
de juniori".

, etapă
în divizia A
Cele 10 

tici pante 
viziei A 
meciurile 
avea loc 
București 
dul Tineretului, ora 17), Di
namo București — Progresul 
Buqurești (bazinul Dinamo, 
ora 18,30), Voința Cluj — 
Crișul Oradea, C.S.M. Meta
lul roșu Cluj — Rapid Bucu
rești Și Vagonul Arad — Po
litehnica Cluj.

echipe de polo par
ia campionatul di- 
își dispută astăzi 
etapei a Vlî-a. Vor 

partidele I.E.F.S.
— Steaua (ștran-

De/tâ luată prin surprindere...
Cînd, în plină lună ianuarie, 

primăria Capitalei a fost sur
prinsă de venirea absolut 
neașteptată a iernii, am cre
zut că este vorba de un fe
nomen local izolat. Dar n-au ' 
trecut nici patru luni înche
iate și ne-am convins că și 
prin alte părți lumea se lasă 
surprinsă de evenimente. Iată, 
de pildă, două 
Navrom și O- N. T. 
mate, printre 
viața 
Delta Dunării 
avut răgazul să afle la timp 
că în jurul datei de 1 mai, 
prof ițind de cele 4'zile libere, 
o mare masă de cetățeni își 
vor consacra preferințele ex
cursiilor. In consecință, nici 
pregătiri nu s-cțu făcut. Mo- 
bilurile fiind diferite, 
clare, le vom numi. Pe de o 
parte (la Navrom) spirit bi
rocratic cras, spirit de laisser- 
aller, lipsă de simț comer
cial ; pe de altă parte (la 
O- N. T.) influența spiritului 
de dugheană, potrivit căruia 
trebuie să încasezi cit mai 
mult cu cit mai puține efor
turi șl cheltuieli. Concertind 
astfel defectele, cele două 
instituții au reușit să strice 
plăcerea unei mari mase de 
oameni care în acele zile a 
afinat spre mirajul 
de departe, tocmai 
Timișoara, Brașov, 
sau București.

Agenția O. N.

fericită

instituții: 
che- 

altele, să facă 
turiștilor în 

— care nu au

dar

Deltei, 
de la 

Ploiești

T. Tulcea

i-a așteptat pe oaspeți cu un 
ghișeu foarte primitor. Dar 
atit, pentru că de soarta 
mătoare a clienților săi 
s-a mai interesat nici un 
Îmbarcarea pe vasele de agre
ment s-a făcut cu totul primi
tiv, străbătind bordurile (ne
amenajate, fără punți) ale al
tor trei vase acostate- Deși 
vasul de agrement este dotat 
cu un bar — cu frigider, 
aragaz, mașină de cafea-expres 
etc. — o perdea discretă aco
perea totul, fără ca, în prea
labil, cineva să anunțe pasa
gerii unei călătorii de cinci ore 
pe apă că nu vor avea nimic 
de consumat! Călătoria în 
sine : Tulcea—Maliuc și retur, 
fără nici o altă oprire, rămine
— nu din vina naturii — o 
promenadă stearpă și anodină 
pe un bulevard acvatic, ale 
cărui virtuți trebuie să ți le 
dezvăluie cineva. Firește cu 
O.N.T. nu a pus la dispoziție 
nici un ghid- Cit despre mîn- 
catul vreunui pește. în

Navromul are curse 
pe Dunăre, pînă la 
Peste 40 de oaspeți ai 
naivi, au plecat din 
de intrare a Deltei" ț 
vărsarea 
bilete dus și întors. Li 
dat asigurări că la Suiina vor 
primi biletele de întoarcere. 
Dar aici, stupoare, călătorii 
află că vasul va fi ocupat de 
alți pasageri și că ei înșiși
— cu sentimentul de a fi

ur- 
nu 

pic.

Deltă... 
rapide 
Suiina. 

i Deltei.
„poarta 
pînă la 

în Mare solicitînd 
s-au

prizionieri la capătul pămân
tului — sînt nevoiți, în lipsa 
oricărui alt mijloc de trans
port, să rămână de la prînz 
pînă a doua zi, deci să și 
înnopteze, la Suiina! Asta în 
condițiile în care: au plecat 
intr-o promenadă de cîteva 
ore, au lăsat la Tulcea o ca
meră de hotel plătită, bani, 
mîncare, medicamente, îm
brăcăminte. Am asistat, pe 
pontonul din Suiina, la scene 
penibile, dacă nu 
matice, cu copii 
excursie și rămași 
cu oameni bătrîni 
medicamentele lor 
zeci de oameni desperați, su~ 
portînd brutalitatea persona
lului Navrom (de pe vas și 
din port), care nu a luat nici 
o măsură, cit. de cit umană 
(dacă nu din considerente 
comerciale), pentru a mai efec
tua în acea zi un transport.

In aceste condiții, care com
promit substanțialele investiții 
făcute în Deltă, faima turis
tică a locurilor se va reduce, 
probabil, la splenditnl hotel 
din Tulcea- Poate doar dacă 
organele județene nu vor scu
tura puțin pe responsabilii 
locali ai instituțiilor citate, 
pentru că la urma urmei aci 
e vorba și de prestigiul unei 
zone deschisă admirației turiș
tilor străini, ddr și români.

chiar dra- 
plecați in 
de pripas, 
lipsiți de 

uzuale, cu

I. MITROFAN

mai mult libidinos decît dur 
— în ciuda frunții îngrijo
rător acoperită de păr și a 
bărbiei osoase.

Ii văd la cele mal variate 
ore ale zilei — cînd ceilalți 
lucrează, populînd barurile, 
ștrandurile, sălile de specta
col — dar îi văd și după aceea,

brațelor, ca pe niște clini — 
tranzistoarele.

Nu știu de unde vin — 
fără îndoială că și din case 
omenești — dar ceea ce îmi 
amintesc, cel mai adesea, cu 
instinctul lor de turmă, cu 
surîsul duplicitar și cu agre
sivii alea lor sînt un soi de

BICEPȘII
scă, să rîgîie și să înjure, 
scrutîndu-se unii pe alții cu 
atenție, cînd doi cite doi sau 
cinci cite cinci se intilnesc 
ostili, față în față, li văd 
rezemați de balustradele bu
levardului, rîzînd gros, îi văd 
legindu-se de femei în fața 
cinematografelor, cu un suris

după lucru, travestindu-se in 
tricouri colante, atîrnîndii-și 
lanțurile pe piept pentru spec
tacolul de „duri" pe care-l vor 
da pe bulevarde, la adăpostul 
anonimatului, cu micii lor 
ochi cruzi, șterși, scuiplnd 
mereu și scuturind, la capătul

cocote masculine dornice să 
impresioneze femeile cu tri- 
cepșii și carura lor atletică 
(pe care, vai cu cită caznă 
și-o mențin, înțepenindu-și 
omoplații, nemairespirînd !) 
și îmbinarea dintre frunțile 
lor inguste și surisurile irezis

tibile ar avea un aspect hilar, 
dacă nu ne-ar aminti de omul 
cavernelor.

Oricum însă, de oriunde ar 
veni și oricît i-am suspecta 
de rinocerită, nu i-am fi po
menit, poate, în cadrul a- 
cestei rubrici dacă mulți din
tre ei n-ar face parte din droj
dia stadioanelor, dacă unii 
dintre ei n-ar frecventa să
lile de sport, dacă ei inșiși 
n-ar purta, prin impostură, 
tricouri de asociații, ghete de 
baschet și pantofi de atletism.

Astfel că atunci cînd îi 
veți întîlni spînzurați de ba
rele autobuzelor, admîrîndu-și 
bicepșii, cînd îi veți întîlni pe 
bulevard Cu pași tîrșiți, cu 
ochi apoși, lovind trecătorii 
cu umărul, nu vă lăsați in
duși in eroare de ecusoanele, 
insignele sau recuzita lor 
vestimentară și nu-i înjurați, 
niciodată, din cauza lor, pe 
sportivi.

Cel puțin, niciodată, din 
cauza lor.

Camil BACIU
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In sala Casei de cultură a 
orașului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de lupte greco- 
romane dintre reprezentativele 
de tineret ale României și Re
publicii Democrate Germane. 
Sportivii români au învins cu 
scorul de 6—4. (G1I. GRUNZU 
— coresp.).

ACOLO UNDE IAU STARTUL LOR ZILNIC 
FLASH“-urile SPORTIVE

La ore de dimineață, atunci 
cind întrebați la chioșcarul dv. 
dacă „mai este Sportul...", 
rotativele au aruncat de mult 
pe gurile lor mari ultimele 
foi ale ziarului pe care aștep
tați cu nerăbdare să-l par
curgeți cu privirea. Stivele de 
hirtie tipărită au plecat spre 
toate colțurile țării, ducînd 
in nesfîrșite coloane de litere 
și clișee veștile proaspete 
izvorîte din clocotitoarea 
viață a stadioanelor. Un ziar 
este gata. Dar se naște altul.

La aceleași ore în care li
niștea a coborît pe clapele 
linotipelor și cilindrii uriașei 
mașini de tipărit odihnesc, 
intr-un alt colț al Bucureș- 
tiului începe un nou cint 
sincopat al literelor așternute 
pe hirtie. Acum, în șir neîn
trerupt pornesc să curgă 
benzile scrise mărunt ale te
leimprimatoarelor. Sosesc ști
rile de noapte și cele din zorii 
zilei, semnalul de începere 
pentru o nouă zi de muncă în 
redacții și- tipografii-

Ne aflăm în marea sală de 
telex a Agenției române de 
presă „Agerpres", într una din 
aripile uriașei clădiri a Com
binatului poligrafic „Casa 
Scinteii". Aci, timp de odihnă, 
practic, nu există. In răstim
puri scurte, fiecare dintre apa
ratele automate de recepție se 
trezesc din nemișcare și își 
reiau țăcănitul ritmic. Din

cine știe care ungher al glo
bului a pornit o nouă știre. 
TASS, „France Presse", „Uni
ted Press International", BTA 
sau ANSA are de transmis 
ceva. Și nu rareori, in colțul 
de sus al filei albe, primele 
litere se aștern intr-o binecu
noscută înșiruire : sport.

A venit ora trierii știrilor. 
Suluri, suluri, benzile de te
lex pleacă spre redacțiile 
Agenției și — bineînțeles — 
cea de sport nu este niciodată 
ocolită. încep să sune și tele
foanele. Corespondenții din 
provincie transmit știri și 
rezultate. Alte voci sînt ale 
redactorilor de serviciu, de la 
alte redacții, întrebînd: „ce 
știri aveți astăzi

O muncă rievăzută de mili
oanele de cititori ai ziarelor 
se desfășoară, zi de zi, după 
un itinerar mereu respectat 
cu strictețe. Recepție, traduce
rea telegramelor din străină
tate, redactarea știrilor- Apoi, 
către ora primului sau mai 
devreme, primele file ale Bu
letinului sportiv Agerpres ies 
de sub presa rota-print-ului.

Sînt zilnic 30—40 știri și re
portaje, „flash“-uri și comen
tarii, oglindind 24 de ore de 
sport pe întinsul țării, ca și 
pe meridianele globului. Alte 
texte fac drumul invers, tot 
pe calea' telex-ului sau al 
Buletinului tipărit, transmis m 
72 de țări ale lumii, cu vești

Pregătind ultimele Ima
gini sosite prin tela- 

foto.

Foto : TH. MACARSCHI

despre activitatea sportivă din 
România.

Ați citit de atîtea ori, me
canic poate, numele scris în 
paranteză la începutul știri
lor celor mai recente : Ager
pres. Modestia este tradițio
nală în munca unei agenții 
de presă. Numele celor ce 
asigură zilnic recolta de nou
tăți sportive, oferită de Ager- 
pres ziarelor și posturilor 
noastre de radio și televiziune, 
rămîne în majoritatea zdro
bitoare a cazurilor intr-un 
perfect anonimat. Ne vom 
permite să perturbăm pentru 
o singură dată, ceva din or
dinea prestabilită a lucrurilor 
lată, trei oameni colaborează 
nemijlocit la difuzarea știri
lor sportive ale Agenției ro
mâne de presă, creată acum 
20 de ani. Sînt Ilie Goga — 
șeful secției de sport Ager- 
pres — apoi, primul său aju
tor Paul Ochialbi și cel mai 
recent venit în această activi
tate, Albert Berger. Fiecare, 
comentator sportiv apreciat, 
mesager neobosit al veștilor 
culese de

O nouă 
ceput. La 
tăieri, la fel ca și 
Agerpres-ul ne promite știri 
proaspete și interesante din 
neîntrerupta viață sportivă. Și 
se ține de cuvint!

pe stadioane
zi de sport a în- 

fel ca ieri, ca alal- 
mîine,

Radu VOIA

in lume
Danemarca—Irlanda 2-0

C. M. de fotbal
Jocurile Britanice

de atletism
COPENHAGA 28 (Agerpres). 

— Aproape 30 000 de specta
tori au urmărit la Copenhaga 
meciul dintre selecționatele 
Danemarcei și Irlandei, con- 
tînd pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal 
(grupa a II-a europeană). Vic
toria a revenit gazdelor cu 2-0

golurile marcate de 
(min. 35 și 66).

(1—0) prin 
Soerensen . ...

In urma acestui rezultat, cla
samentul grupei este următo
rul : 1. Cehoslovacia — 6 punc
te (din 4 meciuri) ; 2. Ungaria 
— 2 puncte (1 meci); 3. Da
nemarca — 2 puncte (3 me
ciuri) ; 4. Irlanda — 0 puncte 
(2 meciuri).

★
internațional de 

tineret de la Bor-

Bogat program la scrimă
Luna iunie este marcată 

de un calendar internațional 
deosebit de bogat pentru scri- 
merii români. Astfel, după 
Como — „Floreta de argint"
— concurs de proporții re
zervat floretistelor, va fi rîn
dul floretiștilor să se depla
seze în Italia pentru a par
ticipa la două importante 
competiții.

Prima, care va avea looîn 
zilele de 7 și 8 iunie, este 
programată la Bologna. Este 
vorba de „CUPA GIO- 
VANINI", întrecere de an
vergură europeană (în nici o 
ediție n-au fost mai puțin 
de 120 de trăgători din peste 
10 țări) și în care scrinierii 
români și-au înscris numele 
printre cîștigători, prin cam
pionul olimpic Ionel Drîmbă.

Cîteva zile mai tîrziu, la 
10 iunie, orașul Verona va fi 
gazda tradiționalului concurs 
patrulater de floretă bărbați
— dotat cu „CUPA GAU- 
DINI" -» Italia — Franța— 
România — Ungaria.

Un patrulater cu aceleași 
partenere, dar la altă probă
— spada — se va desfășura 
în România, mai exact la 
Cluj, în zilele de 7 și 8 iu
nie.

Parisul va fi. ca deobicei, 
gazda tradiționalului concurs 
feminin de floretă dotat cu 
„CUPA LEON JANTY". Fe
derația franceză de speciali
tate estimează la 150 cifra par-

ticipantelor, reprezentante ale 
tuturor țărilor cu veleități pe 
plan mondial (U.R.S.S.. Un
garia, România. Italia). Data 
desfășurării — 14 și 15 iu
nie.

La aceleași date, două con
cursuri internaționale în R. O. 
Germană : unul este progra
mat la Schwerin, cu partici
parea specialiștilor în floretă 
(masculin și feminin), celă
lalt la Eisenach, numai pen
tru sabreri.

Tot în R. D. Germană va 
avea loc turneul de floretă 
bărbați și spadă de la Mag
deburg, programat în zilele 
de 21 și 22 iunie.

il

Turneul 
fotbal pentru 
deaux s-a încheiat cu victoria 
formației belgiene Anderlecht, 
care în finală a dispus cu sco
rul de 1—0 (1—0) de echipa 
spaniolă Barcelona. i

L0NDRA 28 (Agerpres). — In 
prima zi a „dosurilor Britanice" 
de atletism sare se desfășoară 
în prezent pe stadionul „White 
City" din Eondra, proba de 5 000 
m plat a fost oîștlgată de Ste
wart, sronometrat în 13:42,8. Pe 
3 000 m Maa Gafferty a reali
zat 7:59,8. In oursa de 400 m 
garduri englezul John Sher
wood a fost înregistrat In 50:8. 
Lynn Davis a «îștigat lungimea 
cu 8,00 m.

Remarcabile performanțe 
atletice

Tn eadrul unui conours de a- 
tletism care a avut loe la Var
șovia, Sidlo a cîștigat proba de 
aruncarea suliței cu o arun
care de 80,14 m. Tînărui 'Wie- 
slaw Sieranski (22 de ani) s-a 
clasat pe locul doi cu 80,24 m.

La Tucson (S.U A.), sportivul 
american Allen a ocupat pri
mul loe în proba de săritură în

înălțime «u 2,13 m. In proba 
de aruncarea suliței viatoria i-a 
revenit lui Murro (S.U.A.) eu 
o performanță de 84,00 m.

15 atlețî români
la Sofia

Benvenuti indisponibil 7 săptămîni I

și duminică 
tradiționalul 
al ziarului

Recent, s-a desfășurat la Ma
drid o importantă reuniune a 
Comisiei tehnice a F.I.K., la 
care a participat și antrenorul 
emerit NICOLAE NAVASART, 
membru al acestui organism in
ternațional. La înapoierea spe
cialistului român, redacția i-a 
solicitat să împărtășească citi
torilor cîteva din principalele 
probleme discutate cu acest 
prilej.

parti cipanților — la apropiate
le întreceri de la Moscova vor 
fi instalate pontoane contra va
lurilor atît de capricioase ale 
lacului. Comisia tehnică a sta
bilit juriul campionatelor, co
misia de concurs, starterii (în

ternaționale). Au fost luate și 
măsurile 
gurarea 
curselor

necesare pentru asi-
abunei desfășurări 

de 10 000 m

— Din 
de zi a

cite știm, pe ordinea 
ședinței au figurat și

tuia. Startul va fi mobil — 
pe o platformă 5 pontoaneie, de 
asemenea mobile la 500 și 1 000 
m ; balizajul va avea ea model 
pe cel de la campionatele eu
ropene

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— Boxerul italian Nino Benve
nuti, campion mondial la sat. 
mijlocie, urmează să sufere o 
intervenție chirurgicală, la mina 
pe care și-a fracturat-o în pri
ma repriză a meciului su se
migreul nigerian Dick Tiger. 
Benvenuti va fi indisponibil 
pentru o perioadă de 7 săptă
mîni, urmînd să-și pună titlul 
în joc la începutul lunii octom
brie în fața unui adversar care 
urmează să fie desemnat zile
le acestea. Cele mai mari șanse 
de a deveni șalanger le are 
învingătorul său, Tiger, care a 
declarat ziariștilor că va putea 
face fără prea multe dificultăți 
greutatea de „mijlociu". Pe lista 
șalangerilor mai figurează Grif- 

oilriguez.
Din New York, agențiile in

ternaționale de presă transmit

că autoritățile judiciare ame
ricane urmează să analizeze 
cauzele care au dus la a«si- 
dentarea lui Benvenuti. Bursa 
lui poate fi blocată pînă la pro
nunțarea de către justiție a u- 
nui verdict.

Carlos Robles s-a 
auto-exilat I

disputate la Duisburg.

- Ce 
cutate ?

alte teme au fost dis- CONCURSUL Di TIR
MADRID: Avancronica tehnică primul rînd, unele re-

— Primul mare 
petițional fiind 
europene de la 
rugăm — pentru 
ne spuneți ce s-a 
conta ședință a 
nice și, totodată,
zați alte amănunte organizato
rice.

obiectiv com- 
campionatele 
Moscova, vă 
început — să 
stabilit la re- 
comisiei teh- 
să ne furni-

a marilor competiții

de caiac-canoe De vorbă nu antrenorul 
emerit N. Navasart

Sîmbătă 
loc la Sofia 
curs atletic 
rodna mladej. Țara noastră va 
fi reprezentată de următorii 
sportivi t Virginia Bonei, Ali
na Popescu, Elena Vintilă. 
P. Astafei, D. Bădini, C. Cor- 
bu. Gh. Costache, V. Dumi
trescu, C. Dosa, Cr. Ivan, 
N. Perța, V. Sărucan, Ad. Sa- 
mungi, Gh. Ungureanu, M. Za- 
haria.

are 
con- 
Na-

— La campionatele ce vor fi 
găzduite de cunoscuta bază de 

. sporturi nautice de Ja Himki 
și programate la 13—14 august 
(juniori) și 15—17 august (se
niori) vor participa, după toate 
probabilitățile un număr re
cord de caiaeiști și canoiști. Or
ganizatorii au trimis invitații 
în toate țările europene și ma
rele număr al răspunsurilor de 
principiu dovedește un mare in
teres al tuturor federațiilor na
ționale pentru această ultimă 
ediție a campionatelor continen
tale. Comisia a fost informată 
că — spre satisfacția tuturor

rîndul cărora figurează și N. 
Navasart), arbitrii de parcurs. ■ 
(printre care se numără și ar
bitrul român Otto Tomiuc), de 
turnante și finiș, precum și ofi
cialii pentru măsurătorile spe
cifice acestui sport. în ziua de 
12 august Sînt programate exa
menele de arbitri internațio
nali.

S-a stabilit, de asemenea, că 
în timpul competiției nu vor 
circula decît șalupele cu arbitri 
oficiali (ceea ce nu s-a întîm- 
plat la obișnuitele regate in-

probleme legate de viitoarele 
întreceri olimpice de caiac-ca- 
noe. Ce noutăți ne puteți spune ?

— Cu toate că pînă la J.O. 
mai este destul timp, foarte 
multe probleme de ordin teh
nic și organizatoric au fost dez
bătute pe larg, luîndu-se și o 
serie de hotărîri importante. 
Se lucrează intens la-un canal 
pe care vor avea loc întrece
rile și comisia a fost amănunțit 
informată despre dimensiunile, 
adîncimea si orientarea aees-

— In
feritoare la regulament — pro 
be-program. Pentru campiona
tele mondiale, în cadrul cărora 
se vor disputa și cele europe
ne, s-a întocmit programul de 
curse eșalonat pe patru zile, 
după sistemul olimpic (cu re
calificări). Vor fi introduse pro
bele de C 1 și G 2 — 500 și G 
6-1-1 la juniori. O problemă 
pr>vind ambarcațiunile : s-a 
stabilit să se renunțe, în per
spectivă, la dimensiunile mi
nimale obligatorii în ceea ce 
privește lățimea bărcilor. Dar, 
firește, au fost încă multe alte 
subiecte care au completat bo
gata ordine de zi a ședinței 
comisiei tehnice : introducerea 
probelor de 1 090 m în progra
mul campionatelor de juniori, 
dreptul acestora de participare 
la două probe etc. Fără îndoia
lă, specialiștii români vor ține 
cont de toate aceste discuții și 
hotărîri în munca de pregătire 
a loturilor reprezentative pen
tru marile competiții viitoare 
de caiac-canoe.

— (1. 2. —

PLSÎN
din Plsen auPe poligonul 

continuat întrecerile concursu
lui internațional de tir. In pro
ba de pistol viteză victoria i-a 
revenit trăgătorului cehoslovac 
Falta cu 597 p, cifră superioară 
recordului mondial al probei. 
Locul trei a fost ocupat de spor
tivul român Atanasiu an 589 p. 
Proba de armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri s-a încheiat 
cu succesul lui Kurka (Ceho
slovacia) — 1 157 p urmat de 
Alerhand (România) — 
Pe echipe, primul loo 
ocupat de România cu 
La poziția în picioare, 
României s-a clasat pe
loc cu 1 458 p. Proba a fost cîș- 
tigată de Kovarjik (Cehoslova
cia) cu 373 p. Trăgătorul român 
Caban a ocupat locul secund cu 
371 p. La poziția în genunchi, 
victoria i-a revenit lui Kurka 
cu 394 p urmat de Alerhand cu 
393 p. Pe echipe a cîștigat Iu
goslavia — 1457 p, urmată 
România — 1445 p.

1 156 p. 
a fost

4 584 p. 
eehipa 
primul

ar fî fost mai darnică
Daca zeița Fortuna

Arbitrul chilian 
de fotbal Carlos 
Robles, binecunos
cut pe continentul 
latino-american, a 
notărît, să-și pără
sească țara și să 
plece in Europa 
din cauza... fotba
lului. El a conside
rat că viața i-a de
venit insuportabilă 
după ce a condus 
meciul Chile — Ar
gentina, disputat 
în cadrul „Cupei 
Carlos Dittborn'1 
(competiție simi
lară cu campiona
tul european), în
locuind pe arbitrul 
neutru care nu a 
putut sosi la timp. 
Robles nu a recu
noscut, în cursul 
acestei partide, un 
gol înscris de e- 
chipa chiliană, par
tida terminîndu-se 
la egalitate (1—1). 
Cînd s-a înapoiat 
acasă, automobilul 
i-a fost distrus de 
suporterii chilieni 
nemulțumiți, soția 
sa nu a mai fost 
servită în nici un 
magazin, iar copiii 
și-au pierdut 
prietenii 
școală.
Robles și-a agătat 
in cui fluierul de 
arbitru și... a ple
cat !

toți 
de la 

Supărat,

Maraton acvatic

In anul 1897 !născut!

De la stingă spre dreapta, dintre
parUclpanții la categoria „vîrstnlci" a cro
sului ,,Pravda", discutat la Moscova : Mi
hail Popov. Nikolai Dlvavln și Piotr Ivanov. 
Toți trei sînt

cinci 
triplu 

rezultatul

Confruntarea celor mai bune 
palete de pe glob s-a încheiat 
de cîtva timp, dar ecourile ei 
nu s-au stins. Va mai trece pro
babil încă multă vreme pînă cînd 
liniștea se va așterne în jurul 
celei mai mari competiții de te
nis de masă din lume. Iubitorii 
sportului cu mingea de celuloid 
din țara noastră vor simți și 
peste ani fiorii bucuriilor trăite, 
își vor aduce aminte cu o jus
tificată «mîndrie de isprăvile în
făptuite la Munchen de cele trei 
românce, Maria Alexandru, E- 
leonora Mihalca și Carmen Cri
șan, cu ocazia ediției jubiliare 
a mondialelor (a 30-a în palma
resul prestigioasei competiții). în 
vestita „Eissporthalle** din ca
pitala bavareză, mii de specta
tori au ovaționat pe ambasadoa- 
rele sportive ale României pen
tru admirabila lor evoluție. Per
formanțele obținute la Munchen 
(două medalii de argint, una de 
bronz ca și victoriile eclatante 
realizate în fața faimoaselor e- 
chipe ale Japoniei — prima după 
13 ani — și R. F. a Germaniei) 
înscriu o nouă pagină glorioasă 
în istoria tenisului de masă ro
mânesc și, de ce nu, chiar a 
întregii mișcări sportive de la 
noi. România a revenit aureo
lată din disputa marilor puteri 
feminine ale tenisului de masă 
internațional. Și, cu toate că îna
inte de mondiale nimeni nu a- 
corda prea mari șanse jucă
toarelor românce de a se urca 
pe podiumul premiaților, așa 
cum au evoluat ele — compor
tare constantă la un nivel ridi
cat — rezultatele ar fi putut fi 
și mai bune. Afirmația nu este 
de circumstanță ci se bazează pe 
cîteva fapte reale. Numai că în 
nici una din aceste împrejurări, 
zeița Fortuna nu a fost alături 
de sportivele noastre.

După 
deschis 
gioase, 
Scholer 
tîlnirea -------- ...
maniei), ceea ce a dat aripi și 
colegelor ei, Maria Alexandru și 
Carmen Crișan^ au urmat suc
cesele în fața Japoniei, R. D. 
Germane, Ungariei și Suediei, și 
apoi, calificarea în finala „Cu
pei Corbillon**. Aici, sorții au 
hotărît ca, de la început, să se 
întreacă cele mal bune jucătoa-

ce Eleonora Miha.lca a 
suita de victorii presti- 
învingînd-o pe
(in primul meci din in- 
România — R.F. a Ger-

Diana

re din cele două țări, Maria A- 
lexandru și Zoia Rudnova. O 
partidă deosebit de importantă 
care urma să cîntărească greu 
asupra rezultatului final al în
tregii întîlniri. Chiar primul set 
avea să fie decisiv. De la 17—20, 
Maria recuperează, egalează și 
preia de două ori avantajul : 
21—20 și 22—21, dar Rudnova cîș- 
tigă cu 25—23. Jucâtoarea sovie
tică se arătase extrem de ner
voasă la ultimele mingi și dacă 
Alexandru și-ar fi adjudecat se
tul, probabil că meciul nu-i mai 
putea scăpa. Așa însă, Rudnovf* 
și Grinberg au prins mai mult 
curaj, în timp ce jucătoarele 
noastre au acționat sub impre
sia insuccesului din setul inau
gural.

O conjunctură mai favorabilă 
formației noastre ar fi putut a- 
pare și la proba de dublu fe
mei, în cazul cînd, în semifinale, 
cuplul Rudnova — Grinberg ar fi 
pierdut la perechea sud-core- 
eană Cioi— Cioi. învinsele au ce
dat la limită, cu 2—3, după ce 
au condus cu 2—1 la seturi (21— 
15, 24—26, 21—19), iar în setul al 
cincilea ele au avut 14—7 ! Re
prezentantele U.R.S.S. au fost, 
în general, adversare mai inco
mode pentru Alexandru și Mi
halca, ele folosind lovituri o- 
fensive mai aspre, în vreme ce 
dublul Cioi—Cioi, redutabil îm
potriva atacantelor, se dovedise 
pînă atunci mai vulnerabil în 
fața unor apărătoare, bunăoară, 
în genul sportivelor românce.

în sfirșit, un alt moment cheie 
l-a constituit semifinala de sim
plu, Alexandru—Kowada. Cam
pioana României pornea cu un 
ascendent moral în partida cu 
jucâtoarea japoneză, pe care o 
învinsese în întîlnirea pe echi
pe. Dar Maria a pierdut. I-au 
lipsit parcă forța și puterea de 
concentrare din zilele preceden
te. în schimb, spre deosebire de 
proba pe echipe, la individual, 
Kowada a acționat cu multă 
decizie, pe mingi foarte bine a- 
lese pentru atac. Românca a ra
tat o mare ocazie de a intra în 
posesia medaljei de aur, dacă 
ne gîndim că, deși învinsă, ea 
era de fapt — conform părerii 
specialiștilor — superioară ce
lorlalte semifinaliste, Toshiko 
Kowada, Gabriele Geissler și 
Miho Hamada. Intr-adevăr, aici;

considerăm că s-a pierdut 
mai bună șansă de a se cuceri 
un titlu suprem. Șl Maria A- 
lexandru merita această satis
facție maximă.

Desigur, s-ar mal putea amin
ti șl infrîngerea pe muche de cu
țit (setul decisiv cu 19—21) a lui 
Crișan la Kowada (în sferturi 
de finală) sau, în apelași tur, e- 
șecul Eleonorei Mihalca la Ha
mada, o jucătoare, e drept, ja
poneză, dar ma! puțin cunoscută. 
Și pentru că etica profesională 
impune, vom arăta că și Maria 
Alexandru a avut de făcut față 
unei situații aproape disperate, 
în meciul de simplu cu poloneza 
Danutza Szmit : 18—20 in setul 
ultim. Numai atacurile dezlăn
țuite ale Măriei din clipele fi
nalului au salvat-o. Acesta este 
insă un exemplu singular, în ge
neral, șansa neliind în nici un 
caz de partea sportivelor noas
tre.

Un lucru este cert. Intr-o com
petiție de o asemenea amploa
re, pregătirea complexă primea
ză, ea determină succesul. U- 
neori este însă nevoie și de o 
șansă în plus. De aceea am fi 
dorit ca zeița Fortuna să fi 
fost mai darnică și cu fetele 
noastre la mondialele de tenis 
de masă.

C. COMARNISCH1

Pe podiumul de premiere al „Cupei Corbillon" s-au aliniat re-
( prezentativele U.R.S.S.-, României, Japoniei și Cehoslovaciei.
I______________________ _—--------- ------------------------

Cunoscutul ino- 
tător iugoslav pe 
distanțe lungi Ris- 
to Blmbllovski, 
care a realizat a- 
nul trecut un re
cord original fno- 
tînd 18 km numai 
in stilul delfin, in
tenționează acum 
să-și îmbunătățeas
că performanța. La 
22 iunie, pe apele 
lacului Prespa, el 
va încerca să înoa
te o distanță de 25 
km tot in acest stil.

sat pe locul 
în proba de 
salt cu 
de 14,21 m. Perfor
manța aceasta nu 
ar spune prea mult 
dacă nu s-ar ține 
seama de faptul că 
Tookes este... orb ! 
De altfel, el a cu
cerit titlul de cam
pion la probele de 
triplu salt, 50 și 75 
yarzi și aruncarea 
greutății în cadrul 
concursului anual 
al Asociației atleti
ce pentru orbi din 
sudul S.U A. El 
practică, de ase
menea, cu succes, 
luptele: în iarna 
acestui an a cîș
tigat opt meciuri 
fără să li cunoscut 
infrîngerea 1

cerind un ajutor o- 
ficial. Perez, acum 
in vîrstă de 45 de 
ani, devenise ido
lul argentinienilor 
după ce cucerise ti
tlul mondial, în 
1954, in fața japo
nezului Yoshio Shi- 
rai. Dar, după ce 
a fost deposedat 
de titlu, în 1960, de 
tailandezul 
Ktngpetch,
rămăsese fără un 
ban, fără slujbă și 
contractase o boa
lă de plămini.

Fone 
Perez

Performer la...
5 ani I

Polisportiv... orb

Cu prilejul cam
pionatelor de atle
tism ale elevilor 
din statul Georgia, 
desfășurate recent 
la Atlanta, Aaron 
Tockes, în vîrstă 
de 16 ani, s-a cla-

Tn ajutorul lui 
Pascual Perez

Fostul campion 
mondial profesio
nist de box Ia ca
tegoria muscă, ar
gentinianul Pascual 
Perez, a fost anga
jat ca funcționar în 
direcția pentru 
proolemele educa
ției fizice în ca
drul Ministerului 
Educației. Ziarele 
argentiniene scriu 
că Perez „a fost 
pur și simplu sal
vat de mizerie" 
după ce a adre
sat o petiție minis
trului de internei 
Guillermo Bordat

ani,

Micuțul Kai-Jus- 
tin Radmann înce
pe să devină o per
sonalitate în lumea 
atletismului din 
R. F. a Germaniei. 
Recent, cu prilejul 
unui concurs atle
tic rezervat „spor
tivilor"... în vîrstă 
de 4, 5 și 6
desfășurat pe sta
dionul Elbe 
Hamburg, Kai-Jus
tin, csre abia a Îm
plinit 5 anișori, s-a 
dovedit un real ta
lent. Intr-adevăr, 
el a obținut 2,72 m 
la săritura în lun
gime, 21 m la a- 
runcarea mingii, 
10,1 sec la 50 metri 
plat și 75 cm la să
ritura în înălțime. 
Premiul oferit de 
organizatori a con- 1 
stat lntr-un... tort I

din

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
La Italie s-a desfășurat re

vanșa întîlnirii internaționale 
de baschet dintre reprezentati
vele feminine ale R. D. Ger
mane 
venit 
ce cu

în
U.R.S.S. cîștigase cu scorul de 
96-74.

și U.R.S.S. Victoria a re- 
baschetbalistelor sovieti- 
scorul de 67—66 (33—29).
primul meci, echipa

In cadrul campionatului fran
cez de fotbal s-au disputat două 
meciuri restanță. La Bordeaux,

echipa locală a pierdut cu 0—2 
în fața formației Sedan, iar 
Nîmes a terminat la egalitate : 
0—0 pe teren propriu cu Mar
seille. în clasament continuă să 
conducă St.
te, urmată 
puncte, ătc.

Etienne cu 52 
de Bordeaux

punc-
— 47

prezentînd 28 de țări. Printre 
concurenți figurează sunossuții 
automobiliști Andersson (Sue
dia), Mikkola (Finlanda), La- 
rousse (Franța) ets. Cursa mă
soară 3 280 km împărțiți în 16 
etape.

vingători cu scorul de 2— 
(l-l).

dă startul Ia 
competiție

Atena 
auto-

Astăzi se
in tradiționala 
mobilistîcă „Raliul Acropole". 
La actuala ediție și-au anunțat 
participarea 89 de echipaje re-

Selecționata de fotbal (tine
ret) a R. D. Germane a susținut 
un meci amical la Sofia în com
pania campioanei Bulgariei, 
formația Levski-Spartak. Fotba
liștii bulgari au terminat în

Cunoscutul pentatlonist ma 
gliiar Ferenc Torok, campion o 
limpio la Tokio, a anunțat c< 
va abandona activitatea «om 
petițională. Anul trecut, în «a 
drul J. ®. de la Giudad de Mc 
xico, el a făcut parte din e«hi 
pa Ungariei, sare a obținu 
medalia de aur la pentatloi 
modern.



!

Prima manșă
a semifinalelor
„Cupei României"

în mijlocul unui interes general, s-au desfășurat ieri, la București și Con
stanța, semifinalele „Cupei României". în Capitală, dinamoviștii bucureșteni 
și-au asigurat din prima manșă un avantaj substanțial (de 4 goluri) și așteaptă 

acum cu seninătate returul partidei sale cu Chimia Suceava, programată 
miercurea viitoare. în schimb, Farul,
Steaua va trebui să lupte din greu pentru a-și păstra fragilul avans.

învingătoare la limita (3—2) în jocul cu

V\\\\\\\\\\\\\\\^ \\\\\\\\\\\\\W

FARUL A LUAT UN MINIM AVANTAJ

ANTRENAMENT CU PUBLIC
DINAMO BUCUREȘTI — CHIMIA SUCEAVA---------------

5-1 (3-1)

Stadionul Dinamo, timp frumos; teren excelent, spectatori : circa 
15 000 ! Au înscris : Sălceanu (min. 16 și TI3), Lucescu (min. 38 și 
42) șl Dinu (min. 61) pentru Dinamo și Borcșu (min. 25) pentru 
Chimia Suceava.

DINAMO BUCUREȘTI : Coman — popa (min. 64 Crăciunescu), 
BOC, DINU, ȘTEFAN — Ghergbeli (min. 57 : Frățilă), Stoenescu, 
Sălceanu, Nunweiller VI,- Dumitrache și LUCESCU.

CHIMIA SUCEAVA : Petcu (min. 46: SIDAC) -- - - — -
SELIMESY, DANILEȚ, Mărculescu, 
Roșu, Gălățeanu.

A arbitrat sub nivelul obișnuit N

Ni cola u,
— Nedelcu, Sică, 
BORCAU, Goran,

A arbitrat sub nivelul obișnuit N Cursaru. 
Nlcolae Moraru și Marin Marinciu — toți din

ajutat la iinie de 
Ploiești.

Nu greșim dacă afirmăm că 
miza partidei a influențat ni
velul jocului. Fiecare echipă 
dorind calificarea în finala 
Cupei a încercat să-și creeze 
un avantaj pentru partea a 
doua a semifinalei. în dorința 
de a marca cit mai multe go
luri, Farul s-a văzut în postu
ra de a remonta un handicap 
de un gol chiar din min. 2.

Steaua — cu debutul său ce 
a amuțit tribunele — a.pvoluat 
totuși sub posibilități, rareori 
pe parcursul întîlnirii lăsînd 
să se întrevadă că țintește cu
cerirea Cupei.

Cronometrul stadionului a- 
răta că se consumaseră doar 
două minute de joc cînd tabe
la de marcaj înregistrase des
chiderea scorului. La prima 
acțiune ofensivă a bucurește- 
nilor, apărarea Farului a tri
mis balonul afară, Pantea a 
executat cornerul, mingea a 
ajuns la Tătaru, acesta a cen
trat înalt în careu, au urmat 
o săritură și un cap al lui 
Voinea care a trimis balonul 
în plasă : 1—0 pentru Steaua. 
Cîteva minute constănțenii 
par uluiți și nu reușesc să lege 
vreo acțiune. Apoi, Antonescu 
și Constantinescu au devenit

mai activi și aspectul jocului 
s-a schimbat. Atacanții Faru
lui hărțuiesc tot mai des linia 
de apărare adversă. în min. 
12, Kallo, infiltrat pe centrul 
careului de 16 m, face slalom 
printre D. Nicolae și Jenei, 
intră în suprafața de pedeap
să, șutează și Andrei plonjea
ză inutil. Balonul expediat de 
Kallo se lovește de bară de 
unde ricoșează în poartă i 
1—1.

Jocul devine tot mai vioi, 
tonul dîndu-1 constănțenii. 
părătorii oaspeți rezolvă 
mai greu situațiile critice 
la poarta lor.

în min. 31 Sasu a ajuns 
linia de fund de unde a cen
trat puternic în careu, iar 
Kallo, aflat pe fază, a adus e- 
chipa sa în avantaj : 2—1. Du
pă acest gol, Farul a dominat 
tot mai insistent, iar partenera 
sa s-a rezumat, în principal, 
în a destrăma avalanșa de 
atacuri de Ia poarta lui An
drei. Minutul 40 a adus o nouă 
modificare a scorului. Kallo, 
deosebit de activ în această 
perioadă, a trecut de Sătmă- 
reanu, a centrat spre Sasu ca
re. cu tin reflex uimitor, a tri-

A- 
tot 
de

pe

-------------------------FARUL — STEAUA 3—2 (3—1) --------------------------

CONSTANȚA, 28 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion 
„1 Mai”, teren bun, timp frumos, aproximativ 15 000 spectatori *, 
au marcat : Kallo (min. 12 și 31). Sasu (min. 40), 
(min. 2) și Creiniceanu (min. 76).

FARUL: Ștefănescu (min. 53 Uțu) — fleșa, Mareș 
Koszka, Dumbravă, Antonescu, Constantinescu, 
Tufan, Kallo.

STEAUA: Andrei — Sătmăreanu, Jenei (min. 
mitru Nicolae, Vigu, Dumitriu III, D. Popescu (min. 65 Ștefănescu), 
Pantea, Voinea. Tătaru II, Creiniceanu.

A arbitrat satisfăcător S. Mureșan (Turda), ajutat la linie de N. 
Vizlreanu și I. Cimpeanu (ambii din Cluj).

respectiv Voinea

(min. 42 Stoica), 
Sasu, Ologu,

46 Negrea), Du-

mis balonul în poartă : 3—1 
pentru Farul. în penultimul 
minut al reprizei bucureștenii 
au avut din nou emoții : Olo
gu a șutat năpraznic din pozi
ție favorabilă, dar Andrei a 
deviat balonul în corner.

După pauză, aspectul jocului 
s-a schimbat. De data aceasta 
cei care au condus ostilitățile 
au fost oaspeții. Apărarea e- 
chipei Steaua, întărită prin in
troducerea lui Negrea, s-a do
vedit de netrecut, iar Creini
ceanu, Pantea și Dumitriu III 
au alergat și au pasat mai 
mult, apropiindu-se tot mai 
des de poarta Iui Uțu, care l-a 
înlocuit pe Ștefănescu. Minu
te în șir, constănțenii s-au a- 
părat și rareori au contraata-

cat. Datorită replicii modeste 
a jucătorilor, scade nivelul 
spectacular al jocului. Asis
tăm, perioade lungi, la un con
sum zadarnic de energie, fără 
să se realizeze faze care să 
dea emoții celor doi portari. 
Și a venit min. 76. Balonul a 
ajuns în careul Farului, în 
mijlocul trioului Dumbravă, 
Koszka și Creiniceanu. Apă
rătorii Farului au ezitat să in
tervină și Creiniceanu a spe
culat această greșeală, intro- 
ducînd balonul în poartă t 
3—2. Pînă la fluierul final, a- 
tacanții Farului au construit 
cîteva acțiuni ofensive, 
Andrei a fost la post.

dar

P. VINTILA

Părăsind stadionul cu cîteva 
minute înainte de terminarea 
meciului Dinamo București — 
Chimia Suceava și trecînd prin 
fața mesei presei, un spectator 
— fără doar și poate un supor
ter al echipei din șoseaua Ște
fan cel Mare ! — ne spunea că 
așteaptă să citească o cronică 
tăioasă la adresa dinamoviștl- 
lor. La 5—1, omul era grozav 
de supărat, referindu-se la nu
meroasele ocazii cu care gaz
dele s-au jucat pur și simplu, 
atît în prima repriză (la înce
putul ei), cit mai ales după 
pauză. Firește, scorul ar fi pu
tut fi și mai mare, dar nu se 
poate cere unor jucători supra
solicitați să se concentreze la 
maximum într-o partidă care 
de multe ori a avut caracterul 
unui joc de antrenament sau a 
unui meci-școală.

Oaspeții au intrat pe teren 
învinși dinainte, în primul 
rînd psihologic, faima adversa
rilor lor paralizîndu-le și sla
bele puteri cu care puteau a- 
borda această întîlnire. Cel pu
țin in primele 10 minute, tra
cul a fost vizibil la întreaga e- 
chipă suceveană, care comitea 
greșeli 
poarta 
zburdă

- moțiile 
riență 
atac după atac. Golul plutește 
în aer de fiecare dată, dar el 
sosește relativ tirziu față de 
dezechilibrul 
ren, în min. 
deschide, în

Curios, el 
deruta fotbaliștilor de la Chi
mia, ci îi eliberează de trac. Și

peste greșeli, punindu-șî 
in pericol. Dinamoviștii 
pe teren, profită de e- 
și de lipsa de expe- 

a oaspeților și inițiază

de forțe de pe te- 
16, cînd Sălceanu 
sfîrșit, scorul.
nu accentuează

Campionatele europene de hox ft
Doar cinci azzurri

la București
» 5

pregătirilor și selecției pentru C. E. de box
înainte de primul 
campionatelor euro- 
box presa străină a 

pe

— Ce scurte vise au 
boxerii ! De cel mult 10 
secunde.

— Arbitrul numără, 
in timp ce boxerul fși 
încheie socotelile.

— Cică intre o muscă 
și un cocos slnt nu
mai 3 kilograme dife
rență ! S-o creadă cei 
care o spun.

— Diferența dintre un 
lăutar și un boxer ? 
Primul ișl unge arcu
șul cu saclz, ca să alu
nece mal bine pe corzi,

iată-i pe oaspeți acționînd mai 
puțin timorați, încercînd să 
păstreze mingea și s-o trans
mită cu mai multă precizie 
partenerilor. în min. 24, apăra
rea dinamovistă este alarmată 
de un șut al lui Danileț, res
pins cu greu, iar în minutul 
următor ea este chiar bătută, 
la un nou atac al oaspeților, 
încheiat cu un șut năpraznic, 
sub bară, al lui Borcău. 1—1, 
așadar, și o invitație pentru 
suceveni de a încerca marea a- 
ventură. Dinamo se vede obli
gat acum să ia meciul în se
rios, ceea ce îi repune pe oas
peți pe poziții de apărare. Și 
neașteptata egalitate se năruie 
în min. 38, cînd Lucescu înscrie 
din nou pentru Dinamo (2—1), 
profitînd de faptul că faza pre
mergătoare — ofsaid clar — nu 
fusese semnalizată de tușierul 
Marinciu, neatent ca și arbitrul 
de centru, N. Cursaru. Bucu- 
reștenii se vor distanța apoi 
prin golul realizat în min. 42, 
de același Lucescu.

Repriza a II-a este fără is
toric. Dinamo atacă necontenit, 
dar linia de înaintare nu pare 
inspirată. Este drept că oas
peții se prezintă în această par
te a meciului cu un portar mai 
bun, care-și salvează echipa 
din cîteva situații critice. Dina- 
moviștii, fără a face eforturi.

reușesc să realizeze alte două 
goluri, în min. 61 prin Dinu și 
în min. 63 prin Sălceanu. La 
5-1, bucureștenii își consideră 
misiunea încheiată și nu mai 
insistă de Ioc. Ei nu se supără 
nici cînd arbitrul nu le acordă 
o lovitură de la 11 metri, la un 
fault comis asupra lui Sălcea
nu, în suprafața de pedeapsă.’ 
Notăm, totuși, în această repri
ză anodină, acțiunea din min.’ 
66, pornită de la Dinu și în
cheiată cu un șut în bară al lui 
Frățilă (a treia „bară" a dina- 
moviștilor în acest meci), primii 
ghinioniști fiind Dumitrache și 
Lucescu. In finalul partidei, a- 
sistăm la o tresărire a Chimiei 
Suceava, care e pe punctul de 
a micșora handicapul, dar Co- 
man reține întîi șutul lui Ni-' 
colau și apoi „bomba” lui Go
ran.

Ce puteau spera mai mult 
sucevenii ? E puțin lucru fap
tul că au ajuns în semifinale ?

Jack BERARIU

Arbitrii etapei

a XXVII-a

StMBATA

Stadionul Steaua-Ghencea, ora
17,30: Steaua — Rapid (tineret).

Teren 
nometal 
xandria

Laromet, ora 17,30 : 
Buc. — Comerțul 
(div. C).

DUMINICA

Teh- 
Ale-

ora 
(div

încă 
gong al 
pene de 
și început comentariile 
marginea acestui eveniment 
Desigur, în această fază, ele 
se referă la modul cum au 
fost alcătuite reprezentative
le respective sau la șansele 
acestora de a înscrie pe cîți- 
va dintre componenții lor în 
tabloul de onoare al campio
nilor continentali.

Ziarul „l’Unită", de exem
plu, îl critică pe președintele 
federației italiene de specia
litate, Evangelisti, pentru 
faptul că nu a asistat la faza 
finală a campionatului națio
nal pentru amatori, desfășu
rat la Castelfranco „Or — 
sciie ziarul amintit — per
sonajul nr. 1 al boxului nos
tru ar fi 
dească 
piatla 
tuineu 
franco
tereseze Pe conducătorul bo
xului, care are datoria să-și 
dea personal seama de noile 
talente chemate să devină, 
miine, succesorii lui Benve- 
nuti, Bossi, Mazzinghi".

în continuare, ziarul amin
tește : „tn curînd, se vor des
fășura la București campio
natele europene pentru ama
tori" și referitor 
el atrage atenția că 
zii și sovieticii,

de 
de
ca
ar

trebuit să se gin- 
pe acum la Olirn- 
la Miinchen... Un 
acela de Ia Castel
li trebuit să-l in

ungurii — aceștia din urmă 
pregătiți, acum, de Laszlo 
Papp — la care trebuie a- 
dăugați bulgarii, englezii și 
germanii din cele două re
prezentative își vor asigura 
majoritatea titlurilor. . Dar 
italienii care, cel puțin cu 
vorba, se considerau cei mai 
puternici din Europa, pînă la 
J.O. din Mexic ?“

Analiza lotului italian pri
lejuiește ziarului reflecții 
destul de amare. Regretînd 
absența din lol a lu; Aldo 
Bentini care a avut o bună 
comportare la Mexico și în
locuirea lui cu Bruno Fa- 
chetti, „l’Unită" se întreabă 
dacă păr erea antrenorilor fe
derali Rea și Poggi a fost 
luată în considerație sau, 
dimpotrivă, conducerea fede
rației „a impus tehnicienilor 
pe un boxer sau pe altul".

Referir.du-se la numărul 
restrîns al reprezentanților 
boxului amator italian la 
C.E.. ziarul face urmă'oarea 
remarcă : „Doar cinei azzurri 
la C.E. ilustrează criza actua
lă a boxului nostru. Nicio
dată, în trecut, echipa națio
nală nu a lost atit de redusă 
numeric".

celălalt tși unge încăl
țămintea cu saclz, ca 
să nu alunece in corzi.

BarbU ALEXANDRU
Feliks Stamm, consi

derat pe bună dreptate

cel mai mare specialist 
al boxului din Polonia, 
omul care n-a lipsit 
din coiful celor mal va
loroși pugiliști din țara 
sa mal bine de 25 de 
ani, n-a venit la Bucu-

rești, cu lotul polonez 
Am rămas firește foarte 
surprinși.

— Fiți fără grijă, nu 
scapă ,,papa Stamm" 
europenele. Numai că 
de data aceasta noi 
stntem antrenorii echi
pei : Morozowski HerO- 
nim, Pavel Sldvo și 
Zenon ștefanluk. Stamm 
va sta liniștit, tot a- 
proape de ring, in ca
litate de observator.

Stadlonul „23 August” : 
15,30 : Dinamo — Progresul 
A) ; ora 17.30 : Steaua — Rapid 
(div A). Urmează să-și dea avi
zul cluburile.

Stadionul Dinamo, ora 10 : Di
namo București — Progresul (ti
neret).

Teren Electronica, ora 10 : Elec
tronica Obor — Progresul Brăila 
(div. B).

Teren T.U.G. (Șos. Giurgiului, 
ora 10 : Autobuzul — I.T. Con
stanța (div. C).

Teren Sirena
10 : Sirena —
(div. C).

— lacul Tei, ora 
Aurora Urziceni

POLITEHNICA IAȘI — 
DINAMO BACAU i Gh. Li- 
mona (la centru), Gh. Motor- 
ga și Ilie Drăghisi (toți din 
București).

DINAMO BUCUREȘTI — 
PROGRESUL:
Pirvu (la centru), 
Dragoteseu și Ion 
din București).

PETROLUL — VAGONUL S 
Octavian Comșa (la centru), 
Nicolae Mogoroașe și Con
stantin Savu (toți din Cra
iova).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — A.S.A. TG. MUREȘ: 
Otto Anderco — Satu Mare 
(la centru), Gavrilă Fărcașu 
(Satu Mare) și M. Bădulescu 
(Oradea).

FARUL — UNIVERSITA
TEA CLUJ : Victor Pâdurea- 
nu (la centru), C. Petrea și 
C. Manușaride (toți din Bucu
rești).

CRIȘUL — JIUL: Con
stantin Barbulescu — Bucu
rești (la centru). E. Bucșe 
(Sibiu) și N. Barna (Tîrnă- 
veni).

STEAUA — RAPID : Au
rel Bentu (la centru), C. Di- 
nulescu și I. Hrisafi (toți din 
București).

U.T.A. — F. C. ARGEȘ : 
Grigore Bîrsan — Galați (la 
centru) 
rești) și C. Nițeseu (Sibiu).

Alexandru 
Constantin 
Daneu (toți

D. Isăcescu (Bucu-

n Nu există două coduri penale!"
Ziaru]

IERI, SOSIR E MASIVĂ A PARTICIPANTILOR
(Urmare din pag. 1)

Egg 
susținute, 
Koglbauer 
susținute,

(semigrea), 46 meciuri
44 victorii, Karl 
(grea), 140 meciuri 
105 victorii.

Kjel Fredriksson

din 
Cari Axei Palm 

campion în 1967 și 
participat la J.O. din 
Claes Goran Svens-

Suedia :
(cocoș), campion al Suediei în 
1966, 1968 și 1969. Selecționat 
de 13 ori în echipa naționa
lă. a participat la J.O. 
Mexic ;
(pană).
1969. a 
Mexic ;
son (semiușoară). campion al 
Suediei în 1969. de 6 ori în 
echipa națională ; Thor Ma- 
thisen (grea), a susținut 85 
de partide și a făcut parte 
de 5 ori din echipa națio
nală.

: Rabah Kaloufi
campion al Franței 
1968 finalist în 1969, 
internațional ; Aldo

nă), Hayes (semiușoară). Hen
derson (semimijlocie). R. Wa- 
rington (mijlocie), Fransm 
(semigrea), Harris (grea).

Elveția: Hans Skhallw-
baum (semiușoară), Walter 
Blaser (semimijlocie), Klaude 
Weibradt (mijlocie mică), 
Toni Skhor (semigrea), Ruedi 
Meier (grea).

Alain Ruocco 
finalist 
Franței

al
Î:1

Italia : Franco
mimuscă), Filipo

. că), Gianbatista
șoară), Bruno Facchetti (mij
locie mică). Valter Facchi- 
neti (semigrea).

Udella (se- 
Grasso (mus- 
Capretti (u-

Scînteia din data de 28 mai cri. inserează urmă
torul răspuns al Procuraturii.

în legătură cu articolul „Nu 
există două coduri penale !“ 
publicat in nr. 8067 din 17 
mai 1969 al ziarului, vă fa
cem cunoscut următoarele :

Miliția municipiului Bra
șov, sesizată de faptul impu
tat numitului Iancu Constan
tin de la clubul sportiv 
„Farul" Constanța, în urma 
cercetărilor efectuate, printr-o 
greșită aplicare a 
legii, a propus 
locale Brașov ca 
fie înaintat spre 
comisiei de judecată.

Procurorul Serețeanu Va
sile, de la procuratura locală 
Brașov, care a supravegheat 
efectuarea cercetărilor în a- 
cest dosar, însușindu-și pro
punerile organului de miliție, 
a dispus scoaterea de sub ur
mărire, intrucît fapta comisă

dispozițiilor 
procuraturii 
dosarul să 
soluționare

generale :

de Iancu Constantin nu în
trunește elementele constitu
tive ale infracțiunii prevă
zute de art. 321 c.p., ci nu
mai a celei de lovire.

Analizîndu-se cauza la 
Procuratura generală, s-a a- 
juns la concluzia că fapta 
comisă de Iancu Constantin 
întrunește elementele infrac
țiunii de tentativă de viol 
și în consecință s-a luat mă
sura trimiterii acestuia în ju
decată, instanța competentă — 
Judecătoria F 
sesizată prin 
21 mai 1969.

Procurorul 
sile, care nu 
rectă aplicare 
ziții legale, a

Brașov — 1 
rechizitoriul

fiind 
I din

Va-
co-

Serețeanu 
a făcut o 
a noilor dispo- 
fost sancționat

Adjunct al Procurorului Genera
Sever GEORGESCU

că-i toarte bine.

Antrenorii fumează i 
dinspre terenurile de 
care fixează cite un 
spațiu. Bărbia lui Tlti _.. 
cu privește mtndră spre plopii 
din spatele cabanei. Chlriac și-a 
Întins picioarele. Teddy Nlculescu 
încearcă să-șl cuprindă spatele 
cu palmele. Lucian Popescu ișl 
presează pleoapele cu degetele. 
Fiecare ișl continuă gindurlle : 
„Vezi că semimusca are alt pro
gram”, „L-ai auzit pe Ciucă ? Ar 
vrea să se bată cu Olech încă 
din prima zi. Ce părere ai de 
treaba asta 7“, „Spuneai, doctore, 
că maxima nu-i grozavă”, „Cu 
portocalele alea cum cămine 
„Ascultați ce vă spun eu. Pentru 
cei care. . . mă-nțelegeți. . . cin- 
tarul, vineri dimineața.. „Eu 
cred că baia. . .”. „Ce bun băiat 
și bucătarul ! Ne-a spus că șunca 
e de ieri. . ."

Antrenorii fumează. Șl fumul 
ascute gindurile. Și vorbele ies 
aproape l'ără voia lor... Fără să 
se adreseze cuiva. .. Și fără să 
invoce, măcar, un răspuns.

★
Plec. Mă conduce Ion Chiriac. 

„Spui că n-ai fost la box ? Nu 
te cred. Și chiar dacă n-ai fost, 
tot nu scapi. Boxul e mai rău ca 
Sirenele. Boxul e un vrăjitor. 
Te-nvață chiar să minți. Am 
cunoscut oameni care mi-au spus, 
după două-trej vorbe, că dispre
țuiesc boxul. Peste un ah i-am 
auzit spunîndu-mi că „au 
cut ceva box în tinerețe, 
Laacia". . . După încă un 
mf-âu vorbit despre vremea cînd 
cuceream titlul la juniori. Asta-i 
boxul. Cine a băut din otrava 
dulce, nu mai scapă*1.

. . .Deasupra „Pescărușului**, 
fumul grătarului ieșea ca din- 
tr-un vulcan. Și în vremea asta 
Calistrat Cuțov, trîntit într-un 
fotoliu de nuiele, gusta din otra
va dulce a foamei. Corpul lui de 
adolescent mai avea multe sute 
de grame peste cifra prevăzută 
în catehismul asceților sportului.

la acestea. 
„Polone- 

românii

— Nu știu dacă-1 frig, 
prea poate sta locului.

(Urmare din
— Nu știu dacă-1

SIRENELE

pe

dar nu 
Și cred

treptele 
tenis. Fie- 
punct in 
Dumitres-

lnvingindu-l pc turcul Yadigar, reprezentantul nostru C. Ciucă s-a 
calificat in finale.

Foto : A. NEAGU

fă
cu
an

Franța 
(muscă), 
în 1967, 
de 8 ori
Cosentino (cocoș), campion al 
armatei franceze în 1967 și
1968, campion al Franței în 
1967 și 1969. A participat la 
J.O. din Mexic ; Alain Laine 
(pană), campion al armatei 
franceze în 1967, campion al 
Franței în 1969, de 10 ori in
ternațional : 
(semimijlocie). 
campionatului
1969 ; Vincent Parra (mijlo
cie mică), finalist al campio
natului Franței în 1968 și
1969, o singură dată interna
țional ; Bernard Malherbe 
(semigrea), campion al arma
tei franceze în 1965, campion 
ai Franței în 1964, 1965. 1966, 
1967 și 1968. a participat la 
J.O. din Mexic, campion al 
armatei 
18 ori 
Victor 
Franței
1969. de 11 ori internațional.

franceze în 1969, de 
internațional ; Alain 
(grea), campion al 
în 1965, 1967, 1968,

Tara Galilor: P. Richard 
(pană).

Anglia : Needham (muscă), 
Piner (cocoș), Rikardson (pa-

fost abandonat de directorul 
de luptă, astfel că Antoniu 
Vasile s-a calificat în turul 
următor. Covaci a trecut cu 
succes al doilea examen, în- 
vingîndu-1 la puncte pe Ed
wards (Anglia). O mare sur
priză a realizat Ion Hodo
șan, care l-a eliminat (aban
don, 3) pe campionul euro
pean de la Berlin, sovieticul 
Tamulis. Atacînd mai mult 
și mai clar, Dunkel (R.D.G.) 
I-a învins pe Mihai Goanță, 
iar Constantin Ciucă s-a do
vedit superior tenacelui Hup- 
pen (Olanda), obținînd deci
zia la puncte. Deși a domi
nat insistent timp de 9 mi-

Bilanțul europenelor de la Roma-excelent!
a

Roma, 1967. Primul român 
care urcă între corzi este Ion 
Covaci. Disputa sa cu bulga
rul Gheorghiev s-a încheiat 
înainte de limită. Spre sfîr- 
șitul reprizei secunde, Covaci 
i-a deschis adversarului arca
da cu un croșeu de dreapta, 
și medicul galei a oprit lupta. 
Vasile Mariuțan l-a întî’nitpe 
Schlegel (R.D.G.) Din defen
sivă. acesta a punctat precis, 
în repriza secundă, trimițîn- 
du-1 pe reprezentantul nos
tru și la podea. Decizia a 
aparținut, firește, lui Schle
gel. Expediat pentru 8 secun
de pe prelata ringului, în 
rundul 2. maghiarul Papp n-a 
maj schițat nici un atac, și 
a pierdut meciul cu Gîju, la 
puncte. Decizia, 5—0.

Tot cu 5—0 a obținut vic
toria și Chivăr în meciul cu 
danezul Jansen. Mijlociul

nostru a lovit precis, variat 
și. prin deplasări continue, a 
evitat contreie adversarului. 
Timiditatea lui Monea, în 
partida cu polonezul Dragan 
a durat pînă la mijlocul re
prizei prime. Treptat, el și-a 
revenit și a preluat inițiati
va. în urma unui schimb vio
lent de lovituri, Dragan a fă
cut cunoștință cu podeaua în 
rundul II. Polonezul a încer
cat să răstoarne situația în 
favoarea sa. dar Monea a 
blocat prompt, și a cîștîgat 
clar întîlnirea. Disputa din
tre Stanef și irlandezul Gra
ham a
nostru punctind spectaculos 
la față 
dată la
lui Stanef. n-a pus 
problemă arbitrilor.

Numărat de două ori în re
priza I, Mc Court (Irlanda) a

fost inegală, boxerul

și Ia plex. Decizia 
puncte. în favoarea 

nici o

nule, totuși A. yasile a tre
buit să se recunoască învins 
de maghiarul Kajdi, care s-a 
distins prin contraatacuri 
rapide și precise. Mai lucid 
în acțiuni. Gîju l-a eliminat 
pe polonezul Galonska. cali- 
ficîndu-se în semifinale. Și 
Chivăr s-a calificat în tuiul 
următor, dar după ce în re
priza 
tință 
său.
Fără 
mult,
Kapin (Cehoslovacia), iar Ho- 
doșan a repurtat o nouă vic
torie de prestigiu, depășin- 
du-l pe italianul Scano. Ciu
că a trecut ușor de turcul 
Yadigar, calificîndu-se în fi
nale. Făcînd o demonstrație 
de virtuozitate. Gîju îl domi
nă copios pe Pieraccî (Italia),

secundă a făcut cunoș- 
cu podeaua. învinsul 
vest-germanul Hcrnig. 

să se întrebuințeze prea 
Monea l-a întrecut pe

Tiparul I. V. „Inloitualia*. sti. Btezoianu or. 23—25. București

Iugoslavia : Branislav Mir- 
kovici (muscă), Arif Ibrahimo- 
vici (cocoș), Sarar ZIatko 
(pană), Zvonko Vujin (semi
ușoară). Ljbinko VeselinoviGi 
(ușoară), Jovan Djakula (se
mimijlocie), Karolj Lajko 
(mijlocie mică), Mate Parlov 
(mijlocie). Radisa Nedeljko- 
vici (grea).

Irlanda: J. Gilligan (mus
că), M. Dowling (cocoș), B. 
McCarthy (pană), E. Tracey 
(semiușoară), J. McCourt (u- 
șoară), F. Downes (semimij
locie), E. McCusker (mijlo
cie mică).

calificîndu-se în finale. Nu
mărat de două ori în repri
za a 2-a, Hodoșan a pierdut 
la Nemecek (Cehoslovacia), 
Covaci a fost eliminat de 
Agheev (U.R.S.S.), iar Chivăr 
n-a putut trece de italianul 
Casați. Recepționînd o lovi
tură la plex, Monea cade la 
podea, se ridică la „8“ dar 
arbitrul, sesizînd dorința de 
a nu mai lupta, oprește 
dictează abandonul, 
torul său. Pozniak

în finală. Ciucă i 
șat mănușile cu 
Skrzypczak. După 
prize aproximativ < 
xerul nostru e 
nejust pentru intenția 
a-și lovi adversarul, cînd a- 
cesta alunecase. Sancțiunea 
arbitrului ca și prospețimea 
arătată de polonez în finalul 
meciului i-au determinat pe 
judecători să-i acorde victo
ria Iui Skrzypczak. Tn sfîr
șit, Nicolae Gîju dansează ex
celent în jurul lui Kascher 
(R.F.G), punctează spectacu
los cu lovituri de dreapta și 
de stingă, obținînd victoria, 
și. o dată cu ea, titlul de 
campion al Europei la cate
goria cocoș.

. . Și
. învingă- 
(U.R.S.S.). 
a încruci- 
polonezul 
două re- 

egale. bo- 
avertizat 

de

Romeo CALARAȘANU

Campionii Europei — ediția 
XVII-a : Skrzypczak (Poio-a

nia), Nicolae Gîju (România), 
Petek (Polonia), Grudzien (Po
lonia). Frolov (U.R.S.S.). Ne
mecek (Cehoslovacia), Agheev 
(U.R.S.S), Casați (Italia), 
Pozniak (U.R.S.S.), Baruzzi 
(Italia).

CORESPONDENTA

MILAN A
CAMPIONILOR
MILAN - AJAX

SPECIALĂ DIN MADRID

CiSTIGAT CUPA1

EUROPENI LA FOTBAL
AMSTERDAM 4-1 (2-0)

MADRID 28 (prin telefon). 
Nici pe vremea cînd Real Ma
drid se afla în epoca sa de 
aur, stadionul Bernabeu nu a 
cunoscut un asemenea entu
ziasm și interes manifestat de 
spectatori, ziariști și comenta
tori de radio și televiziune ca 
astă-seară la cea de a 14-a 
ediție a finalei Cupei campio
nilor europeni la fotbal, dintre 
Milan și Ajax Amsterdam. A- 
proape 30 000 de olandezi și 
italieni și-au încurajat echipa 
favorită cu o însuflețire de 
nedescris încă de la semnalul 
de începere dat de arbitrul 
spaniol Ortiz de Mendebil, ca
re a condus următoarele for
mații, în fața celor 80 000

TURNEUL DE TENIS

de

DE LA ROLAND GARROS
PARIS. — Ultimele întîlniri 

din cadrul turului I, în turneul 
de simplu masculin al cam
pionatelor internaționale de 
tenis ale Franței, au furnizat 
următoarele rezultate mai im
portante : Smith — Iovanovici 
3—6, 3—6, 6—4, 7—5, 6—4 ;
Barthes — Arilla 6—4, 6—4, 
8—6 ; Nerell — Ruffels 6—0, 
6—1, 3—6, 6—4 : Ryan — Me- 
treveli 4—6, 6—4, 5—7, 6—4.
6— 4 ; Kodes — Drossart 6—1,
7— 5, 6—3 ; Hombergen — A- 
lexander 6—2, 8—6, 4—6, 8—6: 
Orantes — T. Ulrich 4—6, 
6—2, 6—3. 7—5 ; Beust — Ry- 
barczyk 6—2, 6—0, 6—8, 6—î ; 
Newcombe — Pasarell 6—1, 
6—2, 7—5. în turul II s-au 
înregistrat cîteva rezultate in
teresante : Gonsiorek — Bu- 
choltz 6—1, 6—0, 6—4, Kudel- 
ka — Dent 1—6, 6—0, 8—6, 
6—0, Rodriguez — Leyus 7—5, 
6—2, 5—7. 7—5, Stolle — Ries- 
sen 2—6, 6—4, 8—6, 2—6, 6—3.

Cuplul Năstase, Țiriac a în
vins perechea franceză Joly, 
Pierson cu 6—3, 6—2, 6—1.

spectatori : MILAN : Cudiccin 
— Anquiletti, Schnellinger 
Rosato, Malatrasi, Trappatoni 
Hamrin, Lodetti, Sormani, Ri
vera, Prati.

AJAX.! Bals — Suurbler 
Vasovici, Duiverboden, Hui 
shoff, Groot, Muller, Swartz 
Cruyff, Damelsson, Keizer.

încă la pauză, Gind Milan 
conducea cu 2—0 se putea 
pronostica o victorie a ita
lienilor. Prati a deschis scorul 
în min. 7 printr-o splendidă 
lovitură cu capul, ea urmare 
a unei centrări a lui Sor
mani. Apoi, olandezii care 
n-au lăsat impresia scontată 
au atacat, dar fără succes. 
Prati, azi în formă mare ma
jorează scorul (în min. 39) și 
cu rezultatul de 2—0 
șit prima repriză.

Repriza a doua a 
cu atacuri susținute 
lienilor dar cei care marchea
ză sînt olandezii. în min. 60 
Trappatoni comite o infracțiu
ne. Lovitura de pedeapsă este 
trasformată de Vasovici. După 
5 minute Sormani ridică sco
rul la 3—1.

Ultimul punct a fost realizat 
de Prati în min. 73.

Din cauza orei tîrzii la care 
s-a încheiat meciul, nu pot da 
mal multe amănunte. Voi re
veni în ziarul de mîine.

ia sfîr-

debutat 
ale ita-

Fernando DE GUZMAN 
redactor la ziarul A.S.

In turul italiei
Etapa a 13-a (Silvi Marina 

— Senigalia, 166 km) din Tu
rul Italiei a revenit lui Mario 
Basso (Italia) în 3h 56:08, ur
mat de belgianul Reybroeck.

în clasamentul general in
dividual continuă să conducă 
Schiavon (Italia), urmat la 
numai 5 secunde de Eddy 
Merckx.
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