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Prestigioase cărți de vizită 
în ringul europenelor

9 Cel cinci magnifici: Dan Poznîak, Valeri Sokolov,
Manfred Wolke,- Ryszard Petek, Valeri Frolov, 

• A. Mihai și C. Ciucă, printre favorițl • Misiune 
dificilă pentru C. Cuțov • Un duel amlnat la Mexico, 
posibil la București: Ion Monea - Bas Poznlak

Sârbătorindu-și zdua de 
naștere numai din doi în 
doi ani și mereu pe alte 
meleaguri, această competi
ție, ajunsă la maturitate (36 
ani), a poposit, în sfîrșit și 
la București. Preferind să-și 
aprecieze vîrsta nu în ani, 
ei în ediții, ea își va sărbă
tori, de fapt, la București, 
majoratul : ediția a XVIII-a 
BDin cei peste 180 de tineri 
yeni ți din 25 de țări, doar 
1'1, mai curajoși și mai isteți, 
vor reuși să intre în gra
țiile! ei.

Care vor fi aceștia ? Din 
cei 184, cine se prezintă cu 
cele mai mari șanse ? Greu 
de spus. Deocamdată, pre
zumtiv nu avem la îndemî- 
nă decit cărți de vizită, a- 
mintiri și. speranțe.

Dar, să trecem în revistă, 
ipotetic, oe se va întîmipla 
timp de patru dimineți și 
nouă seri pe ringul care a 
desființat temporar răceala 
patinoarului „23 August".

La cat. semimuscă, opt 
candidați. Dintre ei se poate 
delimita 'deja un triunghi, în 
interiorul căruia, probabil se 
va da marea bătălie pentru 
medalii : A. Mihai—Gyorgy 
Gedă (Ungaria) și Anatoli 
Semenov (U.R.S.S.) Este greu 
de spus dacă campionul nos
tru va reuși să treacă peste 
maghiarul Gedă care, de 
curînd, a cucerit • locul I la 
turneul .Stranjata" de la 
Sofia, primind și cupa de 
cel mai tehnic boxer. Dar,

campionul U.R.S.S., Nikolai 
Novikov...

La cocoș — Tgor Kulaghin. 
campionul unional din acest 
an, va trebui să procedeze 
,cu mănuși" în fața înlocui
torului lui N. Gîju, tînărul 
campion A. Dumitrescu. Nu 
trebuie uitat, însă, Aldo Co
sentino, campionul Franței, 
caracterizat de cunoscutul 
redactor de la „l’Equipe", 
domnul Raymond Meyer, 
drept cel mai abil șl mai 
valoros pugilist amator al 
Franței. Originar din Tunis, 
campion militar internațio
nal în turneul de la New 
York — 1967. dețânînd .bron
zul" săptămînii preolimpice 
din Mexia, foarte mobil și 
precis, el se anunță un pre
tendent la o medalie euro
peană.

La pană, studentul Valeri 
Sokolov (U.R.SS.), campionul 
olimpic de la Mexico (la cat. 
cocoș), învingătorul lui N. 
Gîju în turneul de la Haga 
(anul trecut), va avea de 
furcă cu îndrăzneala, forța 
și încăpățînarea turcului 
Seyfț Tatar, vicecampion la 
Roma. Tot la această cate
gorie va debuta surprinzăto
rul campion al României, 
Gh. Pușqaș. El are marele 
avantaj de a fi un... necu
noscut. în plus, alonjă. gar
dă inversă, mare mobilitate 
în ring.

Cine ar putea da un pro
nostic, la semiușoară. între 
C. Cuțov — medaliat cu 
bronz la J.O, din Mjexic, po-
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ALEA JACTA EST. Sub cu
pola de plnză bicoloră a are
nei, pe ringul viitoarelor lup
te, vocea poliglotă ■ d-lul 
Harry Banks a condu» jo
cul Intîmplării care a decis 

perechile de combatanți
Foto i Vasile BAGEAC

i

Prieteni ai boxului, gongul va ră
suna astăzi prelung anunțînd În

ceperea unei mari Întreceri sportive, în 
care sîrit puse In joc 11 centuri de cam
pioni al bătrlnului nostru continent. Con
sider că va fi una dintre cele mai reu
șite ediții ale „europenelor" și personal 
am satisfacția că tocmai România, țara 
în care acest sport se bucură de o mare 
popularitate, obține această recompensă 
pentru eforturile pe care le face în dez
voltarea sportului cu mănuși. Cunosc 
entuziasmul spectatorului român la fie
care meci. Timp de cîteva zile amicii 
europeni ai boxului vor trăi adevărate 
clipe de satisfacție sportivă.

Vă doresc tuturor, succes 1

Lunga istorie a campionatelor euro
pene numără multe pagini lumi

noase și fiecare dintre ele constituie un 
exemplu de prietenie sportivă.

Venind la campionate din diferite col
țuri ale continentului nostru, boxerii 
iși vor împărtăși nu numai din secre
tele măiestriei lor sportive, ci își vor 
povesti unul altuia despre țara, poporul, 
obiceiurile și tradițiile lor.

Biroul european a încredințat organi
zarea campionatelor europene — 1969, 
Federației Române de Box, convins că 
forul din această țară va face totul pen
tru ca întrecerile 
condiții optime, la 
sportiv și tehnic, 
participanților I

să se desfășoare în 
cel mai înalt nivel 

Urez succes tuturor

^NAȚIONALA" ROMÂNIEI. De la stingă la dreapta: M. AUREL, C. CIUCA, M. DUMITRESCU, 
G. PUȘCAȘ, C. CUȚOV, V. ANTONIU, I. COVACI, V. SILBERMAN, H. STUMPF, I. MONEA și I. 
ALEXE. Desen de AL. CLENCIU

atît campionului Ungariei, cit 
și celui autohton, le poate 
juca festa studentul sovietic 
Anatoli Semenov, campion 
unional în 1967 și 1969, maes
tru al sportului: 119 meciuri 
susținute, 114 victorii.

La muscă. Eugen Fiirez ne 
spunea că C. Ciucă nu poate 
scăpa de data aceasta tiluL 
S-a pregătit mult pentru re
vanșa cu polonezul Olech 
(de două ori locul II la Olim
piadă). Dar nimeni nu știe 
Ce' surprize poate produce

lonezul Ryszard Petek — 
campion european, și iugo
slavul Zvonko Vujin, deose
bit de tenace, învingător nu
mai înainte de limită pînă 
în finală la C.E. de la 
Roma ?

La ușoară, Valeri Fi-olov 
(U.R.S.S.), campion european 
la Roma (1967) va primi re
plica campionului nostru A. 
Vasile și a germanului Tie- 
pold (R.D.G.). Sarcină grea 
atît pentru Frolov, pentru 
a-și păstra titlul, cît și pen

tru Antoniu Vasile, pus acum 
pe fapte mari și bine pre
gătit.

La semimijlocie, V. Silber
man va trebui să se stre
coare cu mare atenție pe sub 
brațelș lungi ale campionu
lui olimpic, Manfred Wolke 
(R.D.G.), stilist de linie. Dar 
ei se vor afla față în față, 
probabil, numai dacă sovieti-

I
Gh. 1LIUȚA

(Continuare în pag. a 4-a)

It. col. Rudyard H. RUSSELL 
președintele

Asociației Internaționale de Box Amator

N. A. NIKIFOROV-DENISOV 
președintele Biroului european al A.I.B.A. 

vicepreședinte al A.I.B.A.

zi la prtnz. In arena din parcul 
,23 August*, va răsuna pri
mul gong al campionatelor 
europene de box. Timp de 
8 zile, cei mai buni boxeri 
din Europa se vor angaja 

Intr-o dtrză și pasionantă luptă spor
tivă, menită să arate cărora dintre ei 
li se cuvine cununa 

Disputate din doi 
pionatele europene 
cea moi importantă 
tică rezervată celor 
albă a < t
din cadrul Jocurilor Olimpice, care are 
echivalenta unui campionat mondial. 
Iubitorii de sport din România, din ce 
în ce mai multi de la an la an, se 
simt onorafi de, faptul câ o întrecere 
sportivă de o asemenea amploare se 
desfășoară în țara noastră. Ei văd în 
aceasta o confirmare oficială a presti
giului de care se bucură boxul româ
nesc în arena internațională, o recu
noaștere a maturității organizatorice pe 
care a manifestat-o mișcarea noastră 
sportivă, de fiecare dată cînd orga
nismele sportive, europene sau mon
diale, i-au încredințat o competiție de 
anvergură. Și de data aceasta, firește, 
ne-am străduit să răspundem încrederii 
ce ni s-a acordat și sperăm câ oaspe
ții noștri — boxerii participant la cam
pionate, oficialii, ziariștii — vor pleca 
din România cu o impresie frumoasă, 
legată atît de tradiționala noastră 
ospitalitate, cît și de felul cum am 
știut să ne achităm, pe plan sportiv, 
de sarcina plină de onoare dar și de 
răspundere ce ne-a fost încredințată.

încep așadar, .europenele" de box. 
în zilele ce vin, gîndurile celor ce 
iubesc boxul, acest sport al curajului și 
bărbăției, se vor îndrepta spre Bucu
rești, inimile lor bătînd puternic pen
tru boxerii care îi reprezintă și tresă
rind la fiecare veste bună pe care le-o 
vor aduce radioul, televiziunea sau 
presa scrisă. Nerăbdarea și emoțiile 
sînt și mai mari în rîndurile publicului 
sportiv din România, dornic să asiste 
la cît mai multe victorii ale celor ce 
apără culorile sportive a'e țării.

Cum se întîmplâ de fiecare dată la 
încheierea unei competiții sportive, 
zîmbetul bucuriei va lumina chipurile 
unora și lacrimile tristeții vor picura, 
poate, din ochii altora. Multe speranțe 
se vor împlini, dar și mai multe se vor 
nărui. Dincolo însă de rezultatele pro- 
priu-zise ale acestei întreceri, marele 
învingător al competiției care începe 
astăzi poate și trebuie să fie 
BOXUL. Și toți cei care ne vom în- 
tîlni în aceste zile frumoase de primă
vară în jurul ringului, vom saluta cu 
bucurie victoria lui.

Și acum, gong I

Gheorghe GURIEV 
președintele Comisiei de organizare 
a campionatelor europene de box

de lauri.
In doi ani, cam- 

de box reprezintă 
competifie pugilis- 

ce poartă hermina 
amatorismului după turneul

Proba
sănătății

Proba 
basculei

Proba 
norocului

La umbra perde
lelor groase din 
sala de gimnastică, 
proba sănătății și 
cea a basculei s-au 
încheiat. Comisiile
tși adună paperaseria cu conștiința că o etapă importantă s-a încheiat. Urmează emoțiile, bucuriile 
și oftaturile inerente tragerii la sorți. Acolo abia urmează eliberarea din tensiune. Cine cu cine 7 — 
o întrebare dincolo de dilema hamletiană.

Despre toate acestea — ți încă altele —citiți în pag. a 4-a »ub semnătura 
lui Victor BÂNCIULESCU reportajul

Angrenajul fierbinte pornit

Doi campioni oiimpici 
deschid „serialul" europenelor
Programul galelor de astăzi
ora 13
Categoria semimuscă : Weinhold (R. D. Germană) — A. Mihai 

(România) ; Rozek (Polonia) — Semenov (U. R. S. S.).
Categoria cocoș : Pillarz (R. F. a Germaniei)—Pinner (Anglia); 

Fredriksson (Suedia) — Savov (Bulgaria).
Categoria pană: Abspoel (Belgia) — Richardson (Anglia) ț 

Palm (Suedia) — Below (R. D. Germană) ț Gh. Pușcaș (Ro
mânia) — y Suarez (Spania); Prochon (Polonia) — Sokolov 
(U. R. SAS).

Categoria ușoară: Veselinovici (Iugoslavia) — K. Meronen 
(Finlanda), Puzicha (R. F. a Germaniei) — Tiepold (R. D. Ger
mană).
ora 19

Categoria cocoș : Arif Ibrahimovici (Iugoslavia) — A. Dumi
trescu (România), Dowling (Irlanda) — Kulaghin (U.R.S.S.), 
Schultz (R. D. Germană) — Stark (Scoția), Cosentino (Franța) 
— Huppen (Olanda), Adrunszkiewicz (Polonia) — Lindberg 
(Finlanda).

Categoria semiușoară : R. Meronen (Finlanda) — Setien (Spa
nia) Petek (Polonia) — Hayes (Anglia).

Categoria semimijlocie : Blaser (Elveția) — Dzakula (Iugos
lavia), Filipiak (Polonia) — Wolke (R. D. Germană), Olsen (Da
nemarca) — V. Silberman (România), Cerny (Cehoslovacia) — 
Joyce (Scoția).

Categoria mijlocie mică; Tregubov (U.R.S.S.) — Dahn (R. D. 
Germană), Kovacs (Ungaria) — Komel (Cehoslovacia), Saarinen 
(Finlanda) — Despagne (Belgia).

Meciuri vedetă
• Weinhold (R.D.G.) — A. 

Mihai (România)
• Gh. Pușcaș (România) — 

Suarez (Spania)
• Ibrahimovici (Iugoslavia) 

— A. Dumitrescu (România.)
• Olsen (Danemarca) — V. 

Silberman (România)
• Rosek (Polonia) — Se

menov (U.R.S.S.)
• Sokolov (U.R.S.S.) —

Prochon (Polonia)
• Filipiak (Polonia) —

Wolke (R. D Germană)
• Tregubov (U.R.S.S.) — 

Dahn (R. D. Germană)
Le-am desemnat pe acestea 

pentru mai multe consideren
te. Cele în care evoluează 
sportivii noștri ne interesea
ză, desigur, în mod deosebit, 
în celelalte sînt cuprinși o 
serie de boxeri de necontes
tată valoare. Astfel i SOKO
LOV (U.R.S.S.) — campion
olimpic la J. O. din Mexic la 
categoria cocoș, campion uni-
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JAN HUPPEN 
Olanda

V" ■
onal pe anul 1969 la categoria 
pană. PROCHON (Polonia) — 
de două ori finalist al cam
pionatelor naționale, mare 
speranță a boxului polonez. 
WOLKE (R. D. Germană) — 
campion olimpic la J. O. de 
la Mexic, DAHN (R. D. Ger
mană), multiplu camoion na
țional, unul dintre cei mai 
redutabili pugiliști europeni 
la categoria mijlocie mică. 
TREGUBOV (U.R.S.S.). cam
pion unional, recunoscut pen
tru tehnica sa desăvîrșită și 
forța deosebită în lovituri.

Sokolov (U.R.S.S.)
Văzut de Neagu Rădulescu

AZI, PATRU ROMÂNI IN RING
După cum se poate vedea, în programul 

galelor de astăzi, în prima zi a europenelor, 
vor urca în ring și 4 tricolori. Iată cărțile 
lor de vizită :

AUREL MIHAI — 22 de ani, 1,50 m ; zu
grav. Este legitimat la clubul Farul Constanța 
și e antrenat de Nicolae Buză. Practică boxul 
din anul 1965, debutînd la Brăila sub în
drumarea antrenorului Ion Zlătaru. A cuce
rit două titluri de campion național, la cate
goria semimuscă : primul, în anul 1967 (cînd 
era legitimat la Voința Brăila), cel de al 
doilea, anul acesta. Participă pentru prima 
oară la campionatele europene.

GHEORGHE PUȘCAȘ —20 de ani, 1,76 m, 
strungar. Și-a pus prima dată mănușile în 
mîini, la Reșița, unde a fost descoperit de 
antrenorul Petre Pop. Apoi a trecut la clu
bul Steaua, unde este antrenat de Ion Chiriac. 
După ce în 1968 a ajuns pînă în finala 
categoriei cocoș (unde a fost întrecut de 
Gîju), anul acesta a cîștigat centura de cam
pion al penelor. Este debutant la campio
natele europene "

AUREL DUMITRESCU—20 de ani, 1,76 m, 
elev. Face parte din clubul Progresul Bucu
rești și este antrenat de Lucian Popescu. 
Participă pentru prima oară la campionatele 
continentale. Pînă la turneul final al campio
natelor naționale din acest an nu obținuse 
performanțe de răsunet. în finală el l-a 
învins pe Gabriel Pometcu, cîștigînd titlul 
categoriei cocoș.

VICTOR SILBERMAN —22 de ani, 1,75 m, 
lăcătuș, component al clubului Steaua (unde 
e antrenat de Marcu Spakov și Ion Chi- 
riac). A deslușit tainele boxului la Viito
rul, primul antrenor fiindu-i Teddi Nicu- 
lescu. în 1966 a cîștigat titlul de campion 
național de juniori, iar în 1968 și 1969 pe 
cele de seniori, la categoria semimijlocie. 
Printre performanțele sale internaționale 
amintim : locul II la Turneul speranțelor 
olimpice, Berlin 1966, victorie la italianul Lai, 
Schregardus (Olanda — prezent la campio
natele de la București), Hansen (Danemarca), 
Kiriakov (Bulgaria) etc. Este debutant la 
campionatele europene. A participat la J. O. 
din 19W,

/
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Părerea cronicarilorFAJĂ IN FAȚĂ Ultimele pregătiri
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Mari prefaceri Reprezentanți

DINAMO » 
pa. Boc, Stoenescu, 
GherghelL Dinu, 
nu, Nunweillar VI, 
trsche, Lucescu.

(Su- 
D.

RAPID i Râdueanu — 
Lupescu, Motroc, Dan, 
Greavu, Dinu, Dumitru, A- 
dam (Angelescu); Neagu, 
Mazurachla, Codreanu.

' rv PE locul

Dateu — Po-
Ștefan, 
Sălcea- 
Duml-

PETROLUL: - STtMABtLE,
CfyfiPU&JA* TIH&CÂ 
COBEA DE Aid '

PSTAoLUbVAGMUL

la „Poli" Timișoara
ai F. R. Fotbal

iubitori al 
rotund din 
din restul 

mod justi- 
dln Timl-

Mulțl, foarte mulțl 
sportului cu balonul 
Timișoara, precum $1 
țării,- Se Întreabă, în 
ficat,- de ce fotbalul
șoara se zbate In anonimat etnd 
este știut că In trecutul nu prea 
îndepărtat fotbalul din această 
parte a țării era onorabil repre- 

■ tentat in prima divizie a țării.
C.F.R. șl Politehnica, două e- 

ehipe din Timișoara, retrogra
date din prima divizie a țării; 
nu se pot redresa, deși eforturi 
In această direcție au fost șl 
continuă eă fie făcute și In pre
zent.

Revenirea C.F.R.-U1U1 în divi
zia A se pare că e de domeniul 
fanteziei, de vreme ce plnă â- 
cum. tn attția ani, nu s-a reușit 
acest lucru.

Speranța timișorenilor răml- 
nea, Insă, Politehnica, cu foarte 
mulțl ..drucheri" nu numai prin
tre studenți. Retrogradarea echi
pei In B, acum doi ani, era apre
ciată ca un accident, lâr reve
nirea In prima divizie apărea ca 
ceva normal. Dar nu a fost așa. 
Lă sfirșitul campionatului trecut; 
;,Poli“ nu a reușit să ocupe nici 
locul II și speranțele amatorilor 
de fotbal s-au amînat cu... încă 
un an. A fost schimbat antre
norul șl s-au adus întăriri. O- 
dată cu începerea campionatului, 
speranțele pentru revenirea Po
litehnicii în primul pluton al 
fotbalului nostru au retncolțlt. 
Pântru că lotul de jucători — 
spuneau toți — ar fi în stare de 
o astfel de performanță.

Și Iarăși eșec. De la început, 
dchipa a mers slab. Și-a permis 
i,luxul" să piardă puncte acasă, 
«ă facă meciuri egale cu forma
ții . măi slabe.

Ce se lntlmplă cu echipa I Nu-s 
buni antrenorii; spuneau toți. 
S-au Schimbat antrenorii, și nu 
numai o dată. Ci de... șase ori!!! 
și totuși echipă nu merge. Ea 
termină turul campionatului pe 
locul 8, cu 15 puncte. „Așa nu 
vedem noi pe Dinamo București. 
U.T.A. sau Rapid pe terenul nos
tru", spuneau timișorenii. „Lă- 
săți că-n retur refacem terenul",

AZI

FOTBAL : Teren Laromet, 
ora 17,30 : Tehnometal — Co
merțul Alexandria (dlv. C) ;

CAIAC—CANOE. Lacul Sna- 
gov, de la 
două probe 
pionatulul 
fond.

ora 9 : ultimele 
din cadrul cam
republican de

SCRIMA, 
rul, de la

Sala Constructo- 
ora 8,30 : campio

natul național de spadă.

BOX. Patinoarul „23 Au
gust". de la ora 13,00 : Cam
pionatele europene ■ ■■ ■ 
torii) : 
tea de
II-a.

ora 18.30 : 
deschidere

(filimina-
Festivita- 

șl gala a

MIINE

CANOTAJ. Lacul 
de Ia ora 
talul".

Herăstrău,
8,00 : ;,Cupa Me-

CICLISM, 
km. 7; ora 
fond ;,Cupa 
București".

Șoseaua Buftea. 
9,00 : Concurs de 

municipiului

POLO. Ștrandul Tineretu
lui. de la ora 10,00 : Progre
sul — Vagonul Arad, Rapid — 
Voința Cluj, Steaua—Dina

mo, meciuri tn cadrul eta
pei a VlII-a a diviziei A.

RUGBY, 
de la ora 
Rulmentul 
Vulcan ______ ................. .....
Năvodari (calificare în div.

9.00: 
Gloria—Agronomia Cluj (div. 
A) ; teren Grivița Roșie (Par
cul Copilului), ora 17.00 : Ra
pid—Selecționata R. D. Ger
mane (juniori).

SCRIMA. Sala Constructo
rii!. ora 8.30 : campionate na
ționale

Teren Progresul, 
9.00 : Progresul— 
Bîrlad (div. A). 

București—Chimica

A) ; teren Gloria, ora

de sabie.

Patinoarul ,,23 Au
de Ia orele 13.00 61 
Campionatele europe-

U.T.A. 1 Gornea — Blrău 
(Brîndescu), Bacoș, Pojonl, 
Czsku (Broșovschl), Pe- 
tescu, Lereter, Șchlopu, 
Axente, Domlda, Moț.

F. & ABGBȘ I Arfdn 
(Ion Vaslle) — Ciolan, MI- 
țăoanu, Vlad, Ivan I, Pre- 
purgel, Ivan n, Radu, Do- 
brln, Kraus, Jercan.

FBOGBESULi MIndru — 
V. Popescu, Măndolu, Gra
me, Marinescu, Neacșu, 
Beldeanu, R. Ionescu, Ma- 
telana (Matei), Oaldă (De- 
cu), Țarălungă.

BTEAUA I Andrei
du) — Sătmăreanu;
Nlcolae, Jenei; Vigu; Ne
grea, Tătaru U. Pante», 
Vdne»; Dumltrlu m, Crei- 
nlceanu.

FARUL 1 Ștefănescu — 
Plaga, Ttlvescu (Mareș), 
Koszka, Dumbravă, Anto
nescu, constantinescu, Sa- 
SU, Ologu, Tufah; Kallo.

• Antrenamente zilnice la Arad, eu ac
cent pe omogenizarea liniei de apărâre, in 
care mline este Incertă Introducerea tine
rilor Brîndescu șl Broșovschl Joi, liderul 
clasamentului a învins pe Polltehrrfîe Timi
șoara cu 4—2 (1—1), prin golurile mareate 
de Șchlopu (2), Peteseu și Domlde. (Șt le. 
cob).

• Plteștenll au procedat — toată sâptftmîna
— la antrenamente Intensive, conduse de an
trenorul C. Teașcă. Miercuri : F. C. Argeș
— Metalul Pitești, din campionatul Jude
țean : 5—0. în ceea ce privește formația de 
duminică este certă folosirea Iul Ivan I! în 
locul Iul Olteanu, neprezentat la echipă, 
după meciul cu Progresul. (Die Fețeadu).

• După Jocul de miercuri cu Chimia Su
ceava, din cadrul semifinalelor Cupei, Dina
mo București a mal stins motoarele, efeo- 
tulnd ușoare antrenamente rilnlee. Vineri, 
dfnamovlștil au părăsit aerul încins al Bucu- 
reștlului, pierind îa Eăfttca.

• Joi, Progresul a făcut un joo-școelă în 
familie. SInt posibile modificări în forma
ția de bază dat fiind faptul că — pentru a 
juca — Șoangher șl Oaldă mai așteaptă avi
zul medicului.

• De la Constanța, Steaua a-a oprit pen
tru puțin timp în București apoi »-a depla
sat la Snagov, unde fotbaliștii militari ae 
pregăteso pentru Jocul cu Rapid. Hălmă- 
geanu, care acuză o „întindere* nu va pu
tea fi folosit nici în partida de mîine,

• Ba Rapid a-au efectuat, în această aăp- 
tămtnă, antrenamente zilnice, dar cu inten
sitate redusă, sub forma unor Jocuri com
plementare. Năsturescu este în continuare 
indisponibil. Se anunță, ca sigură, reintra
rea lui Mazurachis în linia de atao,

Ca 4 concfurenți tn urma el — Dinamo Bucu
rești Universitatea Cluj, Rapid și Dinamo Bacău 
— U.T.A. nu mal poate conta pe accidentele de 
pe parcurs, d trebui» să se bizuie pe propriile ei 
forțe în acest sprint final, neașteptat de pasio
nant Duminica trecută, la București, fotbaliștii 
arădeni au Jucat mal bine decît în toate meciurile 
din retur. Dacă la fotbal o concluzie este valabilă 
măcar o săpt&mlnA, arădenii n-ar trebui să-și 
facă prea multe griji pentru meciul de mîine, 
cu Argeșul, evfnd de dat* aceasta țț avantajul 
terenului. Oaspeților, partida le poate aduce sen
tința de condamnare sau, dimpotrivă, o oarecare 
șansă de a evit* retrogradarea. (JACK BERARJU)

Mai alee în această primăvară, un meal Di
namo — Progresul para să întrunească toate atri
butele întîlntrii_. carului mare cu buturuga mică. 
Toate calculele hîrtiel — pledînd asupra formei, 
valorii de ansamblu ele celor două team-url și 
a celei individuale a Jucătorilor — ar obliga un 
pronosportist să indice la acest Joo un .1“ mare, 
solist In ceea ce ne privește, fără a face abstrac
ție de marile șanse ale dinamoviștilor, ne gîndim 
că un eventual .moment psihologic—Progresul* 
ar putea echilibra un meci ce pare dezechilibrat 
furnizînd .bomba" concursului Pronosport. Prono
sticul nostru ! .1“ la cub, dar și un „X". (MARIUS 
POPESCU)

Cu o oarecare întîrziere, campionatul ne oferă 
o altă reeditare din semifinalele „Gupei" i Steaua— 
Rapid. Numai că în meciul de mîine, doar una 
dintre competitoare, în speță Rapidul, urmărește 
cu aviditate cele două puncte puse în joc. Și 
asta pentru că feroviarii mai au o șansă, una 
mică, mică de tot, de a se apropia de primul loc. 
Adăugind la această palidă rază de speranță do
rința poate mult mai mare de revanșă a fot
baliștilor de la Rapid este lesne de înțeles că 
sarcina echipei Steaua pare — cel puțin teoretic 
— destul de grea. Mai ales că — să nu uităm — 
terenurile Capitalei nu s-au arătat prea favorabile 
celor de la Steaua în acest retur... (O. ANTO
NESCU)

BOX. 
gușț"; 
19,00 : . .
ne (gale eliminatorii).

FOTBAL. Stadionul ,.23 Au
gust" : ora 18.00 : Steaua— 
Rapid (div. A).

Stadionul Dinamo, ora 10.00 : 
Dinămo București — Progre
sul (tineret) ; ora 18 : Dinamo 
— Progresul (divizia A).

Teren Electronica, ora 
10,00 : Electronica Obor — Pro
gresul Brăila (dlv. B).

Teren T.U.G. ($ds. Giurgiu
lui). ora 10,00 : Autobuzul— 
I. T. Constanta (div. C).

Teren Steaua — lacul Tel, 
ora 10 : Sirena—Aurora Ur- 
ziceni (div. C).

răspundeau jucătorii. Dar val, In 
primele șase etape ale returului 
echipa a realizat abia 4 puncte 
și a marcat doar DOUA GO
LURI.

Pentru a afla cauzele acestei 
situații, am stat de vorbă cu pre
ședintele secției fotbal, conf. IO
NEL FLEȘERIU, cu antrenorul 
actual al echipei, DRAGHIES- 
CU, și cu alți membri ai secției 
de fotbal, cu susținători șl ju
cători al echipei. In unanimitate; 
aceștia au opinat că INDISCI
PLINA care domnea In rlndu- 
rlle echipei constituia răul prin
cipii. Cuvîntul antrenorului nu 
era ascultat, conducerea secției 
accepta compromisuri, jucătorii 
îșl făceau de cap, sabotlndu-se 
între el. Petrovicl nu voia să 
joace fără Regep, Rotaru nu se 
prezenta la meci din motive per
sonale, la antrenamente se venea 
cu Schimbul, iar antrenorul era 
considerat un intrus de către ve
detele de la ;,Poli“.

Dar să-l dăm cuvîntul antre
norului Drăghlescu, care a pre
luat echipa în luna ianuarie a 
acestui an.

„Am găslt-o intr-o situație 
foarte grea. Deși condițiile erau 
asigurate, domnea Indisciplina. 
Unii dintre jucători nu veneau 
de loc la antrenamente. Pe Po- 
panică, de exemplu, nici nu-1 cu
nosc. La indicațiile tactice ce le 
dădeam, PetroVici îmi răspundea 
pe un ton nepermis nici măcar 
lntr-o discuție cu colegii lui. Re
gep venea la cite tin antrena
ment, adormit din cauza nopți
lor albe. Rotaru — dacă ați au
zit de el ! — se purta de parcă 
era cel puțin Facchettl.

Pe parcursul a șase etape ale 
returului am Încercat să mă a- 
proprii de acești jucători, să le 
schimb mentalitatea. Dar efortu
rile mele erau zadarnice. După 
ce am pierdut acasă cu Baia 
Mare, cu 1—0 (In etapa a V-a) 
și np-a Învins C.F.R. Timișoara, 
cu 3—0, In cea de a Vl-a etapă 
paharul s-a umplut. Mi-am dat 
seama că fără schimbări radi
cale nu numai că nu vom putea 
reface terenul, ci chiar vom re
trograda. Și atunci, după o ma
tură chibzuință, am propus con
ducerii secției scoaterea din lot 
a majorității vedetelor, a indis- 
ciplinaților care nu se Încadrau 
în spiritul de echipă. Am propus 
să reținem, dintre cei vechi, doar 
pe Bodrojan și Surdan, capabili 
să joace bine șl să fie discipli
nați. Restul de 9 jucători l-am 
luat din echipa a doua a Poli
tehnicii, antrenată de Reuter. In 
lot am reținut și pe „bătrlnii" 
Manolache și Remus Lazăr, le
gați trup șl suflet de echipă, am
bii accidentați însă destul de 
grav în momentul de față. Altă 
soluție nu era. Conducerea sec
ției a fost de acord cu măsurile 
propuse șl le-a ratificat. Eu le mulțumesc în ......... 
timișorean."

— Și cum se 
tuația 7 l-am 
conf. Fleșeriu.

— Cum nu se poate mal bine. 
După măsurile propuse de tov. 
antrenor Drăghiesctt, aprobate 
de secție șl ratificate de club, 
situația s-a Îmbunătățit radical. 
A dispărut indisciplina, iar ti
nerii fotbaliști introduși in e- 
chipă se pregătesc conștiincios.

— Șl rezultatele 7
— Deocamdată, bune. In ulti

mele șase meciuri, dintre care 
trei în deplasare, am obținut 9 
puncte, mareînd 10 goluri. Am 
Învins, In deplasare, cu 3—1, pe 
C.F.R. Arad, echipa care In tur 
ne-a depășit pe teren propriu 
cu 1—0. Sintem conștienți că vor 
veni și clipe mal grele, dar în
ceputul ne-a - 
vut dreptate, 
în fotbal nu 
bă bună.

Unii dintre 
Păi spun că________
prea drastice, că Petrovicl, __
gep et comp, mai pot să se în
drepte.

Personal, nu cred In îndrep
tări In aceste cazuri. Fosta con
ducere a secției de fotbal a mal 
Iertat fn trecut, și compromisu
rile făcute erau să ne coste 
scump, ajungînd la un pas de 
retrogradare. Dacă vom fi lăsațl 
să lticrăm cu tinerii jucători pro
movați tn lot, sînt convins că 
vom face treabă ' 
li" a noastră va 
prezentant demn 
mișorean.

Și noi sperăm ______ _
vor îndrepta. Anul acesta este 
tlrziu pentru a ne face Iluzii. Dar 
în viitorul campionat ;,Poll“ Ti
mișoara ar putea avea un cuvlnt 
greu în disputa pentru promo
varea In prima divizie a țăril.- 
Plnă atunci, să le urâm succes 
atit jucătorilor, cît și antreno
rului lor.

organizată de U.E.F.A
Mline urmează să plece în 

Elveția tovarășii Mircea An- 
gelescu și Ion Balaș, preșe
dinte șl, respectiv, vicepreșe
dinte ai Federației române de 
fotbal care, între 2—5 iunie, 
vpr participa la BQrgenstock 
la o conferință organiaată de 
U.E.F.A.

„U" CLUJ i Ștefan — 
Crețu, Pexs, Solomon, 
Ctmpeanu, Anca, Neșu, Ul- 
făleanu, Mustețea, Oprea, 
Bungâu.

• Pe malul mării se semnalează pregătiri 
deosebite în vederea meciului cu universi
tarii clujeni. Vineri seara Farul a efectuat 
un meci de antrenament cu echipa de tină- 
ret-rezerve la lumina reflectoarelor. Incer
tă recuperarea lui Mareș, cu întindere mus
culară din meciul cu Steaua. (C. Popa).

• Antrenamente Intense la .„U*. Obiecti
vul principal : dinamizarea liniei de atao. 
în privința formației — nu se anunță nici 
o modificare esențială. (V. Morea).

La Constanța, Jocul cu ,U“ Cluj este așteptat 
cu mult Interes. Clujenii, care la ora actuală 
dețin o formă excelentă șl joacă bine îtl depla
sare, vor fi adversari redutabili pentru formația 
constănțeană. Farul, cane în prima manșă a semi
finalelor a făcut o repriză de zile mari, a do
vedit că atunci cînd îșl mobilizează foițele poate 
presta un Joc valoros. Fiind vorba și de puncte, 
cane atîrnă greu în balanță pentru localnici, cre
dem că în acest joc rezultatul va fi decis prin 
duelul atac Farul — apărare »tl“. Pronostic: vic
torie la limită a gazdelor. (O. POPA, coresp. 
principal)

MÎINE ETAPA A XXVII-a!

n balcanică"
• Va sari, oare,

numele

prezintă 
întrebat

fotbalului

acum si- 
pe tov.

dovedit că am a- 
Fără disciplină nici 
se poate face trea-

„susținătorii" echl- 
măsurile luate sint 

, Re-

bună și că „Po- 
redeveni un re
al fotbalului tl-

că lucrurile se

Gh. GLISICI

MECIUL
FARUL—UNIVERSITATEA CLUJ

ÎNCEPE LA ORA 18
Cererea clubului 

susțină Jocul cu
Farul de, — a 

. . , Uiîiversitatea
Cluj in nocturnă a fost respinsă
ieri de Biroul federal. S-â hbtărlt 
ca și această partidă să înceapă 
la ora generală anunțată — ora 18.

la Sibiu și Hm. Vîlcea
între 22—29 iunie

După cum s-a mai 
între 22—29 iunie se 
pută în țara noastră „Cupa 
balcanică" pentru echipele de 
tineret- Partidele se vor juca 
în orașele Sibiu și Rm. Vîl
cea. Jocurile Cupei, care se 
vor disputa stil turneu, vor 
avea loc în zilele de 22, 24, 
25, 27 și 29 iunie. La această 
ediție vor participa echipele 
de tineret ale ALBANIEI, 
BULGARIEI, GRECIEI, TUR
CIEI șj ROMÂNIEI, IUGO
SLAVIA nefiind reprezentată 
deoarece în această perioadă 
campionatul iugoslav este în 
curs de desfășurare-

anunțat, 
va dis-

români

Federației române de fotbal 
i-au fost propuse, pentru pe
rioada de iarnă, două turnee 
de lungă durată în AMERICA 
DE SUD și CENTRALA și în 
AFRICA. Este vorba, în pri
mul rînd, de un turneu în 
Brazilia, Chile, Venezuela, Co
lumbia și Mexic pe care, în 
eventualitatea calificării re
prezentativei române la C. M. 
1970 din Mexic, echipa Româ
niei ar urma să-l întreprindă 
în lunile ianuarie și februarie. 
De asemenea echipei de tine
ret i s-a propus în lunile de
cembrie și ianuarie un turneu 
în Africa. Urmează ca acest» 
propuneri să fie studiate.

POLITEHNICA IAȘI l 
Constantinescu — Gavrib 
lanul, Stolcescu; Deleanu,- 
Ștefănescu, Gollac, Inez* 
IV, Lupulescu, Cuperman, 
Costăchescu.

DINAMO BACAU 1 GM- 
ță — K1m, Nunwelller IV, 
Vătafu, David, Vellcu, Ene 
Daniel, Dembrovschl, Ru- 
glubef; Nedelcu,- Biluță.

PETROLUL : Vișin — 
Gruber (Decu), Bădln, 
Florea, N. Ionescu, Dlncu- 
ț», luhasz, Oprișan (Flo
re» H), Grozea, Dridea, 
Moldoveana.

VAGONUL : Gherghel — 
Mlhăllescu; Pop, MOlroth, 
Lenard, Bfirlogea, Mlhal; 
Stânoale, Arnoțchl, Dem- 
brovschl. Merteș.

CRIȘUL: Cetona (Baum
gartner) — Balogh, Sărac, 
E. Naghl, Popovlcl; Tomeș, 
Lucacl (Serfdz»), 
Kun I; Kun 
(Harțanl).

auriu, 
H Petrescu

— Georges- 
Georgevid;

JIUL I Stan
cu, Stocker, 
Mlhal, Libardl, Sandu, Pe- 
ronescu, Cotormani, Cri
ze* (Naidin), Achlm.

„V* CRAIOVA i Oprea 
— Nlculescu, Deselnicu, 
BItlan, Popa, Strimbeanu, 
Ivan, Martinovld, Neagu, 
Oblemenco; Ctrclumărescu.

A.S.A.
Solyom
Dondoș, 
Ciutac,-
Racsl; Szllaghl.

TG. MUREȘ:
— Tîmpănaru, 

Toth, Czako, Sico, 
Lucacl; Mureșan,

LOTO - PRONOSPORT
ASTAZI, ULTIMA ZI LA CONCURSUL SPECIAL PRONOBOX I

Numai astăzi vă mai puteți 
depune buletinele la concursul 
special Pronobox, concurs or
ganizat cu oaazia 
telor Europene de 
București.

I.a acest concurs___ ..........
suplimentar 600.000 lei din 
fond special t 4 autoturisme : 
1 DACIA 1100, 2 SKODA 
1000 MB și 1 TRABANT 601 ; 
motociclete Jupiter, Planeta, 
Voshod, M. 104; scutere Tuia, 
Jetca; motorete, ceasuri 
mină Vimpel etc.

Participarea se va face 
formulare obișnuite 100% 
50’/o, în aceleași coridițiuiii 
lă un concurs obișnuit, achi- 
tîndu-se același cost pentru 
buletin (010 lei) șl aceleași 
taxe de participare pe varian
tă întreagă (3 lei).

Completarea pronosticurilor 
se va face în același mod ca 
la orice eonaurs Pronosport, 
prin indicarea prânosticutilor 
1, X sau 2 la fiecare din cele 
13 m,eclurl programate și tot

Câmpibna- 
box de la

se atribuie

de

pe 
Și 
ca

prin 1, X sau 2 pentru a de
semna grupa din care face 
parte țara al cărui reprezen
tant va deveni campion euro
pean sau țara care va cuceri 
cele mai multe medalii de 
aur șl de argint.

Orfde alte amănunte le pu
teți afla în agențiile LOTO- 
PRONOSPORT.

Nu uitați I Astăzi este UL- 
TÎMA ZI pentru depunerea 
buletinelor.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA

DIN 30 MAI
LOTO 

1969

26 10 89
88 80.

Extragerea 1: 77
21 4 29 82 50 65

Fond de premii: 651.899 lei.
Extragerea a II-a: 10 23 

41 30.
Fond de premii: 380.822

lei, din care 14.698 lei ra
port categoria A,

• La Arad, meciul „antipozilor" O Va reuși Dinamo București 
păstreze minima dlstanfâ care o separâ de U.T.A. ?

• Rapid ișl Joacâ una din ultimele cărfi cu... gindul la titlu
sa...

Universitatea Ciul In „plasa" liderului ?

• Ieșenii s-au antrenat in familie, iar Joi 
au disputat un meci în compania formației 
de tineret-rezerve. Antrenorul Justin ne-a 
declarat: „Băieții se simt bine și privesș 
cu toată seriozitatea medul cu formația 
băcăuană". în privința formației — nlmla 
nou. (D. Diaconescu).

• Antrenamente zilnice șl in tabăra bă
căuană, cu un joo In familie, desfășurat la 
mijlocul săptămlnli. Referitor la echipa ea 
va fi aliniată la Iași, se para că antrenorul 
Nlcușor fl va prefera — ca aripă stingă — 
pe Băluță. (Ilia lancn).

• La repetiția generală de Jet, Petrolul 
a jucat cu Vagonul din™ Ploiești, fruntașă 
a campionatului Județean. Evoluînd foarte 
slab, petroliștii au fost tntrecuțl ce 4—2. (A. 
Vlăsceanu).

'• Vagonul s-a antrenat Joi in compania 
propriei echipe de tineret

Macavel este accidentat, așa Incit el va 
lipsi duminică din linia de atac * Vagonu
lui. (Șt Iacob).

• Crișul s-a deplasat miercuri Ia Voi
vozi unde a dispus cu 2—0 de echipa loca
lă, Minerul, care activează In campionatul 
județean. Antrenorul Ferenczî întîmplnă 
serioase dificultăți în alcătuirea formației : 
N. Alexandru a fost operat de meniso, Cociș 
este accidentat, iar Dărăban — suspendat. 
(Ilie Ghișa).

• Jiul și-a definitivat pregătirile joi cînd 
a susținut un joo-școală cu echipa de tine
ret. Scor : 2—1 pentru seniori prin punctele 
Înscrise de Naidin, Baicu și... Stocker — au
togol. (Șt. Konicka).

• Studenții craioveni acordă toată aten
ția întîlnirii cu formația din Tg. Mureș. în 
consecință, deși sesiunea bate la ușă, ei 
s-au pregătit cu asiduitate, zilnic. Antrenorii 
Coidum și Frînculescu nu anunță modifi
cări în formația care ‘ “
Costin).

• Multă îngrijorare 
tida de la Craiova va 
tru jucători de bază : 
(piciorul în ghips), Caniaro (ruptură de li
gamente) și Dodu (aflat în convalescență). 
(I. Păuș).

a învins Rapidul. (T.

la Tg. Mureș I Par- 
fi „atacată" fără pa- 
Bai (entorsă), Șleam

In activitatea competlțională 
Internă din țara noastră, expre
sia derbi a ajuns aproape sino
nimă cu meciul steaua—Dinamo. 
Intr-adevăr, faptul că. în marea 
majoritate a disciplinelor spor
tive. primul , loc în divizia A; 
„Cupa României" sau în alte 
competiții de amploare este de
cis de obicei de jocurile dintre 
reprezentantele acestor cluburi; 
a determinat exclusivitatea 
biurilor. Mline vor avea loc, 
multe altele desfășurate In 
sezon. încă două : la polo 
handbâl. Pentru pololștl, 
menul este pe jumătate decisiv 
(„soarta" se va hotărî definitiv 

în toamnă) ; pentru hăndbaliști, 
actualul meci poartă doar 
pecetea simbolică a unei vechi 
și frumoase rivalități sportive, 
deoarece rezultatul partidei nu 
mai poate influența clasamentul 
final, in fruntea căruia se află 
din nou Steaua.
AL 37-LEA MECI DE POLO 

DiNAMO—STEAUA

der- 
după 
acest 
și la 
exa-

Iată-ne din nou În ajunul tra
diționalului derbi de polo Dina
mo—Steaua. Va tl cea de a 37-a

Politehnica — Dinamo Bacău ar putea fi eti
chetată drept o partidă cuminte între două echipe 
mulțumite de sine. Ce te faci, însă, odată ce cal
culatoarele fanteziei unora prezic o picătură de 
șansă la diploma de campion și fotbaliștilor din 
Bacău ? Studenții ieșeni sînt în sesiune de exa
mene. Cum, necum, la fotbal au trecut anul 
acesta, mai au de promovat la rezistența mate
rialelor, la Dreptul roman, sau la studiul Mitului 
și Alegoriei Pentru toate acestea ii bănuim cu 
bateriile descărcate. Dar, cine poate ști dacă nu 
cumva echipa lui Justin le-a încărcat atît de 
bine astă-iamă, îneît să mai aibă vlagă pînă la 
gongul final (R. BALABAN)

Pentru gazde, meciul ce-I vor susține duminică, 
acasă, în compania Vagonului Arad, ar trebui 
să reprezinte strict, o simplă formalitate, mai 
ales că au în față adversarii care — sortiți ireme
diabil retrogradării — nu mai au nici de cîștigat, 
nici de pierdut.

Victoria petroliștilor este însă necesară pentru 
a realiza o ascensiune de un loe sau chiar de 
mai multe (în contextul etapei o asemenea per
formanță poate intra în discuție). Bineînțeles, dacă 
băieții antrenorului Ilie Oană nu se vor mai 
gîndi la™ etapa precedentă, dacă vor Juca lucid 
șl calm. (TIBERIU STAMA)

Spectatorii orăderrf speră ea formația lor favo
rită, la adăpostul celor 24 de puncte, să joace, 
în 
săi 
eu 
fl,

sfîrșit, fotbal Pe măsura talentului tinerilor 
Jucători eliberați, parțial, de obsesia vlatioriei 
orice preț. Replica fotbaliștilor de la Jiul va 
nu ne îndoim, viguroasă, deoarece băieții Iui

Ozon au dovedit în ultima perioadă că au aleă- 
tuit o echipă omogenă și redutabilă, care și în 
deplasare știe să Joace chiar și pentru victorie... 
(ILIE GHIȘA, coresp. principal).

Medul cu A.S.A. Tg. Mureș este așteptat cu viu 
interes la Craiova. Ambele echipe fiind scutite 
de emoția retrogradării și de... goana după puncte, 
este de presupus că ele cor oferi un spectacol 
plăcut Publicul craiovean va urmări în afara 
meciului propriu-zis și duelul indirect pentru titlul 
de golgeter între Oblemenco și Dumitrache.

Oblemenco va încerca, probabil, să reediteze 
performanța Iui Oprea de duminiaa trecută, așa 
că atenție apărători de la A.S.A. (ST. GURGUI, 
coresp. principal)

Două derbiuri
Dinamo-Steaua

la polo și handbal
lnttlnlre; aproape toate dintre 
cele precedente fiind dedslve In 
lupta pentru titlu, așa cum este 
șl cea programată pentru mline 
dimineață la ștrandul Tineretului. 
Pină acum, dlnamovlștll au în
vins de 17 ori, Iar stellștll de 15 
ori, 4 dintre medurl !nchelndu-se 
la egalitate. In ultimul joc din
tre aceste fruntașe ale poloulul 
românesc, victoria a revenit for
mației Dinamo cu scorul 4—2 
(septembrie 1968).

Ce va fi mline 7 în mod cert, 
o Întrecere viu disputată șl spec
taculoasă. Realizarea ultimului 
atribut se va datora tn mare 
măsură modificărilor aduse re
gulamentului de joc, despre care 
se știe că au adus o contribuție 
capitală la dinamizarea acestui 
sport. Așadar, miine Ia ora 12. 
la ștrandul Tineretului, derbiul 
Dinamo—Steaua. Arbitrului In
ternațional I. Drăgan 1 se vor 
alinia formațiile : DINAMO : 
Frâțllă, Csiszer—Zahan, Griri- 
țescu, Blâjec, Kroner, Zamfires- 
cu, Novac, Popa, Mihăllescu, Ro- 
șlanu ; steaua : cheța, Huber— 
B*«țo, CuHmmi Tăranu, Neacșu,

Florin, D. Popescu, M. Popescu, 
Marica, Frincu.

Situația actuală In

1 7
7 7

clasament :
1. Dina mo
2. Steaua

In deschidere, de la__ __
tîlnlrile Progresul—Vagonul Arad 
șl Rapid—Voința Cluj, ultima a- 
vînd importanță hotârîtoare pen
tru stabilirea ocupantei locului 
trei În clasamentul turului.

0 0 78—21 14 
0 0 58—22 14 
ora 10, în-

CINE CÎȘTIGA DUELUL 7

De fapt, derbiul handbalistic 
Dinamo •— Steaua se rezumă 
doar la găsirea acestui răspuns 
(titlul nu mal poate scăpa echi
pei Steaua). Pentru că in cele
lalte două partide (In handbal, 
după cum se știe campionatul 
are trei manșe) rezultatele au 
fost egale ; 9—9 șl 11—11. Deci, 
cine va rămlne neînvins ? Un 
amănunt interesant : meciul va 
fl condus de un cuplu care a- 
pare pentru prima oară In cir
cuitul marilor dispute interne s 
D. Tartler șl A. Albu — ambii 
din Brașov,

*1
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V. Goncurnil pentru desetnna- 
rea «snploîniiui ' național la4 
floretă bărbați. S-*. desfășurat ‘ 
fără selsma, pfaâ ta faza se< 
mtfinalaior.. Aid/, primele aur»? 
prize (șl tuttaMfli, de altfel) v 
Mureșanu iți Țiu au fost eli
minați ! ■■ j

Este ■adevărat., ct Mureșanu 
a tras tatr-e eerie deosebit de 
puternică, cfștigată da Drămbă, ‘ 
■urmat de Costescu ți de Arde
leana. Singura victorie a lui 
Murețanu a fost, realizată la 
colegul său de club, Costescu...

în eealaltM' senlftaallL Hau- 
kler a trecut primm linia de.„ 
sosirO/f tirmat de Habala $1 de 
iFalb. Thi, deși a bbțimit același 
număr de Victorii ea șl Falb si 
Habala, dezavantajat da tușa- 
veraj, a rămM în afara ulti
mului episod al concursului.

Așa cum era de așteptat, 
Tonei Drămbă (Steaua) țl-a a- 
sigurat - fără prea,multe pro
blema tfictorlfle.și ta turneul 
final, tatredndu-ți pe rlnd 
■toți adversarii i R-î «1 Falb șl 
Costesca,. 8-3 eu Ardeleana, 
Hauktefțî Habala. 
j Pe tocbl X lulta Jtatt

■da) cd 4 victorii. El a luptat cu 
tenacitate»-! cunoscută ți a 
ciștlgat pe merit această pori-, 
țle in. apropierea t campionului. 
Cel mal dificil Malt, Falb 1-4 
susținut ta compania Iul Haba- 
ta, da care a dtapua după «tari, 
turi cate Hm «cllcftai serios, 
*Tpe locul », Fetru Habrt» (U-i 
nlvecsitatea București) eu 1 ▼ 
(17 Lp.), urii la, Ardaleenu, eu 
5-i, oealaitl la Haukler, cu 
5-4.

Fe focul 4, Stefan Ardeleana 
(Steaua), tot cu î victorii (tuș- 
averaj «nai slab — 21 tp.).

Pe locul 5, Cristian Costescu 
(Universitatea București) cu o 
victorie, tar pe ultimul loa, 
Ștefan Haukler (Unio Bătu 
Mare), do asemenea, cu e vic
torie.

Sîmbătă, finala ta spadă.

i-j

Centrul de înot

PRIMEȘTE OASPEȚI

'primele surprize
în campionatul

pe Echipe
BRAȘOV, 30 (prin telefon), 

într-un excelent cadru or-'; 
ganizatoric, în sala Arma
tei, au început întrecerile tu
rului campionatului republi
can de, tenis de masă pe 
echipe. Dintre rezultatele în
registrate pîniă acum sint de 
menționat cele ale formației 
masculine Voința Brașov în 
ifața Voinței București și Di
namo Craiova. Jucătorii echi
pei gazdă eu 1 ■'eîștigat cu- 
9—8 ș 9—0. în partidele In
dividuale eu surprins înfrîn- 

'gerile lui Șerban Doboșj la 
iȘimandan (Voința Arad) și 
'Bozga (C.S.M. II Cluj).

Rezultate tehnice, echipe 
, femei: Progresul Buc. cu 
Comerțul Tg. Mureș 5—0, 
Voința Buc. 5—1, Tehnolemn 
Timișoara 5—0, Voința Arad 
cu Spartac Buc, 5—0, Tehno- 

'lemn Timișoara 5—0, Comer- 
, țul Tg. Mureș 5—0, Rapid 
Brașov cu Tehnolemn Timi
șoara 5—0, Comerțul Tg. Mu
reș 5—1, Dinamo Craiova— 
Voința Buq. 5—4, Spartac 
Buc.—Dinlamo Craiova 5—2 ; 
echipe bărbați: C.S.M. I Cluj 
cu Voința Arad 9—2, C.S.M. 

, II CUuj 9—3, Politehnica Ti
mișoara 9—0, Progresul Buc. 
cu C.S.M. Iași 9—0, Dinamo 
Craiova 9—0, Politehnica 
Buc. cu Politehnica 
șoara 9—L, Voința
9—1, Comerțul Tg. 
9—4, C.S.M. Iași 9—1,

• Arad cu Politehnica
r șoara 9—Comerțul Tg. Mu- 
I reș 9—6, Comerțul Tg. Mu
reș—Voința Buc. 9—6, Voin- 

! ța Buc.—C.S.M. Iași 9—3, Di
namo Cnaiova—C.S.M. Iași 
9—1, Politehnica Timișoara— 
C.S.M. II Cluj 9—7.

Competiția se termina 
minică seara

K
?■

Timi- 
Brașov 
Mureș 
Voința
Timi-

du-

C. GRUIA
corespondent principal

Marele fond
Iși desemnează campionii

O participare bogată, cu cel 
mal buni mînultorl al padelei 
șl pagaei din centrele nau
tice București, Galați, Brăila, 
Arad, Reșița, Satu Mare, Hu-’ 
nedoara și Timișoara, au ono-A 
raț prima ii a campionatelor 
republicane de mare fond. 
Snagovul a fost deosebit de 
primitor, oferind o pistă de 
concurs aproape ideală. Ieri, 
în prima rundă a marelui 
fond am asistat la patru pro
be, două rezervate fetelor — 
pe 5000 m, celelalte două —< 
băieților, pe 20 000 m. Iată 
o succintă relatare a curselor 
în ordinea desfășurării:

CAIAC DUBLU (f). Din 
lotul Celor 9 echipaje s-au 
desprins Maria Lovin și Victo
ria Dumitru. Ele și-au men
ținut întiletatea aproape 4000 
m, după care au fost depă
șite de alte patru ambarcații, 
în frunte cu Lauer-Evdochi- 
mov. Rezultate î 1. Steaua 
(Hîlde Dauer-Harlpina Evdo- 
chimov) 18:56, 2. Steaua (Da- 
metra Angelescu, Fănlca Dit- 
cov) 19:12, 3. Dinamo (Elena

Marginalii la C.U. 69
• Progrese (încă) timide la „sportivă44
• „Artistica44* Intr-un fel, o revelație

Conform nnet frumoase 
tradiții, in prima săptămină 
a lunii iunie se deschid por
țile centrului de învățare a 
înotului de la ștrandul Tine
retului din Capitală. De mai 
bine de un deceniu, bazinele 
cu apă încălzită ale ștrandu
lui de la „șosea" găzduiesc, 
în sezonul estival, mii de co-
pii care, în decurs de trei 
săptămîni, sub îndrumarea 
unor instructori cu înaltă ca
lificare (profesori de educa
ție fizică și antrenori), se ini
țiază în tainele înotului. Pe 
lingă evidentul scop social, 
centrul de la „Tineretului" 
creează și posibilitatea per
fecționării copiilor, astfel ca 
cei mai harnici, mai talen- 
tați, să urce treptele sportu
lui de performanță, multi din- 
trei ei ajungînd, de-a lungul 
anilor, recordmani și cam
pioni ai țării.

Anul acesta, inaugurarea 
centrului va avea loc luni 
dimineață, la ora 8, lecțiile 
contlnuind pînă seara. Pentru 
întîrziațl, amintim că înscrie
rile Se primesc șl în cursul 
zilei de luni.

Berbecel-Panaghlța Manea) 
19:20, 4. Dinamo (Solomonlda 
Grigore-Melania Ignatenco) 
19:26, 5. Dinamo (Lovin-Du- 
mitru) 20:00,0.

CAIAC SIMPLU (f). De-a 
lungul unei ture, s-a Impus 
destul de clar Paraschlva Cu- 
ciuc, bună specialistă a pro
bei de fond, care a întrecut 
cîteva caiaciste valoroase: 1. 
P. Cuciuc (Steaua) 21:17, 2. 
Valentina Serghei (Steaua) 
21:31, 3. Victoria Clchl (Ste
aua) 21:39.

CANOE DUBLU. Primii 5 
km ai traseului circular au 
văzut în capul coloanei pe 
campionii olimpici Patzaichin- 
Covaliov, dar morișca urmă
ritorilor a lucrat cu succes 
și pînă la urmă titlul a re
venit cuplului Igorov-Suhov, 
care s-a dovedit cel mai bun 
echipaj din cele 20 înscrise 
la start. Rezultate : 1. Steaua 
(Andrei Igorov-Ille Suhov 
80:01, 2. Dinamo (Petre Ma
xim-Aurel Simionov) 81:51, 3. 
Dinamo (Ivan Patzaichin-Ser 
ghei Covaliov) 83:19.

CANOE SIMPLU. Aprigă 
dispută pe cea mai mare 
parte a traseului, dar în final 
s-au format două grupuri de 
ambarcații, distanta dintre ele 
mărindu-se vizibil. Asistăm la 
o sosire strînsă : 1. Afanasie 
Butelchin (Dinamo) 90:33, 2. 
Gheorghe Sidorov (Dinamo) 
90:38, 3. Titi Ditcov (Dinamo) 
90:42, 4. Ivan Macarenco (Di
namo) 97:11.

Astăzi dimineață de la ora 
9, au loc ultimele trei probe 
masculine.

Titlul vlzeazl la saod special 
„sportiva*. Desigur, nimeni nu 
s-a așteptat ea peste noapte să 
apară stele tn acest sport In care 
adeziunile slnt semnate tot mal 
rar. Dar, parcă un dram de spe
ranță—

Finalele n-au adus tasl lucruri 
noi. Fetele au fost cam aceleași,- 
mal ales pe podium. Luda Chi- 
rlță s-a detașat la maestre, ea 
marchează un plus de persona
litate la flecare aparat. Nona 
știucă s-a văzut cel mal mult 
la categoria I, Marla Irimle la 
categoria a n-a.

Situație asemănătoare șl Ia bă
ieți. Vasile Coșarlu n-a prea a- 
vut contracandldațl la maeștri 
(palidă prezență a lui Mărcuț șl 
Serdlneanțu) iar Anton Socadu 
aproape că a zburdat la catego
ria I. Doar Fl. Iliescu s-a impus 
mal greu la categoria a H-a, flan
cat destul de strîns de Blaj șl 
Șerbănescu.

Cit privește echipele, succes 
scontat al institutului de Edu-

oațle Fizic» Șl Sport, ta propor
ția de 7S la sută. Un singur cen
tru universitar din țară a Ieșit, 
oarecum, din anonimat, Timi
șoara.

■At
Ca partldpare — surprinzător 

mal mulțl băieți dedt fete. Patru 
echipe la maeștri șl categoria I 
(spre deosebire de fete) a repre
zentat; evident, o modalitate de 
a asigura un plus de interes În
trecerii. Dar, ca elemente teh
nice; destulă sărăcie. Poate mal 
puțin la sol șl la sărituri. Sără
cie totodată și In selecție; In ți
nută. Cum am subliniat, foarte 
greu vin elemente din urmă. Scli
piri pe ld; pe colo și atlt. Așa, 
nu se poate Întrevedea un salt 
calitativ de proporții In gimnas
tica universitară.

★
Există părerea că „universita

rii* n-au condiții corespunzătoa
re pentru a pregăti exerdțli de 

măre dificultate, la nivelul actu-

BUCUREȘTI (juniori) -
B.D.C. (tineret)
6-8, LA RUGBY

în cel de-al doilea meci 
susținut în țara noastră, echi
pa de tineret a R. D. Germa
ne a întîlnit selecționata de 
juniori (pînă la 17 ani) a 
Bucureștiulul. Victoria a re
venit oaspeților, cu scorul de 
8—6, după ce la pauză con
duceau juniorii gazdă cu 
6—0...

LA CĂLĂRIE
au început între-La Lugoj 

cerile din cadrul Cupei fe
derației la călărie. In urma 
disputelor din prima zi, spor
tivii de la C.S.M. Sibiu au 
reușit să ocupe un loo I la 
juniori și două locuri II la 
seniori în proba de dresaj. 
Iată, de altfel, rezultatele în
registrate : 
juniori: 1, 
Sibiu) cu 
Gheorghe
Cavaler, 3. I. Mirone (Cenr- 
trul călărie Buc.) cu Leto- 

“ Vlad
2. H.

proba de dresaj, 
N. Filip (C.S.M.
Sorinei, 2. N. 

(Petrolul PI.) cu

piseț ; seniori: 1. C.
(Dinamo) cu Spirt, 
Miiller “ 
miniș, 
Sibiu) 
mental 
ma zi: i. C.S.M. Sibiu 64 p, 
2. Dinamo Buc. 57 p, 3. Pe
trolul 48 p. Concursul conti
nuă.

G. IGNEA, eoresp.

(C.S.M. Sibiu) cu Lu
ll. D. Roșea (C.S.M. 
cu Eleqtric. Clasa- 
pe echipe după prl-

ÎN FATA FILEULUI
> • Campionatul categoriei a 
• Xl-a calificare, a continuat cu 
etapa a H-a, care s-a dispu
tat în zilele de 25 și 26 mai. 
A fost o etapă echilibrată, 
care s-a soldat cu scoruri 
strînse, exceptînd întîlnirea 
Progresul II — Institutul Po
litehnic 17 — 1 (scorul se da- 
torește numeroaselor nepre- 
zentări, care dovedesc o lipsă 
de seriozitate din partea Po
litehnicii). Celelalte rezultate : 
I.S.P.E. — Academia R-S.R.
8—7 ; C.S.U. Politehnica—Di
namo II 8—5 ; Justiția — 
Colțea 9—5.

• Etapa campionatului bu- 
cureștean de juniori s-a în
cheiat cu următoarele rezul
tate : Șc. sp. 2 I—Steaua 9—2 ;

Cutezătorii Șc- sp. 2 II 
6—5 ; Dinamo I — Progresul 
I 7—5. După trei etape, con
duce Dinamo I cu 6 p, urmată 
de Progresul I cu 4 p. (S. I.)

• Clubul sportiv Progresul 
anunță deschiderea unui curs 
de inițiere pentru copii (7—12 
ani). De asemenea, funcționea
ză un centru de antrenament 
pentru toate vîrstele, cu închi
rieri de terenuri și rachete. 
Informații la tel. 37.07.77.

Realizatori ! Minkewicz — 
încercare, Bierbann — încer
care transformată de Matzig, 
respectiv Enache — încercare 
și Comănicl — lovitură de 
pedeapsă.

A condus excelent, Vasile 
Cișmaș.

N. VIZITIU, corespondent

alelor cerințe. N-au condiții și 
nld timp. Șl atunci f Ce trebuie 
făcut r Desființăm competiția 7 
Creăm o categorie separată care 
să corespundă posibilităților stu
denților, mal ales la echipe 7 
Poate că o asemenea sugestie, pe 
care ne-a transmis-o o serie de 
profesori șl antrenori, ar merita 
atenția direcțiunii de resort a 
Ministerului învățământului șl 
U.A.S.B.

*
„Artistica*, într-un fal, o re

velație, chiar șl ta condițiile tn 
care a fost văduvită de prezența 
unor sportive de certă valoare, 
in frunte cu Mariana Jinga, bol
navă. Contrar anticipărilor, gim
nastele de la XE.F.S. s-au vă
zut ceva mal mult dedt ptin- 
d palele lor rivale*, reprezen
tantele Institutului politehnic 
din București. Munca pasionată 
a trio-ulul de antrenoare Ml- 
haela Solomonov—Luda Călătea- 
nu—Viorica Mociani a reușit să 
stabilească o ierarhie valorică 
firească. în orice caz este 
de salutat acest duel, menit să 
determine apariția cit mal mul
tor gimnaste la artistică, ramură 
sportivă tinără. Insă atlt de a- 
tractlvă.

bar, duelul I.E.F.S.—Politehnica 
București nu exclude apariția 
unor sportive și din alte centre 
universitare In care — finalele 
au atestat-o din plin — există 
mult, mult entuziasm: Cluj (an
trenoare Aura Gogonea) șl Ti
mișoara (Tamara Bompa).

★
Și un ultim aspect, poate cel 

mal delicat, legat de data des
fășurării finalelor. Mijlocul lunii 
mai comportă riscuri prea mari 
pentru niște tineri care practică 
sportul, adiacent preocupării lor 
de bază, învățătura. Mai Înseam
nă colocvii șl examene, lună de 
asidue pregătiri pentru sesiune. 
Ctnd să mal participi la antre
namente 7 Mai mult, am putut 
tntllnl la finale o sportivă de la 
artistică, Veronica Simon, care 
susținuse cel mal greu examen, 
chiar in ziua concursului... Pro
gramarea finalelor la o altă dată; 
după sesiunea de examene ar fi 
de aceea mal echitabilă.

de tir de la Budapesta

FLORIN GHEORGHIU la Ljubljana

HANDBAIIȘTII JAPONEZI
AU EVOLUAT LA LUGOJ

JUCĂTORII de tenis DE MASA

vacia), W. Unzicker (R.F.G.), 
precum și reprezentantul ță
rii noastre, Florin Gheorghiu.

conducă ru-
Fedor dencompatriotul său Henyel —

596 p. și românul Marin
Ferecata — 593 p-

După 6 etape, în Turul 
ciclist al Angliei pentru ama
tori continuă să 
tierul olandez
Hertog urmat de compatriotul 
său Oosterhofla 5 150.

Concursul international Turul Angliei

Proba de pistol precizie din 
concursul internațional de tir 
de La Budapesta, a fost cîști- 
gată de sportivul maghiar 
Marosvarl cu 549 p, secondat de 
trăgătorul român Mihai Du- 
mitriu — 546 p. în proba de 
armă liberă calibru redus-po- 
ziția culcat, 60 de focuri, vic
toria a revenit lui Nagy 
(Ungaria) cu 597 p, urmat de De săptămîna Viitoare în

cepe la Ljubljana (Iugoslavia) 
un turneu internațional de 
șah, la care slnt invitați — 
printre alții — marii maeștri 
R. Fischer (S.U-A.), L. Portisch 
(Ungaria), V. Hort (Cehoslo-

LUGOJ, 30 (prin telefon). 
Selecționata masculină de 
handbal a Japoniei a susținut 
o nouă întîlndre în țara noas
tră. Sportivii niponi au jucat 
la Lugoj cu formația divizio
nară A Timișul După un 
meci frumos, viu disputat, 
victoria a revenit oaspeților 
cu scorul de 19—17 (10—8).

JAPONEZI VICTORIOȘI 
LA NEW YORK

Turneul internațional de 
tenis de masă de la New York 
s-a încheiat cu victoria forma
ției Japoniei. In finala compe
tiției sportivii japonezi au 
întrecut cu scorul de 4—1 se
lecționata Iugoslaviei.

a
Turului

22 secunde de liderul Merckx.

Franco Bitossl termlnind victorios 
locul III in clasamentul general al

etapa 14-a a urcat pe 
Italiei, la numai

_______ -

UJPESTI ÎNVINSA 
LA SCOR

Peste 60 000 de spectatori 
au urmărit pe stadionul Saint 
James Park din Newcastle 
primul meci al finalei «Cu
pei orașelor tîrguri", dintre 
formațiile Newcastle United 
și Ujpesti Dozsa Budapesta. 
Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 3—0 (0—0) prin 
golurile marcate de Moncur 
(min. 63 și 72) și Scott (min. 
83). Returul acestui meci este 
programat la 11 iunie la Bu
dapesta. Au jucat formațiile :

NEWCASTLE UNITED : 
McFaul — Craig, Clark, Gibb, 
Burton, Moncur, Scott, Rob
son, Davies, Arentoft, Sin
clair.

UJPESTI DOZSA: Szent- 
mihalyi — Kaposzta, Soiy- 
mosi, Bankuti, E. Dunai, 

•Nosko, Fazekaș, Gorocs, Bene, 
A. Dunai, Zambo.

roia Mim

va asteapta

unitățile sate
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CAMPIONATUl ungariei

în etapa a 13-a a campio
natului Ungariei s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Komlo — Ferencvaros 0—0 ; 
Diosgyor — Egyetertes 3—2 ; 
Eger — M.T.K. 2—4 ; CSepel
— Tatabânya 0—0 ; Honved
— Pecs 3—0. In clasament 
conduce Ferencvaros cu 20 
puncte, urmată de Ujpesti 
Dozsa (un meci mai puțin 
jucat), Honved — 19 puncte 
etc.

TURNEUL FINAL 
AL ECHIPELOR ALBANEZE

La Tirana, a început tur
neul final al competiției do
tată cu „Cupa Eliberării", la 
care participă patru echipe 
din prima divizie a campio
natului Albaniei. Iată pri
mele rezultate înregistrate: 

_ „17 Nendori" — Labinot 
® 1—0 ; Dynamo Tirana — 

Vllaznia 2—1 ; „17 Nendori" 
— Dynamo Tirana 3—2 ; 
Vllaznia — Labinot 3—0.

Pe măsură ce ne apropiem 
de meridianele fierbinți 
ale verii, atletismul tinde 

să constituie capul de afiș al 
week-end-urilor noastre sporti
ve. Așii pistelor de zgură (și de 
tartan), ai zborului peste șta
chetă și ai sectoarelor de a- 
runcări se reunesc in con
cursuri care cresc în dimensi
uni și în valoare pe măsură ce 
intrăm în plin sezon. O com
petiție atletică de mare am
ploare se desfășoară mîine și 
luni la Torino. Peste 250 spor
tivi reprezentind mai mult de 
20 de țări au răspuns invi
tației făcute de Clubul sportiv 
universitar din orașul piemon- 
tez care in toamna anului 
viitor va găzdui întrecerile 
Universiadei. Ne aflăm, deci, 
in fața unei foarte timpurii 
avanpremiere asigurată de un 
lot impozant din care nu lip
sesc nume cu o faimă bine 
stabilită : Sapeja, Ter Ovane- 
sian , Skvorțov, Kozîreva, 
(U-R S.S.), Jellinghaus, Jurgen 
May și Liesel Westermann 
(R. F. a Germaniei), W. Da
venport și V. Matthews 
(S.U.A.), Poirier (Franța), Irene 
Kirszenstein (Polonia), Vera 
Nikolici (Iugoslavia). Și să nu 
uităm că titulatura concursu
lui este „Miting atletic univer
sitar mondial"!

la înalt nivel, se desfășoară 
pe pista stadionului din Ber
keley : Jocurile memoriale 
Kennedy reunesc în această 
localitate pe aproape toți 
fruntașii atletismului nord- 
american-

It sport care își intensi
fică — firesc — activi
tatea, canotajul, progra

mează pe pistele de apă de 
la Paris, Gând și Mannheim 
regate internaționale, ultima 
avînd la start și pe vîslașii 
români recomandați de cîteva 
frumoase succese în 
ceput de sezon.

întrecere care 
cită în mod

acest în-
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MECI AMICAL, LA LlEGE

într-un mec; internațional, 
disputat Ia Liăge în prezența 
a peste 10 000 de spectatori, 
echipa locală Standard a ter
minat la egalitate : 1—1 (0—1) 
cu formația iugoslavă Vojvo- 
dina Novi Sad.

zile se desfă- 
mare concurs 
in localitatea 
G.) unde vor

/n aceste
șoara un 
atletic și 

Hagen (R- F. 
evolua întt-o companie selectă, 
de valori recunoscute ale atle
tismului continental, campi
oanele noastre olimpice Lia 
Manoliu și Viorica Viscopo- 
leanu.

O altă confruntare atletică,

ne soli- 
deosebit 

atenția datorită prezenței 
unui cvintet de floretiste de 
frunte din țara noastră este 
tradiționala „Floretă de ar
gint" pe care o găzduiește 
pitorescul orășel de la poalele 
Alpilor, Como. Ileana Drîmbă 
care trebuie să-și apere pres
tigiul făurit nu de mult, în 
finala C.C.E., la Torino sau 
poate noua noastră campioană 
Olga Szabo, care va dori să 
confirme recentul succes 
campionatul 
susceptibile 
asalturile pe

Fiindcă ne 
se cuvine să amintim că Giro 
oferă azi alergătorilor un 
meritat respiro. Ultima 
știre a agențiilor de presă 
ne-a adus la cunoștință că 
toți marii favoriți s-au grupat 
în imediata apropiere a lide
rului Merckx- De luni ei vor 
intra în ultima treime a 
marii întreceri luînd startul 
de la Parma pentru a atinge

din
republican sint 
de a termina 
locuri fruntașe, 
aflăm in Italia,
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ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
SURPRIZE ÎN „OPEN"-UL 

DE LA PARIS
PARIS, 30. - Două întilniri 

ie simplu s-au impus atenției, 
vineri, spectatorilor de la Ro
land Garros. Cea în care te- 
nismanul iugoslav Zeliko Fra- 
nulovici a furnizat o mare 
surpriză, dispurtînd categoric 
de profesionistul american De
nis Ralston : 6—2, 6—0, 6—1.
Apoi, dificila calificare a pri
mului cap de serie, australianul 
Rod Laver, in fața compatrio
tului său, tînărul Dick Crealy, 
învins abia în cinci seturi : 
3-6, 7-9, 6-2, 6-2, 6-4.

Analizînd rezultatele prime
lor zile ale marelui turneu, 
comentatorul agenției „FRAN* . iui. •- X. ■. M-O ..... L.

CE-PRESSE” notează : „Unul 
dintre cele mai frumoase me
ciuri l-au furnizat Santana și 
Țiriac. Geniului lui Manolo, 
românul i-a opus regularitatea 
și aplicația sa. Totuși, pînă la 
urmă, spaniolul a trecut și de 
acest dificil obstacol".

Iată alte rezultate din tur
neul masculin : Newcombe 
(Aus.) — Bowrey (Aus.) 6—3, 
6—2, 6—2 ; Richey (S.U.A.) — 
Ayala (Chile) 6-4, 6-3, 8-10, 
9—7 ; Gasiorek (Pol.) — Ku- 
delka (Cehosl.) 6-2, 6-1, 6-3.

CI.IOVA - NOU RECORD 
MONDIAL

Ieri, la Moscova, Nadejda 
Ci jova a stabilit un nou record

mondial la aruncarea greutății 
femei : 19,72 m. Vechiul record 
al lumii aparținea atletei Mar- 
gita Gummel (R.D.G.) — 19,61 
metri.

MERCKX SE DISTANȚEAZĂ
Etapa a XV-a din Turul Ita

liei s-a desfășurat pe o dis
tanță de 49,300 km, contra- 
cronometru între Cesenatico — 
San Marino. Victoria a revenit 
lui Eddy Merckx cu timpul de 
lh 14:15. Gimondi a sosit la 
1:07, iar Oile Ritter la 2:56,0. 
în clasamentul general indivi
dual, tricoul roz continuă să 
fie purtat de Merckx, urmat 
de Zilioli la 3:54 și Schiavon 
18

țărmul vestic al Italiei la 
Savona.

Cealaltă competiție mai im
portantă a rutierilor profesio
niști, „Circuitul celor șase 
provincii", desfășurat pe șose
lele Franței, se va termina du
minică. Rămîne de văzut dacă 
belgianul Ferdinand Bracke va 
rezista pînă la capăt asaltu
lui dat de francezii Poulidor, 
Anquetil și Pingeon și de cîș- 
tigătorul de anul trecut al 
Turului Franței, Janssen.

TTJ utierii amatori angrenați 
f~S în Turul Angliei își con- 

17 tinuă și ei disputa pentru 
întîietate. Șansele cele mai 
mari rămînînd pînă în pre
zent în tabăra olandezilor, 
care au în Den Hertog și 
Oosterhof doi dintre cei mai 
serioși candidați la victorie.

In încheiere vom mai aminti 
dintre celelalte manifestări 
importante concursul interna
țional de călărie de la Copen
haga și întrecerea pe 1 000 km 
a automobiliștilor la Nurblir- 
gring unde turul de deschidere 
va fi făcut de asul argenti
nian al volanului Juan Manuel 
Fangio.

lon F. BACIU

A ÎNCEPUT
RALIUL ACROPOLE"
Un Ford-Escort In frunte

după prima etapă

ATENA, 30 (Agerpres). — 
A început tradiționala compe
tiție automobilistică «Raliul 
Acropole". După desfășurarea 
primei etape, care s-a înche
iat la Kalamata, în fruntea 
clasamentului se.află echipajul 
condus de sportivul englez 
R. Clark, pe o mașină „Ford- 
Escort*. 11 urmează finlande
zul Toivonen („Porsche 911") 
și suedezul Anderson („Ford- 
Escort*)-

în cursă au mai rămas 55 
de echipaje din cele 88 care 
au luat startul. Printre echi
pajele care âu abandonat se 
numără și cel condus de fin» 
landezul H,'_ Mikola,^
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AGENDĂ
• Delegația Spa

niei, Înscrisă cu 7 
sportivi, s-a pre
zentat la București 
eu unul In plus. în 
ultimul timp, selec
ționerii spanioli au 
introdus In forma
ție pe ttnărul Vic
tor Varon, In vîr- 
stă de 18 ani. Co
misia tehnică nu a 
acceptat, insă, in
cluderea tînărului 
mijlociu spaniol In 
marea competiție, 
regulamefntul inter
național lnterzicînd 
participarea la C.E. 
a sportivilor sub 
19 ani.

• Comisia de 
organizare a alcă
tuit un bogat pro
gram cultural-artis
tic pentru membrii 
delegațiilor sporti
ve, membrii condu
cerii A.I.B.A., invi- 
tafii de onoare și 
ziariștii acreditafi 
la această edifie. 
Din obiectivele a- 
cestui program nu 
lipsesc vizitarea

Palatului Mogoșoa- 
la, Palatului Pionie
rilor^ Galeriilor de 
Artă ale R.S.R., 
Minovici, Muzeului 
Satului, Mănăstirii 
Snagov, excursii in 
lurul Bucure știutul, 
la Snagov fi la Si
naia.

• Nu numai 
sportivii trec prin 
sita vizitei medica
le. Ieri dimineafă fi 
arbitrii campiona
tului european au 
trecut prin entofii, 
dar toți au obținut 
calificativul „apt".

• La 4 iunie va 
avea loc un intere
sant simpozion cu 
tema „Probleme 
medicale ale boxu
lui".

• Iubitori al bo
xului, foști boxeri, 
antrenori, arbitri și 
activiști sportivi 
s-au oferit să spri
jine acțiunea de 
organizare și des
fășurare a C.E.

CONFERINȚĂ DE
Ieri după-amiază a avut loc la Institutul de Petrol, 

Gaze și Geologie o conferință de presă pentru . cei 249 de 
ziariști acreditați la campionatele europene de box. Cu acest 
prilej, Gheorghe Guriev, președintele Comisiei de organizare 
a rostit un salut și a urat succes reprezentanților presei spor
tive prezenți la campionate. La Conferința de presă au parti
cipat, de asemenea, Roman Lisowski-vicepreședint.ele AIBA 
și președintele Comisiei de arbitri a europenelor de la Bucu
rești, precum și H. R. Banks, secretarul AIBA. La sfîrșitul 
Conferinței de presă, Comisia de organizare a oferit ziariș
tilor un cocteil.

Echipa de box a Poloniei
este gata de start

După o minuțioasă analiză 
a tuturor plusurilor șl mi
nusurilor boxerilor vizați de 
a alcătui echipa Poloniei la 
campionatele europene de la 
București, a fost alcătuită 
următoarea formație:

categoria semimuscă: Ro
man Rozek (Turow Boga- 
tynia), în vîrstă de 28 ani, 
de două ori campion al Po
loniei, a susținut 110 me
ciuri dintre care a pierdut 
12 și a remizat 5.

categoria muscă: Artur 
Olech (Gwardia Wroclaw) — 
29 ani, de două ori vice- 
campion olimpia, de 4 ori 
campion al Poloniei. A sus
ținut 235 de meciuri, a pier
dut 25 și a remizat 5.

categoria cocoș ; Ryszard 
Andruszkiewicz (Polonia 
Gdansk) — 28 ani, de două 
ori campion al Poloniei. A 
susținut 143 de meciuri, a 
pierdut 29, a remizat 7.

. categoria semiușoară: Rys
zard Petek (Avia Swidnik) — 
26 ani, campion european la 
categoria pană, campion al 
Poloniei în anul 1964 și de 
două ori vicecampion al Po-

Tinerețea: principalul atribut 
al echipei Spaniei

în calitate de vecini de categorie, musca Manuel Juarez (stingă) 
face un ușor antrenament la mănuși cu semimuscă Sanchez Es

cudero.

Reprezentativa de box a 
Spaniei pentru campionatele 
europene cuprinde șapte pugi- 
liști a căror caracteristică 
principală este tinerețea. In
tr-adevăr, vîrsta medie a lo
tului spaniol este de 20 ani. 
Iată numele celor șapte com- 
ponenți ai echipei : Sanchez 
Escudero (semimuscă), Ma
nuel Juarez (muscă), Anto
nio Rubio (cocoș). Ramiro 
Suarez (pană), Jose Setien (u- 
șoară), Cristobal Rosado (se
mimijlocie), Moises Fajardo 
(mijlocie mică).

.Veteranul", echipei este 
Manuel Juarez care a par
ticipat și la turneul olimpic 
de la Ciudad de Mexico (ce-i 
drept, fără succes). El a fost 
campion al țării de cinci ori 
consecutiv la categoria mus
că și a susținut numeroase 
întâlniri internaționale.

Tinarul L ft .Informația", sțr, Brezoianp nr MwMj 7^

Printre ei, aproape 
zilnic, la sediul fe
derației, la aero
port, la hoteluri sau 
la locurile de an
trenament pot fi 
văzuți Gh. Negrea, 
N. Linca, E. Fiirez, 
I. Stoianovici.

• Joi seara, in 
fața hotelului „U- 
nion" i-am intilnit 
pe nedespărțita an
trenori italieni, Na
tale Rea și Arman
do Poggi. Intrebin- 
du-i de ce Italia nu 
este reprezentată la 
europenele de la 
București de o for
mație completă, in
terlocutorii ne-au 
spus: „Foarte mulfi 
boxeri amatori de 
la noi trec la pro
fesionism. Ne este 
greu să avem in 
permanență garni
turi complete și re
dutabile. Nu ne 
vom putea compa
ra niciodată cu ță
rile unde nu exis
tă box profesio
nist".

PRESA

DENDERYS

loniei. A susținut 160 de me
ciuri. a pierdut 7 șj a remi
zat 6.

1 
categoria ușoară: Bogdan 

Jakubowski (Goplana Ino- 
wroclaw) — 21 ani, campion 
al Poloniei la juniori în anul 
1966. A susținut 89 de me
ciuri, a pierdut 3, a remi
zat 4.

categoria semimijlocie: 
Zdzislaw Filipiak (Widzew 
Lodz) — 21 ani, de două ori

La actuala ediție, tînărul 
Victor Varon, în vîrstă de 18 
ani, va căpăta multe cunoștin
țe, urmărind desfășurarea ma
rii întreceri.

în cadrul echipei se află 
trei olimpici : în afară de 
Manuel Juarez de care am 
amintit mai înainte, pana 
Ramiro Suarez și mijlociul 
mic Moises Fajardo.

Fiind vorba de o echipă tî- 
nără și, în general, puțin ex
perimentată nu credem că ea 
va juaa un rol important în 
aceste campionate europene 
chiar dacă în perioada de 
pregătire efectuată la Madrid 
toți cei opt pugiliști au ară
tat un remarcabil spirit com
bativ. Echipa Spaniei a ve
nit la București pentru a 
participa la o mare competi
ție în cadrul căreia își poate 
îmbogăți experiența.

Fernando de GUZMAN ®

Angrenajul fierbinte 
a pornit

Dacă nu cele mal importan
te, în orice caz piesele grele 
ale campionatului continental 
— oficialii — au suportat ieri 
înainte de amiază dogoarea 
progresivă a angrenajului pus 
în mișcare. Sigur că boxerii 
sint piesele principale, dar au
tomatismul mișcărilor lor, dic
tate sau conduse de antrenori, 
ii arată — chiar dacă numai,. 
aparent - calmi, ușor blazați,* 
parcă zicîndu-și : de-acum, 
ce-o fi o fi !

Deci tot bărbații mustăcioși, 
cu trabucuri in gură, grizonați 
la tîmple au. fort primii care 
au înfruntat căldura avanpre
mierei. Ei, care cindva au pur
tat mănuși de diverse greutăți, 
unciale, ei care au condus cind
va un club de cartier, ei care 
au susținut in cine știe ce mi
nut de pauză toracele zbătut 
al vreunui mare campion, ei 
simt astăzi responsabilitatea 
pugilismulul pe scară conti
nentală. ei suportă cu stoicism, 
cu o demnitate puțin demo
dată, fierbințeala angrenajului 
care este, intr-un cuvint, or
ganizarea.

Cine ar fi crezut că înainte 
de a ne părăsi, luna florilor ne 
va lăsa amintirea unui asfalt 
topit, unor cămăși muiate, u- 
nor sticle de pepsi călii (pen
tru că iar ne-a surprins na
tura !). Așa se face că, cu cit 
înaintau spre miezul zilei, ofi
cialii lepădau rigoarea blazere- 
lor cu ecuson, sumecind mîne- 
cile (și, slavă domnului, era 
nevoie). Mai ales că după ră
coarea artificială a sălilor de 
forță și a cabinetelor medicale, 
organizatorii au ales aerul li
ber, dar foarte încins, de sub

vicecampion al Poloniei, A 
susținut 107 meciuri, a pier
dut 9, a remizat 3.

categoria mijlocie mică t 
Stefan Skalka (Hutnik Nowa 
Huța) — 27 ani, de două ori 
vicecampion al Poloniei. A 
susținut 117 meaiuri, a pier
dut 14, a remizat 16.

i
categoria mijlocie: Janusz 

Gortat (Legia Warszawa) — 
20 ani, vicecampion al Po
loniei în anul 1969. A sus
ținut 60 meciuri, a pierdut 
7 și a remizat 3.

<
.categoria semigrea: Lua- - 

jan Kreps (Turow Bogaty- 
nia) — 23 ani. A susținut 
78 meciuri, a pierdut 16 și 
a remizat 4.

categoria grea: Ludwlk 
Denderys (Gwardia Wroclaw) 
— 25 ani, campion al Polo
niei în anul 1969 și vice- 
eampion în anul 1968. A sus
ținut 158 de meciuri, a pier
dut 27, a remizat 10.

Ca rezerve, fac deplasarea: 
Edmund Montewski (Gwardia 
Warszawa) și Jan Kokoszka 
(Stal Rzeszow). Conducătorul 
lotului este Hieronim Mro- 
zowski, medic — dr. Jerzy 
Moskwa, iar antrenori Pa- 
wel Szydlo și Zenon Stefa- 
niuk. Masor al echipei este 
Stanislaw Zalewski.

în calitate de observatori 
la C.E. de la București vor 
face deplasarea antrenorul 
Felix Stamm și Stanislaw 
Cendrowski.

Pentru 9 din cei 11 boxeri 
care alcătuiesc echipa Polo
niei, startul la C.E. de la
București va constitui debu
tul în această eompetiție. în 
rîndurile debutanților se află 
și Artur Olech, de două ori 
vicecampion olimpio. care 
pînă în prezent n-a avut 
ocazia să participe la cam
pionatele europene.

Au participat la alte edi
ții ale C.E. Ryszard Petek 
(Roma, 1967) — medalia de 
aur la qategoria pană și Lud- 
wik Denderys (Berlin, 1965) 
— categoria grea, fără suc
ces.

Jan WOJDIGA

Sorții au decis
După efectuarea tragerii la 

sorți, au fost stabilite urmă
toarele meciuri, în turul I, II 
sau in sferturi de finală :

Categoria semimuscă (10 par- 
ticipanți) - turul I : Weinhold 
(R.D.G.)—A. Mihai (România), 
Rosek (Polonia)—Semenov
(U.R.S.S.) ; sferturi de finală : 
Gadjev (Bulgaria)—Ged<5 (Un
garia), Escudero (Spania)—So- 
lomos (Grecia), Temei (Turcia) - 
Udella (Italia).

Categoria muscă (16) - turul 
I : Schubert (R.F.G.)—Mircovici 
(Iugoslavia), Novikov (URSS)— 
Groth (Danemarca), Juarez 
(Spama)-Needham (Anglia), 
Grasso (Italia)—Yadigar (Tur
cia), Olech (Polonia)—Gilligan 
(Irlanda), Kaloufi (Franța)—Mi - 
lev (Bulgaria), Ciucă (Româ
nia — McHugh (Scoția), Kobli 
(Austria) — Waxnke (R.D.G.).

Categoria cocoș (15) - turul 
1. Pillarz (R.F.G.)—Pinner (An- 

, glia), Fredriksson (Suedia)—Sa- 
1 vov (Bulgaria), Ibrahimovici 

(Iugoslavia)-A. Dumitrescu 

prelata arenei Însăși, muțind 
ceremonialul tragerii la sorți 
in chiar „cușca leilor", dacă se 
poate spune astfel, acolo, pe 
ringul marilor bătălii.

Întîi a fost vizita medicală, 
pe care doar doi din cei 186 de 
participant! nu au putut-o ab
solvi. Apoi cintarul, pe cate
gorii, pe 11 culoare care au 
înghițit rînd pe rind candida
și, fără nici o derogare de la 
limitele de greutate. Și-apoi, 
brusc, operația obișnuit mai 
discretă, mal intimă, a distribu
ției norocului și ghinionului, a 
fost transbordată, dintr-o sală 
oarecare, in plină lumină, cu 
atita hotărire incit spontan, 
deasupra ringului, s-au aprins 
și bateriile de faruri, sporind 
firește căldura. Ideea nu a fost 
rea, pentru că, așa cum se pre
văzuse, au făcut prima probă a 
scaunelor și băncilor sute de 
oameni, specialiști, interesați 
și mulți simpli curioși.

A fost un ritual emoțional. 
Am văzut antrenori frămîntin- 
du-și mîinile sau carnețelele 
cu notițe. Am auzit tilmaci 
bilbîindu-se. Am remarcat — 
și am ris firește — urna moriș- 
că rotindu-se și deversînd bile
țelele pe jos... Au fost aplauze 
și au fost oftaturi. Cum să nu 
fi fost așa cînd, de pildă, la ca
tegoriile semimuscă și pană, 
în josul tabloului, Fortuna a 
înghesuit intr-o ordine identi
că. parcă anume, opunindu-i 
din prima zi, pe reprezentanții 
celor mai valoroase' școli de 
box din Europa, pe cei din 
R. D. Germană, România, 
Polonia, U.R.S.S. Făclnd ab
stracție de aceste excep
ții — care survin intr-un 
sport in care, din păcate, se 
respinge ideea favoriților, a 
capilor de serie, așa cum con
statam împreună cu colegul 
Raymond Meyer de la cotidia
nul francez „l’Equipe* — nu se 
poate spune că sorții au fost 
părtinitori. Tată un subiect 
tentant la care am poftit in 
primul rînd pe tutorii sau a- 
proplațil celor ce vor fi primii 
adversari al boxerilor români. 
Vădit intimidat de faima lui 
Ciucă, arbitrul scoțian Peter 
îzzi tremură de pe acum pentru 
soarta lui Alexander McHugh, 
care nu-i nici el chiar „copil Victor BANCIULESCU

Forfota din preajma hotelului sportivilor e încă normală: sorții n-au fost trași. Abia pe urmă toată 
lumea se va liniști.
...

PRESTIGIOASE CĂRȚI DE VIZITĂ
ÎN RINGUL EUROPENELOR

(Urmare din pag. I)

cui Vladimir Musalimov, me
daliat cu bronz la Mexico, 
va fi stopat în prealabil. De 
fapt, la această categorie, se 
așteaptă cea mai aprigă lup
tă, avînd în vedere că ori
care dintre cei 21 de înscriși 
poate răsturna previziunile.

La mijlocie mică. Ion Co
vaci, aflat în formă bună, va 
trebui să facă mare risipă de 
energie pentru a putea trece 
de câștigătorul utimelor pa
tru ediții ale turneului ar
matelor prietene, stîngaciul 
sovietia Valeri Tregubov.

(România), Dowling (Irlanda) — 
Kulaghin (URSS), Schultz 
(R.D.G.)—Stark (Scoția), Hup- 
pen (Olanda)—Cosentino (Fran
ța), Andruszkiewicz (Polonia) - 
Lindbergh (Finlanda) ; sferturi 
de finală : Rubio (Spania) cu 
învingătorul meciului Pillarz— 
Pinner.

Categoria pană (20) — turul 
I: Abspoel (Belgia)—Richardson 
(Anglia), Palm (Suedia)—Below 
(R.D.G.), Gh. Pușcaș (Româ
nia)—Suarez (Spania), Prochon 
(Polonia)—Sokolov (URSS) ; 

turul II : Tsironis (Grecia) - 
Paske (Olanda), Christiansen 
(Danemarca)—Tatar (Turcia), 
Kovacs (Cehoslovacia)—Prichard 
(Țara Galilor), Mihailov (Bul
garia)—McCarthy (Irlanda), Sa- 
rar (Iugoslavia)—Orban (Unga
ria), Lain (Franța)-Prause 
(R.F.G.).

Categoria semiușoară (18) — 
turul I : R. Meronen (Finlan
da)-Setien (Spania), Petek (Po
lonia)—Hayes (Anglia) ; turul 
II : Vujin (Iugoslavia)—Hrici- 
san (Cehoslovacia), Cuțov (Ro

La doi pași de ghereta cu iaurt și Umonadă, boxerii elvefieni Ifi 
permit un moment de relaxare

din corul parohial" 1 Fostul 
campion european Dieter
Wemh6ner, acum maturizat și 
încruntat de grijile antrenoru
lui federal (R.F.G.), găsește o 
vorbă de duh, deși doi din ele
vii săi vor avea adversari ro
mâni : Horst Waida (cu Mo
nea) șl Peter Schwede (cu Cu- 
țov), zlcînd i „Urăm gazdelor 
noastre meciuri bune. Adică, 
exact ceea ce ne dorim și 
nouă". Președintele federației 
Iugoslave, Llubomir Drakulo- 
vici, este in aceeași situație : 
doi parteneri români : Karolj 
Lajka (cu Covaci) și Arif Ibra- 
hlmovici, fostul adversar al lui 
Gîjii (cu Dumitrescu) j aici 
prudența a decis opțiunea pen
tru deviza sportivă : „cel mai 
bun să învingă W Învins de 
turcul Tatar la Mexico, spanio
lul Ramiro Suarez dă aici pes
te Pușcaș, dar șeful delegației 
Iberice, dr. Francisco Marsa, 
ascunde, dincolo de barba sa 
neagră, o modestie suverană. 
Antrenorul din R.D.G, Karl- 
Heinz Lfltke nu-1 cunoaște pe 
Mihai Aurel, dar îl știe prea 
bine pe bătăiosul și tehnicul 
său elev Horst Weinhold, așa 
că el are, personal, toate mo
tivele să nădăjdulască (la fel 
ca și Ion Popa, de altfel). Des
pre campionul bulgar Simion

Poate și scoțianul Thomas 
Imrie, învins foarte greu de 
Covaci, va avea de ținut un 
.discurs".

între Vladimir Tarasenkov,
H. Stumpf și germanul 
Brauske lupta este deschisă. 
De fapt, categoria mijlocie 
este deschisă oricărei posibi
lități.

La semigrea, se așteaptă 
cu nerăbdare duelul amînat 
încă de la Mexico între
I. Monea și Dan Pozniak. 
doi multipli campioni, ambii 
medaliați olimpici și euro
peni, de vîrste relativ apro
piate. Cu voință și atenție,

mânia)—Schwede (R.F.G.), Tra
cey (Irlanda)-Schellebaum (El
veția), Lomakin (URSS)-Fehâr 
(Ungaria), Harrison (Scoția) - 

Zach (Austria), Pilicev (Bulga
ria)—Doorenbosch (Olanda), 
Svensson (Suedia)—Dunkel 
(R.D.G.).

Categoria ușoară (18) - turul 
I : Veselinovici (Iugoslavia)—K. 
Meronen (Finlanda), Puzicha 
(R.F.G.)—Tiepold (R.D.G.) ; tu
rul II : Harcsa, (Ungaria)—A. 
Vasile (România), Capretti (I- 
talia)—Thys (Belgia), Sozen 
(Turcia)—Sil vebaek (Danemar
ca), Rosado (Spania)-Frolov 
(URSS), Jakubowski (Polonia) — 
Aksamit (Cehoslovacia), Zaha- 
ropoulos (Grecia)—Schulte (O- 
landa). McCourt (Irlanda)-Sto- 
icev (Bulgaria).

Categoria semimijlocie (20) — 
turul I : Blaser (Elveția)—Dza- 
kula (Iugoslavia), Filipiak (Po- 
lonia)—Wolke (R.D.G.), Olsen 
(Danemarca)-V. Silberman 
(România), Cerrty (Cehoslova
cia) -Joyce (Scoția) ; turul II : 
Musalimov (URSS)-Molnar (A- 

Gheorghlev (adversarul tal 
Stumpf) ne-a vorbit confratele
Ștefan Doncev, de la „Naro-1 
den Sport", care a folosit toată 
arta sa gazetărească pentru a 
ne face să credem intr-un (Im
posibil) meci nul 1 Secretarul 
general el federației maghiare, 
Ferenc Kineses, ne-a vorbit 
despre Tibor Harcsa, cel care 
I-a învins pe Ene la 6zolnok, 
dar care știe ce îl așteaptă In 
fața partenerului Antonlu Va- 
sile. Apoi Fred Antonsen, șeful 
delegației daneze, l-a gratulat 
pentru experiența celor 147 
meciuri pe «emlmljloclul Hen
ning Olsen, parcă nețlnlnd de 
loc seama de faima Iul Bilber- 
man. Doar despre simpaticul 
greu olandez (șl profesor de 
educație fizică) Rudi Lubbers 
(de două ori In trecut învinsul 
Iul Monea șl acum partenerul 
lui Alexe) * trebuit să ne mul
țumim cu datele de arhivă sau 
cu suvenirurile colorate ale 
colegului Paul Ochialbi.

Orice am face, acum rfnd ' 
știm aproape tot ceea ce tre
buia să știm plnă la ora asta, 
vom recunoaște, susținuți de 
corul antrenorilor de lot ro
mâni : ce caldă zl a fost ieri 1

Monea poate opri accesul so
vieticului la cea de-a treia 
medalie europeană.

La ultima categorie, lupta 
decisivă este așteptată între 
Ion Alexe, Alexandr Vasiuș- 
kin — campion unional în 
anul 1968 șj 1969 și bulgarul 
Pan do v, medaliat cu bronz 
la O.E. de la Roma. Totuși, 
există părerea că la această 
categorie sînt posibile mari 
surprize...

Cărțile de Vizită și trece
rea în revistă a numelor 
sonore nu reprezintă, însă, 
decît previziuni...

Legea ringului va decide.

ustria), Kosunen (Finlanda)— 
Sandal (Turcia), G. Meier 
(RFG)—Fougart (Belgia), Iko- 
nomatos (Grecia)—Downes (Ir
landa), Kiriakov (Bulgaria) — 
Schregardus (Olanda), Ruocco 
(Franța)—Henderson '(Anglia).

Categoria mijlocie mică (19) 
— turul I : Tregubov (URSS)- 
Dahn (R.D.G.), Kovâcs (Unga
ria)—Komel (Cehoslovacia), Sa
arinen (Finlanda)—Despagne 
(Belgia) ; turul II : Facchetti 
(Italia)—Baars (Olanda), Skalka 
(Polonia)—Munchow (R.F.G.) 
Weissbrot (Elveția)—Egle (Aus
tria), Lajko (Iugoslavia)-I. Co
vaci (România), Parra (Fran
ța)—Ianopoulos (Grecia), Imrie 
(Scoția)-Stolcev (Bulgaria), Mc 
Cusker (Irlanda) cu învingă
torul meciului Tregubov — 
Dahn.

Categoria mijlocie (14) — tu
rul I : Hejduk (Cehoslovacia)— 
Barnour (Scoția), Jhonneux 
(Belgia)—Tarasenkov (URSS), 
Virtanen (Finlanda)—Broek (O- 
landa), Nielsen (Danemarca)— 
Warrington (Anglia), Kuran 
(Turcia)—Gortat (Polonia), Jar- 
mer (R.F.G.)—Parlov (Iugosla
via) ; sferturi de finală:

ÎN ATENȚIA BV.
La radio fi la T.V.
Radioul șl televiziunea 

română vor transmite 
numeroase partide din 
cadrul campionatelor eu
ropene. Azi, la 1

RADI® i Transmisii di
recte — pe programul ! i 
15—15,30 | 19,20—IC.30 |
21,35 — fn cadrul emisiu
nii sport De asemenea, 
in Radiojurnalul de la 
ora 16 se vor transmite 
aspecte de la reuniunea 
Inaugurală.

TV I Be la ora 13, 
transmisie directă a pri
mei reuniuni. Ba închide
rea emisiunii, după tele
jurnalul de noapte, as
pecte înregistrate pe te- 
lereeording. Meciurile vor 
putea fi vizionate pe pro
gramul I.

Biletele de intrare
Bin* trei categorii de 

bilete l parter, tribună și 
peluze. Seria biletelor co
respunde eu numărul re
uniunilor. Ba prima gală 
(ora 13) sint valabile bi
letele eu seria 1, Iar la 
reuniunea de seară (ora 
19), eele eu seria 2.

Accesul spectatorilor

Intrarea In patinoarul 
„23 August" pentru pose
sorii de bilete se va face 
numai prin Bulevardul 
Muncii. Ea fieeare see- 
tor al tribunelor există 
plasatori eare vor îndru
ma pe spectatori spre 
locurile indicate tn bi
let

Cum se ajunge 
la patinoar?

Tramvaie i 23 și 24 di
rect, 15, 26 și 27 pînă la 
Bariera Vergulul.

Autobuze ! 34 și 79 pînă 
la Bariera Vergulul.

Stand de cărți

In incinta patinoarului 
va funcționa un stand de 
cărți sportive, in eare vor 
predomina lucrări de li
teratură pugilistlcă.

De la C. N. E. F. S.
Se face cunoscut câ 

legitimațiile de intrare 
la manifestările sporti
ve, eliberate de 
C.N.E.F.S., nu sînt va
labile la actuala ediție 
a campionatelor euro
pene de box.

Cei care doresc să 
urmărească întrecerile 
își pot procura biletele 
de intrare de la casele 
I.E.A.B.S., deschise în
tre orele 7—-20, sau zil
nic la casele de bilete 
ale patinoarului 23 Au
gust.

Gheorghiev (Bulgaria)—H.
Stumpf (România).

Categoria semigrea (14) — tu
rul I : Malherbe (Franța)-Stan
kov (Bulgaria), Jensen (Dane
marca)—Schăr (Elveția), Egg 
(Austria)-Frankem (Anglia), 
Monea (România)—Waida (RFG) 
Schlegel (R.D.G.)—Versappen 
(Olanda), Kreps (Polonia)- Fac- 
chinetti (Italia) ; sferturi de fi
nală : Pozniak (URSS)— Osster 
(Suedia).

Categoria grea (16) - turul I: 
A. Victor (Franța)—Koglbauer 
(Austria), I. Alexe (România)- 
Lubbers (Olanda), Camerys (Ce
hoslovacia)—Mathisen (Suedia), 
Hussing (R.F.G.)—Vasiușkin
(URSS), Schunck (Danemarca)- 
Denderys (Polonia), Ozbey 
(Turcia)-Harris (Anglia), R. 
Meier (Elveția)-Limant (RDG), 
Pandov (Bulgaria)—Nedelko- 
vici (Iugoslavia).

La vizita medicală au fost 
respinși mijlociul Brausche 
(R.D.G.), pentru luxația poli- 
celui, și spaniolul Fajardo (cat. 
semimijlocie), pentru afecțiune 
pulmonară.


