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VOCI DIN PUBLIC

P
ublicul, inclusiv cel de box, nu înseamnă nicăieri 

și nicicînd o masă omogenă, un cor pe o singură 
voce, un peisaj monocromatic. Publicul este un 

organism complicat, cu niveluri și reacții diferite, cu- 
prinzînd toată gama dintre actul reflex și actul reflec
tat. De aceea, mi se pare imprudent să vorbim despre 
public în general, așa cum o facem de obicei, pentru 
că riscăm să adunăm, ca intr-o aritmetică absurdă, mere 
cu chibrituri...

Mă gîndeam la această diferențiere necesară, urmă
rind meciurile fatidicei reuniuni de la orele 13 — mal 
exact, deznodămîntul confruntării Antoniu Vasile — 
Harcsa. Rareori mi'-a fost dat să văd un pugilist eu 
veleități la podiumul de premiere într-o atit de lamen
tabilă postură — consecință a lipsurilor, a confuziei, a 
erorilor proprii, ca aceea în care ni s-a înfățișat ieri 
după amiază liderul „ușorilor” noștri. Dar, nu vă te
meți : nu intenționez să descriu intilnirea cu pricina, 
prezentă in direct pe micul ecran și comentată de re
porterii de specialitate in corpul ziarului Ceea ce m-a 
izbit — poate mai mult decit trista aventură de pe ring 
— a fost izbucnirea unei părți din public — nu a pu
blicului, nota bene — la anunțarea deciziei în fond, dacă 
trebuia să ne irite ceva, apropo de prima infringere 
a gazdelor în actuala ediție a campionatelor europene, 
mobilul acestei iritări putea fi unul singur : de ce se 
mai confundă încă, de către oameni avizați, boxul eu 
bătaia ? Nimeni — nici adversarul, nici arbitrul, nici 
vreun judecător de ring — nu l-a obligat pe elevul lui 
Ion Popa să revină la ideea atit de scumpă pseudo-ama- 
torilor de pugilism, că superioritatea in careul magie se 
exprimă prin demonstrații de forță brută. Adevărații 
partizani ai sportului cu mănuși au deplîns, pe de o 
parte rezultatul final, dar au salutat, pe de altă parte, 
valoarea de principiu a lecției (bine meritate, de ce 
n-am recunoaște) pe care a primit-o reprezentantul nos
tru. Să sperăm că atit el, auto-învinsul de ieri, cit și 
omul din colț, responsabil, cred, în egală măsură de eșe
cul lui Antoniu Vasile — vor trage concluziile ce se 
impun. în rest, celor predispuși să vadă — aici, ca și in 
alte domenii, mai ales paiul din ochiul altuia — le do
rim o grabnică modificare de optică, de concepție, capa
bilă să le smulgă in atari împrejurări nu exclamații de 
protest, nule și neavenite, ci strigătul sincer, lucid și 
amar, adresat tot din rindurile publicului acestui flă
cău inimos și plin de bunăvoință, care este, Ia urma 
urmelor, Antoniu Vasile :

Cartea, cartea, băiatule !
Dan DEȘUU

IN MATINEU

I. COVACI ÎNVINGĂTOR 
SI A. VASILE ÎNVINS 

PRIN ACCIDENTARE
Categoria pană

Tslrornls (Grecia) șl Tepaske (O- 
landa) au oferit o partida anostă 
în care, grecul cu un finiș mai 
bun a obținut decizia.

Tsiromis b.p. Tepaske.

Intr-un ritm de categorii supe
rioare, Cristiansen (Danemarca) 
și Seyfi Tatar (Turcia) au boxat 
o primă repriză in care loviturile 
au fost rarități. Repriza a doua 
s-a deosebit de prima numai 
prin faptul că danezul a primit 

avertisment. în repriza

turtle eu Baars (Olanda). După 
o repriză clștlgată, italianul Iși 
aduce adversarul in min. 2 și 3 
ale reprizei secunde in situația 
de a fi numărat șl apoi abando
nat de arbitru.

Fichettt Înv. ab. n Baars.

Doar un minut a durat meciul 
dintre Jensen (Danemarca) și 
Skhor (Elveția). Danezul a tri
mis un clasic croșeu In bărbia 
adversarului care a căzut secerat 
și nu a mal putut relua lupta.

Jensen Înv. k.o. I. Skhor.

în ultimul med al galei mati
nale, Frankham (Anglia) boxind 
mal clar, lovind și eschivînd lo
viturile Iul G. Eșg (Austria) a 
obținut în unanimitate victoria.

Frankbam b.p. Egg.

Intr-un schimb 
permanent de di
recte și contre, 
Ion Covaci (stingă) 

' a punctat, totuși, 
mai mult decit iu

goslavul Lajko
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tersixa

Un meci confuz, avtnd puține 
contingente cu boxul l-au furni
zat Stalka (Polonia) șl Neunchow 
(R.F.G.). Ceva mai rapid In exe
cuții primul a acumulat, puțin

'^SS9'

1

IN RING
I
I

1,80 m, vopsitor. A înce- Ide Cocă repetve 
a inehtat coc-

CIUCA, A. DUMITRESCU, 
și H. STUMPF. Dintre 
prima oară treptele rin- 
europene. Iată, pe scurt,

AZI, ȘASE ROMANI

»d, dar nu abendent, 
Wc-Lff (TLD G ) cere 

medicului ți oprește 
deși A. Vasile. după 

1 r.castră. ar fi șfj- 
la

LA RADIO

In cursul furtunosului său început, Antoniu Vasile l-a obligat pe maghiarul Harcsa să facă cu
noștință cu podeaua. Cine s-ar fi așteptat la un deznodămint diametral opus acestei imagini ?

Șl

PROGRAMUL GALELOR
LA T.V.

Ora 13
Categoria semimuscă: Gad- 

Jev (Bulgaria) — Ged8 (Un
garia) ; Escudero (Spania)— 
Solomos (Grecia).

Categoria muscă: Mirko
vici (Iugoslavia) — Novikov 
(U.R.S.S.): Needham (An
glia) — Grasso (Italia).

Categoria semiușoară : Vujin 
(Iugoslavia)—Cuțov (Româ
nia) ; Tracey (irlanda)—Lo
makin (U.R.S.S.).

Categoria semimijlocie: 
Musalimov (U.R.S.S.)—Molnar 
(Austria) ; 
da)—Sandal 
(R.F.G.) — 
Ikonomatos 
(Irlanda).

Categoria
ghiev (Bulgaria)—Stumpf ('Ro
mânia) ; Hejduk (Cehoslova
cia)—Tarasenkov (U.R.S.S.).

Categoria cocoș: 
(Spania)—Pinner i,
Fredriksson (Suedia)—A. Du
mitrescu (România); Dowling

Rubio 
(Anglia);

MECIURI VEDETA

Ora 19

Kosunen (Finlan- 
(Turcia) ; Meier 
Fougart (Belgia) ; 
(Grecia)—Downes

mijlocie : Gheor-

s
Categoria semimuscă: Te

mei (Turcia)—Udella (Italia); 
A. Mihai (România)—Rozek 
(Polonia).

Categoria muscă: Olech 
(Polonia)—Milev (Bulgaria); 
C. Ciucă (România)—Warnke 
(R.D.G.).

• Mirkovici (Iugoslavia)— 
Novikov (U.R.S.S.).

• Vujin (Iugoslavia)—Cuțov 
(România).

• Gheorghiev (Bulgaria) — 
Stumpf (România).

• Hejduk (Cehoslovacia)— 
Tarasenkov (U.R.S.S.).

• A. Mihai (România) — 
Rozek (Polonia).

• Olech (Polonia) — Milev 
(Bulgaria).

• C. Ciucă (România)— 
Warnke (R.D.G.).

• Fredriksson (Suedia)—A. 
Dumitrescu (România).

• Cosentino (Franța)— An- 
druszkiewicz (Polonia).

• Dunkel (R.D.G.)—Petek 
(Polonia).

• V. Silberman (România)— 
Cerny (Cehoslovacia).

rison (Scoția)—Pilicev (Bulga
ria) ; Dunkel (R.D.G.)—Petek 
(Polonia).

Categoria semimijlocie : Ki- 
riakov (Bulgaria) — Schre- 
gardus (Olanda); Ruocco 
(Franța)—Henderson (Anglia); 
Dzakula (Iugoslavia)— Wolke 
(R.D.G.), V. Silberman (Ro
mânia)—Cerny (Cehoslovacia).

Categoria mijlocie: Virta- 
nen (Finlanda) — Warring
ton (Anglia) ; Gortat (Polonia) 
—Parlov (Iugoslavia).

BADIO : ora 15—15,10: 
transmisii directe. La 
ora 16: aspecte de Ia 
prima reuniune, pe pro
gramul I. La ora 21,35 
transmisie directă in ca
drul emisiunii sport

T.V.: de Ia ora 13, 
transmisie directă a pri
mei reuniuni. La închi
derea emisiunii, după te
lejurnalul de noapte, as
pecte înregistrate pe te- 
lerecording.

ECHIPA FEMININĂ DE GIMNASTICĂ 
LA MINSK

(Irlanda)—Schultz (R.D.G.) ; 
Cosentino (Franța)—Andrusz- 
kiewicz (Polonia).

Categoria semiușoară ; Hor

Selecționata feminină de gim
nastică a României a plecat, pe 
calea aerului, spre Minsk 
(U.R.S.S.), orașul care va găz
dui, in zilele de 3 și 4 iunie, 
triunghiularul U.R.S.S. — R.D. 
Germană — România, cu exer
ciții liber alese.

In grupul de gimnaste care 
au făcut deplasarea figurează, 
Latre altele, Hiena Ceampelea,

Rodica Secoșan, Maria Variu, 
Lucia Chiriță, Georgeta Dosi- 
ceanu, Maria Stoica, Elisabeta 
Badea. Delegația sportivă ro
mână, însoțită de antrenorii 
Nicolae Covaci și Ștefan Tar- 
co. precum și de arbitrele Ju- 
lieta Cintoiu și Maria Raicu, 
este condusă de Nicolae Băiașu, 
vicepreședinte al F.R. Gimnas
tici.

Perspective ’
însuflețitoare ’

In cursul c«lor două reuniuni de azi, vor evolua șase 
boxeri români : A. MIHAI, C. *
C. CUȚ'OV, V. SILBERMAN 
aceștia, ultimul urcă pentru 
gului la actualele campionate 
cartea lui de vizită.

HORST STUMPF: 25 de ani, 
put boxul la Sibiu sub conducerea antrenorului Nicolae 
Negrea. In anul 1984 s-a transferat la clubul Steaua și 
a fost pregătit de Marcu Spakov. După patru ani, timp 
ta care a fost selecționat in lotul reprezentativ și s-a 
calificat in finala campionatului național din 1966, a 
trecut la clubul Metalul București sub supravegherea 
antrenorului L StoianovicL In 1968 și 1969 el a avut o 
evoluție remarcabilă, iar la ultima ediție a campiona
tului național a fost, din nou, finalist. Datorită com
portări sale, constant bună, a fost titularizat In echipa 
României pentru campionatele europene.

DINCOLO DE CORZI
OMENIE

Agenții de circulație 
de pe toate șoselele lu
mii semnalează zilnic 
mii de cazuri de contra
venții la legea circula
ției. Cel petrecut insă 
zilele trecute cu cole
gul nostru Vladeta Ne- 
delkovici, de la „Sporf- 
Beograd, iese, desigur, 
din limitele obișnuitului. 
Venind spre București 
pentru a asista la cam
pionatele europene, a 
fost oprit, la 30 km de 
Timișoara, de o femeie 
cu un copil in brațe.

— Mi-e grav bolnav 
copilul Mă puteți duce 
pină la spitalul din Ti
mișoara ?

Fără să stea o clipă pe 
ginduri, Vladeta a por
nit cu peste 100 km/h. 
A gonit ca o nălucă, căl- 
cind toate legile circula
ției, spre spitalul salva
tor. Toate simțurile îi 
erau concentrate pentru 
ca nici o. clipă să nu 
primejduiască viața pa
sagerilor săi. Ajuns la 
Timișoara, în loc de sanc
țiune pentru viteză ex
cesivă, Nedelkovicl a 
primit mulțumirile tutu
ror. De unde se vede că 
nu toți 
la legea 
tratați la

contravenienții 
circulației sînt 
fel...

• • •

norul echipei Ungariei. 
Prietenul său, sovieticul 
Vladimir Safronov, cam
pion olimpic la categoria 
pană (Melbourne, 1956) 
face... caricaturi. O do
vadă a aptitudinilor sale 
este chiar desenul de 
mai jos, care-1 înfățișea-

Intre campioni

cei care asis-Printre
tă la campionate se află 
numeroase somități ale 
boxului. Poate chiar mai 
multe decit în ring... 
Fiecare are, fără îndoia
lă. o misiune bine preci
zată. Fostul campion 
olimpic și, apoi, campion 
european profesionist, 
Laszlo Papp, este antre-

ză pe Papp și care a 
fost făcut in timpul ga
lei de ieri.

DECANUL...
.. .de vîrstă al celor 

peste 250 de ziariști a- 
creditați la europenele 
de box este dl. George 
Whiting de la ziarul lon
donez Evening Standard, 
in vîrstă de 65 de ani.

TELEX - MARATON

In cursul zilei de ieri 
au fost înregistrate la 
birourile de presă peste 
60 de ore de transmisii 
la telex.
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D
ocumente programatice de o 
deosebită însemnătate și sem. 
nificafie, Tezele Comitetului 
Central al Partidului pentru 
Congresul al X-lea și proiec
tul Directivelor Congresului 

privind planul cincinal pe anii 1971—1975 
și liniile directoare ale dezvoltării eco
nomiei naționale pe perioada 1976— 
1980, date publicității zilele trecute, 
jalonează cu rigurozitate științifică 
principalele direcții de dezvoltare a 
țării, orientarea întregii noastre poli- 
tici interne și externe, oferind o pers
pectivă însuflețitoare societății socia
liste românești.

Reflectînd bilanțul marilor realizări 
obținute de poporul român, sub con
ducerea partidului, succesele dobîn- 
dite în înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al IX-lea și ale Conferinței Na
ționale cu privire la dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii, documentele 
conturează programul vast și multila
teral de ridicare pe o treaptă nouă, 
superioară, a construcției socialiste.

Atit în Teze, cit și în proiectul de 
Directive, își găsesc expresie elocventă 
spiritul științific, înnoitor, luciditatea și 
realismul proprii întregii activități a 
partidului nostru, care se bazează, în 
elaborarea politicii sale, pe studierea 
aprofundată a cerințelor vieții, a legi
lor obiective ale dezvoltării sociale. 
Trăsătura caracteristică a acestor docu
mente constă în faptul că ele pornesc 
de la cunoașterea temeinică a realită
ților concrete șl condițiilor specifice 
României, aplicarea creatoare a prin
cipiilor învățăturii marxist-leniniste la 
particularitățile țării noastre.

Prin amploarea problematicii, prin 
profunzimea și spiritul lor novator, docu
mentele pe care le va dezbate și a- 
dopfa Congresul al X-lea vor evidenția, 
o dală în plus, creșterea rolului condu
cător al Partidului Comunist Român, 
călăuză sigură a destinelor patriei, far 
ce luminează căile întregului popor, 
îndrumîndu-l în direcția înaintării si
gure spre desăvîrșirea socialismului. Așa 
cum sublinia tovarășul Ceaușescu, „po
porul s-a convins prin propria sa ex
periență că partidul comunist-este ex
ponentul fidel al intereselor sale vitale, 
călăuza sa încercată pe drumul liber
tății și fericirii și de aceea îl înconjoară 
cu dragoste și devotament nețărmurit, 
îl consideră ca unic conducător al na
țiunii socialiste".

Corespunzător intereselor întregului 
nostru popor, cerințelor dezvoltării Ro
mâniei socialiste, documentele Ce vor 
fi supuse dezbaterii Congresului al X-lea 
subliniază că partidul pune în centrul 
politicii sale economice continuarea. în 
ritm susținut, a procesului de edificare 
a unei economii moderne, pivotul pro
gresului general constituindu-l, ca și 
pînâ acum, industrializarea socialistă.

în documente se precizează, de ase
menea, că scopul întregii politici a 
partidului îl formează ridicarea conti
nuă a bunăstării poporului.

Documentele conturează direcțiile 
principale ale procesului multilateral 
inițiat de partid pentru perfecționarea 
relațiilor de producție, a tuturor rapor
turilor sociale, pentru îmbunătățirea 
formelor și metodelor de organizare a 
tuturor laturilor vieții economice și so
ciale. de dezvoltare a democrației so
cialiste, de afirmare, tot mai viguroasă, 
a personalității umane.

Cu claritate sînt definite principiile 
politicii externe a partidului și statului 
nostru, exprimînd o înalta responsabili
tate față de interesele fundamentale ale 
poporului român, față de interesele ge
nerale ale socialismului și păcii.

Punerea în dezbatere publică a celor 
două importante documente constituie o 
nouă și grăitoare expresie a vastului 
proces de adincire a democrației socia
liste, o vibrantă ilustrare c practicii 
conducerii partidului de a se consulta 
cu activul de partid și de stat, cu spe
cialiștii, cu toți oamenii muncii asupra 
principalelor probleme care privesc vii
torul țării ceea ce oferă garanția si
gură că hotărîrile care vor fi adoptate 
Ia Congresul al X-lea vor reprezenta gîn- 
direa, năzuințele și voința tuturor comu
niștilor, a clasei muncitoare, țărănimii 
și intelectualității, a tuturor cetățenilor 
României socialiste.

Este, deci, firesc ca acum. înaintea 
acestui eveniment exceptional — Con
gresul al X-lea, care va avea loc în 
preajma sărbătoririi unui sfert de veac 
de la eliberarea țării, clasa noastră 
muncitoare, țărănimea, intelectualitatea 
să-și manifeste, prin noi succese pe 
frontul activității creatoare, pentru în
deplinirea și depășirea planului de stat 
pe 1969, atașamentul deplin fată de 
politica partidului, ca și hatărîreo ne
strămutată de a-și consacre întreaga 
energie înfăptuirii acestei politici, con
tinuei înfloriri a României socialiste.
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Nume celebre pe programul 
internaționalelor de tir ale României

Iubitorii tirului de la noi aș
teaptă un eveniment cu totul 
deosebit. De duminică, pe poli
gonul Tunari vor evolua unii 
dintre cei mai vestiți trăgători 
din lume, prezenți la startul celei 
de a XH-a ediții a campionate
lor internaționale ale României, 
la probele de glonț.

La această ediție, cea mai va
loroasă din istoria competiției, 
au confirmat participarea peste 
200 de țintași reprezentînd 17 
țari : Albania (10). Bulgaria (18), 
Cehoslovacia (12), Cuba (19), el

veția (3 sportive), Grecia (9). 
R.F. a Germaniei (15), Italia (13), 
R.D. Germană (14), Iugoslavia (18). 
Polonia (nu s-a comunicat încă 
numărul trăgătorilor), Portugalia 
(4), spania (10). S.U.A. (15). Un
garia (14), Turcia (12) și România 
(40).

Printre competitori au fost în
scriși faimosul campion și re
cordman mondial, americanul 
GARY ANDERSON, campionul O- 
limpic BERND KLINGNER 
(R.F.G.), Lones Wigger, John 
Writter (S.U.A.), Ericfa Mwurat

(R.F.G.), Italianul Giovanni Liver- 
zanl, cubanezul Nelson Onate etc.

O parte dintre concurenți au Și 
început să sosească. Astfel, se 
află de acum la București 13 
sportivi din R.F. a Germaniei 
(Klingner și Masurat sînt aștep
tați pentru vineri) și 6 trăgători 
din Cuba (restul urmînd să so
sească miercuri).

în același timp cu campionatele 
internaționale se va disputa și 
cea de a III-a ediție a Jocurilor 
balcanic®.
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ACTUALITĂȚI
Poloiștii români pe locul III 

la C.E, feroviar
A IlI-a edițieja campiona

tului european 1 feroviar de 
polo, disputat la .Moscova, s-a 
încheiat, cu victoiria selecțio
natei U.R.S.S. Reprezentanta 
României s-a clasat pe locul 
III. Iată clasamentul final : 
1. U.R.S.S., 2. R. D. Germa
nă, 3. România, 4. Ungaria, 
5. Bulgaria, 6. Polonia, 7. Iu
goslavia, 8. Olanda, 9. R, 
a Germaniei. 10. Belgia.

Nou record republican 
la 4 x 400 m femei

Cu prilejul unui concurs 
atletic desfășurat la Snagov, 
echipa feminină de ștafetă 4 x 
400 m a clubului Metalul 
București (Nourescu—Cristea 
—Lincă—Berna) a realizat un 
nou record republican, cu 
timpul-de 3:58,2 (v.r. 4:01,1 
Șc. sp. Roman).

Olimpia Catarama — 55,98 m 
la disc

La Cfmpulung Muscel s-a 
desfășurat tradiționala î.ntîl- 
nire de atletism dintre selec
ționata județului Argeș și re
prezentativa Plevenului (Bul
garia). Scorul a fost egal la 
bărbați (96—96). gazdele ob- 
ținînd victoria la femei (58— 
48) și la general (154—144). 
In fruntea performerilor s-a 
situat maestra sportului 
OLIMPIA CATARAMA, care 
a aruncat discul la 55,98 m, 
cel mal bun rezultat al său 
în acest sezon și al 5-lea în 
lume. Alte rezultate: 100 și 
200 m: C. Stan (A) 11,0 și 
22,2 ; 100 m femei : Iordanra 
Lubenova (P) 12,5. (D. RA
DULESCU, coresp.).

Călăreții clubului Steaua 
concurează la Viena

Calendarul marilor compe
tiții hipice programează în
tre 5 și 10 iunie un impor
tant concurs internațional: 
„Săptămîna calului", întrece
re care se va desfășura la 
Viena șl la caro au fost in
vitate echipele militare din 
toate țările europene. Echi- 
tația din țara noastră va fi 
reprezentată la această ma
nifestare sportivă de amploa
re de cei mai valoroși călă
reți ai clubului Steaua. Au 
făcut deplasarea: Anghel 
DONESCU, Dumitru VELEA,

Cornel ILFN (obstacole), Ni
colae MIHALCEA, Iosif 
MOLNAR (dresaj). Virgil 
BARBUCEANU, Vasile TU
DOR, Andrei COSTEA (pro 
ba completă). Delegația este 
însoțită de antrenorii 
IWarcoci și Gheorghe

Competiția începe joi 
întrecerea de dresaj din ca
drul probei complete.

Nicolae 
Antohi.

cu
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F.
A.S.M.T. lugoj — Selecționata 

Macedoniei (Iugoslavia) 
6,5 —3,5 la lupte libere
Pe salteaua Instalată în mijlo

cul terenului de handbal din in
cinta ștrandului orășenesc din 
Lugoj s-au Intilnit. Intr-un meci 
amical de lupte libere, formația 
A.S.M.T. din localitate Și Selec
ționata Macedoniei, scorul a fost 
favorabil luptătorilor lugojeni cu 
6,5—3,9. S-au evidențiat prin ac
țiunile lor tehnice Hătmăgeanu 
ți Lazăr Rădoi de la gazde, res
pectiv, Mustafa sl Interi. Iată 
rezultatele : cat. 46 kg — Zeiner 
(Lugoj) p.p. Mustafa (Macedo
nia) ; 52 kg — Cernău (L) b.p. 
șutev (M) ; 57 kg — Peter (L) 
p.p. Jankovski (M) ; 62 kg — 
Bologa (L) b.p. Kolev (M) ; 68 kg 
— Albu (L) b.p. Gheorghiev (M); 
74 kg — Hălmăgeanu (L) b.p. 
Nasev (M) ; 82 kg — Lazăr Rădoi
(L) egal Abduly (M) : 90 kg — 
Luca Rădoi (L) b.p. Imerl (M) ; 
lco kg — Blaga (L) egal Rizvany
(M) ; peste loo kg — olaru (L) 
egal Kecev <M).

G. IGNEA șt I. IEȘ 
corespondenți

if

Mai întii, ultimele rezul
tate : I.E.F.S. — Progresul 
83—55, Dinamo — Universi
tatea 83—55 Politehnica — 
Rapid 65—62, Progresul — 
Universitatea 72—68, I.E.F.S. 
— Rapid 76—73, Dinamo — 
Politehnica 69—52.

CLASAMENT FINAL
1
t

1. Dlnamo J 5 0 375—295 16
2. I.E.F.S. 5 4 1 332—306 9

3. Politehnica 5 3 2 348—326 8
4. Rapid 5 2 3 397—358 7
5. Progresul 5 1 4 320—412 6
6. Universitatea 5 0 5 329-404 5

L
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PRIMA LECȚIE DE ÎNOT 
LA „TINERETULUI"

Ieri dimineață, ștrandul 
Tineretului, frumos reamena- 
jat, a găzduit copiii veniți sâ 
participe la lecția inaugurală 
a centrului de învățare a îno
tului. Vremea frumoasă, apa 
încălzită și priceperea ins
tructorilor (profesori de edu
cație fizică și antrenori) au 
făcut că micuții elevi să sim
tă din plin bucuria acestei 
zile.

Foto : TII. MACARSCHI

LUPTĂTORII ROMÂNI -

ASTĂZI, REPREZENTATIVA DE GRECO-ROMANE FLEACA 
MODENA • LOTUL A FOST DEFINITIVAT IERI LA AMIAZA 

• GHEORGHE BERCEANU ÎNCEARCĂ „EVENTUl"

Eclipsate de zgomotul și fe
bra din jurul ringului, pregă
tirile luptătorilor români au 
trecut oarecum neobservate, 
ceea ce nu le-a împiedicat (ba 
chiar le-a ajutat) să fie ener
gice și intense. Tată-ne, deci, 
fn apropierea unui nou și se
ver examen internațional: 
campionatele europene de gre- 
co-romane, al căror întîi gong 
va răsuna joi, Ia Modena.

Confruntarea se anunță deo
sebit de aprigă, toate federațiile 
europene afiliate la F.I.L.A. 
confirmindu-și participarea. 
Printre ele, cele ale Ungariei 
și R.D. Germane (forțe de pri
mă mărime în lumea luptelor 
clasice) absente de la „mon
dialele" din Argentina. Pe listă 
figurează candidați drn Uniu
nea Sovietică. România, Bul
garia, Suedia, Iugoslavia, Ceho
slovacia, Italia care au emis 
totdeauna pretenții la medalii.

în urma programului rigu
ros de pregătire traversat în 
ultimele luni, la care a parti-

CUPA UNIVERSITATEA"
Deci, Dinamo, deși a evo

luat fără jucătorii selecțio
nați în reprezentativa țării, 
a cucerit primul JotJ fn s- 
ceastă întrecere amicală, cu 
caracter de prelungire a ac
tivității competiționale. A în
vins în toate cele cinci me
ciuri susținute, datorită fap
tului că rezervele din me
ciurile tari ale primej for
mații au demonstrat că au 
valoare. Victoria dinamoviști- 
lor poate constitui însă și 
motiv de jenă pentru cele
lalte echipe care, deși în for
mații complete sau aproape 
complete, au capotat, uneori 
lamentabil (Politehnica și 
I.E.F.S., în special). Dar, mai 
importantă decit aceste suc
cinte aprecieri este inițiativa 
organizării unor nocturne la 
„Drept". De astă dată, autor 
a fost clubul Universitatea, 
care a oferit trofeul „Cupa 
Universitatea". Cine îj ur
mează exemplul ?

î 
cipat un lot larg de sportivi, 
antrenorul federal Ion Cor- 
neanu și-a desemnat preferin- 
țeie luni la amiază. Iată-i pe 
luptătorii care vor reprezenta 
România Ia această ediție a 
campionatelor : Gheorghe Ber- 
ceanu (categoria 48 kg), Gheor
ghe Stoiciu (52 kg), Ton Baciu 
(57 kg). Ion Alionescn (62 kg). 
Ion Gabor (74 kg), Ion Țăranu 
(82 kg). Nietriae Negoț (90 kg), 
și Gheorghe Fopovici (100kg). 

După cum se vede, lipsesc 
cîțiva titulari ai formației : 
Simion Popescu, Nicolae Mar- 
tinescu (reținuți de examene) 
și Comei Turturea (nerestabi- 
iit după accidentul pe care l-a' 
avut). Oricum însă, echipa se 
prezintă omogenă și cuprinde 
sportivii cei mai în formă la 
această oră. Ceea ce ne îndrep
tățește speranțele într-o com
portare bună, pe măsura re
putației de care se bucură 
școa’a luptelor din România. 

Evident. într-o competiție 
de asemenea anvergură prono
sticurile sînt nu numai hazar
date, dar practic imposibile. 
Totuși i-am cerut părerea me
zinului formației, campionului 
lumii Gh. Berceanu :

„Misiunea mea Ia Modena 
este grea, probabil cea mai 
grea. La Mar de! Plata nimeni 
nu auzise de mine și am făcut 
ceea ce am făcut. Acum, toate 
privirile sint ațintite spre 
mine și Fierare ar dori să mă 
detroneze. Sper sâ nu le reu
șească..."

Pregătirile s-au încheiat, va
lizele sînt făcute și astăzi, la 
ora 9, delegația română deco
lează de pe aeroportul Băneasa 
cu destinația Roma, urmînd 
Să-și continuie călătoria cu 
trenul pină la Modena, loca
litate situată in nordul Italiei 
in apropiere de Bologna.

Drum bun și succes !

■>»

RUGBY: Juniorii de h Rapid 
învingători

Echipa de Juniori Rapid (for
mată din elevi ai liceului Au
rel Vlaicn) a dispus de Selec
ționata de tineret a R.D. Ger
mane cu 20—9 (9—3), la capă
tul unui jos foarte frumos. A 
arbitrat excelent Pellegrino 
DEcclests (prof. N. VIZITIU- 
coresp).

ANDREI SOCIU 
ÎNVINGĂTOR

IN CIRCUITUL PRAHOVEAN
Cu două zile tn urmă, a luat 

sfîrșit „Turul ciclist al județu
lui Prahova", competiție care 
— preluînd suita circuitului 
regiunii Ploiești — Se află la 
a 13-a ediție. Traseul, care a 
trecut pe teritoriul județelor 
Prahova, Dîmbovița și Buzău, 
a măsurat 532 km și 4 etape. 
La startul concursului au fost 
prezenți, pe lingă reprezen
tanții a numeroase cluburi, și 
membri ai lotului republican 
care, însă, după două etape au 
părăsit cursa, fiind angrenați 
în „Turul Serbiei”. Etapele au 
fost ciștigate de alergătorii Al. 
Sofronie, A. Suciu (2) și M. 
Rîndașu. Pe primul loc în cla
samentul final s-a situat An
drei Suciu (Dezrobirea Brașov), 
care a realizat timpul de 15 h 
18:31 (m.o. 37,320 km). Au ur
mat G. Moiceanu (Dinamo I) 
15 h 18:44, Fr. Gera (Steaua) 
15 h 18:52, V. Rățoi (Dinamo 
III) 15 h 18:54, Gh. Ciumeti 
(Dinamo I) 15 h 18:54. Pe echi
pe, victoria a revenit rutierilor 
de la Steaua (46 ft 02:14). Cele
lalte premiate : Dinamo I 
(46 h 02:18) și C.S. Brăila (46 h 
26:11).

M. BEDROSIAN 
corespondent
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In municipiul și judeful Brăila

1300 01 ELEVI ÎN „CUPA ȘCOLARULUI»
De o lună de zile elevii 

din raza municipiului și a 
județului Brăila se află în 
stare de... alertă. Pentru foar
te mulți dintre ei o bună 
parte din timpul liber este 
consacrat calculelor, prono
sticurilor și, evident, parti
cipărilor în .Cupa Școlaru
lui". Frumoasa inițiativă a 
Secției Sport a C.C. al 
U.TC. și a ziarului „Sportul" 
a gă'it și aici prețuirea cu
venită.

La nivelul municipiului, 
practic nu există școală câre 
să nu fi organizat meciuri, 
pornind de la faza pe «lase, 
apoi cea interclase și pînă 
la desemnarea echipelor «are 
urmează să continue disputa 
pentru desemnarea campioa
nei din primul oraș al jude
țului. Mai bine de 300 de 
elevi trăiesc emoțiile acestor 
pasionante întreceri desfășu
rate la cea mai înaltă ten
siune. Din rindul competi
toarelor nu lipseso echipele 
Școlilor generale nr. 2 — 
campioana pe județ, anul 
trecut — nr. 19, nr. 18 și 
nr. 1, eele ale Liceului nr. 3, 
Școlii profesionale a uzine
lor Progresul și Școlii pro
fesionale de construcții.

în cuprinsul județului 
Brăila — unde participă ă- 
proape 1 000 de elevi — 
aceeași notă caracterizează 
competiția — entuziasm, dispu
te aprige pentru apărarea 
culorilor școlii, dar desfășu
rate în limitele fair-play-ului, 
așa cum stă bine și așa cum 
este specific tinerei genera
ții. Organizatorii au cuvinte 
de laudă pentru felul «um 
s-au desfășurat întrecerile în
tre selecționatele claselor de 
la liceul din comuna Movila 
Miresei, sau acelea ale Șco
lii profesionale din Ianca. In 
toate cazurile, comisiile spor
tive, alcătuite din cei mai 
buni elevi la învățătură și 
în activitatea organizațiilor 
U.T.C. sînt sprijinite tehnio, 
de către profesorii de educa
ție fizică. Ne îngăduim să 
facem cîteva evidențieri — 
grof, M. Râșnoyeenu, prof,

D. Albanie». prof. Margareta 
Topaiâ, prof. Elena Popa, 
prof. I. Savu, prof. M. Bu- 
zoianu etc.

Ar mai trebui spus că reu
șita întrecerilor — sub ra
portul organizării — este de
terminată și de colaborarea 
strinsâ care există între ac
tivul Comitetului județean 
U.T.C. (în a cărui sferă de 
responsabilitate intră compe
tiția) și organizațiile similare 
ale pionierilor și cele spor
tive.

★

Interesant de semnalat este 
faptul că .Cupa școlarului" 
reprezintă una din modali
tățile oferite micilor fot
baliști de a îmbrățișa sportul 
atît de îndrăgit. Ei trebuie 
să-i asociem multe altele, la 
fel de bine concepute șj care 
se bucură de atenția elevi
lor. La nivelul pionierilor, 
circa 140 de echipe au luat 
parte în acest an la diferite 
competiții de fotbal, discipli
nă care ocupă de departe 
locui I în ceea ce privește 
preferințele „cravatelor ro
șii".

Tot pentru copii și pio
nieri vor fi organizate — «a 
în fiecare vară — .Cupa 
cartierelor" și .Cupa inter- 
străzi", ambele în municipiul 
Brăila ; un excelent prilej de 
a cuprinde pe micii fotbaliști 
într-o activitate recreativă 
organizată și, desigur, de a 
descoperi multe elemente de 
talent. Cu asemenea elemen
te, eu vădite afinități pentru 
fotbal, federația de resort a 
înființat un «entru de pre
gătire (antrenor, Dumitru 
Oprea), iar clubul sportiv 
Progresul Brăila, un alt cen
tru de inițiere (antrenori V. 
Coteț Și Oct. Ulman).

în fine, un campionat de 
copii pe municipiul Brăila, 
cu 4 echipe (Progresul. Me
talul, Laminorul, Comerțul), 
completează suita posibilită
ților ce sînt oferite elevilor 
din această parte a țării, să 
se dedice celui mai capti
vant dintre sporturi I (t at)

HOCHEI ÎN TOIUL VERII!
♦ FCHIPA REPREZENTATIVĂ JOACĂ IN LUNA AUGUST

• SELECȚIONATA CEHOSLOVACIEI LA BUCUREȘTI !

Cu eîteva tile în urmă am 
fost Informați că Federația ro
mână de hochei pe gheață și-a 
perfectat calendarul internațio
nal și că la ora actuală se cu
nosc, tn linii mari, principalele 
puncte de atracție ale 
de tntilniri pe care le 
ține selecționata țârii.

Dintre acestea, fără 
că cea mai importantă, 
de campionatul mondial grupele 
B și C, care se vor desfășura în 
țara noastră, este evoluția pe 
gheața patinoarului „23 Au
gust” a selecționatei Cehoslova
ciei, aceeași care în luna martie 
a acestui an a fost la un pas 
de a cîștiga titlul de campioană 
a lumii. Intre federațiile de 
specialitate din țara noastră ți

planului
va sus-

îndoială 
în afară

loc 
I ?i

Cele 
la 
2

din e-

din Cehoslovacia « Intervenit 
un acord In bara căruia pri
ma garnitură a R.S.C. va sus
ține două partide amicale cu 
reprezentativa României, 
două meciuri vor nvea 
București în zilele de 
februarie 1970.

Pînă atunci, Jucătorii
chipa reprezentativă a României 
vor avea de făcut față altor con
fruntări internaționale destul de 
dificile. Cea mai apropiată este 
participarea la tradiționalul tur
neu de vară „Turn und Taxis 
Pokal", eare se organizează a- 
nual în mai multe localități din 
R. F. a Germaniei, Elveția și 
Italia. La această competiție iau 
part» echipe puternice din

Cehoslovacia, R F.G., Austria șl 
Elveția. Turneul va avea los 
între 1 ți 20 august, iar după 
consumarea lui hocheiștii frun
tași vor fi prezenți la o altă 
mare competiție ce se va desfă
șura în Polonia. In mai multe 
orașe din această țară. Intre 
3 și 6 septembrie își vor disputa 
întîietatea selecționatele Iugos
laviei, Poloniei, României ți 
Bulgariei, alături de care va 
participa probabil ți o puternică 
echipă de club suedeză.

In continuarea activității 
sportivii noțtri vor mai susține 
alte multe partide pînă la cam
pionatul mondial. Dar despre 
toate acestea, mai spre toamnă. 
Acum este prea cald...

CLASAMENTE...
Rezultate, divizia B. MAS

CULIN, seria I : Institutul 
Pedagogic Bacău — Știința 
Ploiești 17—16 (11—5), Medi- 
‘cina Tg. Mureș — Politehnica 
București 24—25 (11—4), Trac
torul Brașov — A.S.A. Tg Mu
reș 26—14 (13—10), Voința

REZULTATE...
București — Cauciucul Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej 22—10 
(12—7), Chimia Făgăraș — 
Agronomia Iași 19—14 (9—8)r 
seria a II-a : Tehnometal Ti
mișoara — Minerul Baia 
Mare 18—24 (9—9) ț Textila 
Cisnădie — Gloria Arad 23—

Iată echipa UNIVERSITATEA TIMIȘOARA, campioana țării la handbal pa anul 19691 (de la 
Stingă la dreapta) Georgeta Bratta, Iolanda Rlgo, Hilda HHvnac, prof. Constantin Lache, antrenorul 
formației, Lucreția Anca, Tereza Secheli, Angela Moșu-Huber, Emilia Neghină, fos, tn față, Iolanda BenkO. 
Lipsesc : Ana Nemetz-Schauberger, Luereția Neagoe, Crtstlna Metzenrath, Elena Onofraș și Ellsabgîg 
Sima ultimele trei fiind tn sesiune

Lucrețta Neagoe, Crtstina Metzenrath, Elena Onofraș șt Elisebeia 
a examenului de bacalaureat. *. m

PROGRESUL BUCUREȘTI Șl C.S.M. I CLUJ 
ÎNVINGĂTOARE in TURUL CAMPIOHATULUI

ts în toamnă ..bătălia” pentrn
cam-

ta Brașov s-au încheiat 
trecerile primei părți a cam 
natului republican de tenis de 
masă, la startul căreia au fast 
prezente cele mai bune 8 echi
pe feminine ți 11 masculine. 
In cele 4 zile ale competț ei a>< 
avut loc - numeroase partide 
spectaculoase, remarcindu-se o 
serie de tineri printre care Au
rel Ovanez (Progresul Buc.), 
Gheorghe Teodor și Stelian Ni
colae (Politehnica Buc.), Elena 
Condicaru (Spartao București) 
ț. a.

De asemenea, mai poate fi su
bliniată evoluția unor tineri de 
la C.S.M. lăți, Tehnolemn Ti
mișoara, Voința București. A 
supra nivelului tehnic al între
cerilor mai avem rezerve, con
cepția ofensivă fâcîndu-se te- 
simțită la mulți dintre prota
goniști. In finalul primei părți 
a campionatului, Progresul Bu
curești (la fete) și C^.M. I 
Cluj (la băieți) au încheiat par- 

.tidele susținute fără a cunoaște 
înfrîngerea, clasîndu-se pe pri
mele locuri. Pe locurile secun
de s-au clasat vechile lor rivale 
Voința Arad (f) șl Progresul 
Buo. (b) cu eare își vor dispu-

cucerirea titlu 
pioșne ale țării

Iată etteva rezultate :
Progresul București — 

ța Arai 5—4. _
București-Rapid 
Spartac Bocorești-Rapid Bra- 
9®v 5—3, Dinamo Craiova-Co
merțul Tg. Mureș 5—1 Voința 
Arad — Rapid Brașov 5—2, 
B8IEȚ1: Politehnica București* 
CS.M. II Cluj 9—5, Progresul 
Bocurești-Politehnica Timișoara 
9—4, Voința București-CJSJW. II 
Clui 9—7, Voința Brașov-C.S.M. 
Iași 9—•, Dinamo Craiova-Poli- 
tehnica Timișoara 9—3 (!),
CS.M. 1 Cluj-Voința București 
9—2. Comerțul Tg. Mureș 
— C^.M. lași 9—2, Progresul 
Bucuresti-Veința Brașov 9—3, 
Progresul București -Comerțul 
Tg. Mureș 9—4, C.S.M. Cluj 
I — Politehnica București 9—6.

FFTE 
Tatn- 

Progresul 
Brasov 5—3,

CLASAMENTE

FETE :1. Progresul București
14 p, 2. Voințe Arad 13 p, 3. 
Spdrtac București 12 p, 4. Ra 
Rid Brașov 11 p, 5. Dinâlha 
Craiova 10 p, 6. Voința Bucu
rești 9 p, 7. Comerțul Tg. Mu
reș 8 p. 8. Tehnolemn Timișoa
ra ”p,

BĂIEȚI : 1. C.S.M. 1 Cluj 20 
p, Z Progresul București 19 p, 
3. Politehnica Buc. 18 p, 4. Voin
ța Arad 17 p, 5. Voința Brașov 
16 p, 6. Comerțul Tg. Mureș
15 p, 7. Voința Buc. 14 p, 8. Di
namo Craiova 13 p, 9. Politeh
nica Timișoara 12 p, 10. C.S.M. 
Cluj II 41 p, 11. C.S.M. Iași 10 p.

11 (9—4), C.S.M. Reșița — V- 
nivertltBtea Ora Iova 26—14 
(15—3) ț Știința Lovrin — Me
talul Copșa Mică 16—9 (7—2): 
FEMININ, seria I: Institutul 
Pedagogic Bacău — Școala 
sportivă Ploiești 13—13 (6—4)j 
Chimia Orașul Victoria — Li
ceul 2 Iași 18—1 (7—0),
I E.F.S. ' “
17—7 (
— Spartac Constanța : 
(3—«)î Școala sportivă i 
Buc. — Chimia Buzău 
(18—5): Seria a II-a : ! 
Ia sportivă Petroșeni 
zorile Bistrița 13—9 (5—5), 
Școala sportivă Tg. Mureș — 
Universitatea CraioVh 6—0 
(Reprezentare), Constructorul 
Baia Mare — Universitatea 
Cluj 8—9 (4—6), Voința Sighi
șoara — C.S.M. Sibiu 6—14 
(4—6), Universitatea II Timi
șoara — Mureșul Tg. Mureș 
9—7 (3—6).

Ieri s-a deschis la Snagov 
cursul de perfecționare al an
trenorilor de handbal. Timp 
de șase zile, 150 de antrenori 
români și cîțiva invitați stră
ini, printre care Ivan Snoj, 
directorul tehnio al naționalei 
iugoslave, antrenorul spaniol 
Domingo Barquenas, vor audia 
O serie de prelegeri și vor 
purta discuții, pe marginea 
problemelor teoretice ridicate 
de practicarea handbalului la

2 Iași 18—1
— Politehnica Galați 
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nr. 2 
32—9 
Școa-

diverse nivele, precum și unele 
legate de orientarea metodică 
actuală în activitatea handba
listică. Printre referenți figu
rează nume cunoscute în a- 
rena handbalului nostru t I. 
Kunst-Ghermănescu, N. Nedef, 
Fr. Spier, O. Nodea, O. Vlase 
etc.

CLASAMENTE DIVIZIA A
MASCULIN

1. Steaua 27 23 3 1 980-831 49
2. Dinamo Buc.

27 22 3 2 478-327 47
27 13 2 12 499-458 28
27 12 4 11 393-392 28

5. Poli. Tlm. 27 11 4 12 417-390 29
6. Rafinăria Teleajen

27 11 1
7. Din. Bv. 27 18 3
8. Universitatea Buc.

27 9 4
I. Politehnic» Galați

27 io 1
10. Timișul Lugof

27 1 1
FEMININ

1. Universitatea ^Timișoara
Rapid 
Confecția 
Universitatea Buc.

27 16 4
Rulmentul Brașov

27 11 3
Voința Odoriiej

27 9 3
Progresul 27 »1

3. „U” Cluj
4. Din. Bc. 

Tlm.
îs
14
14
16

25

433-501 29 
458-499 23
429-456
433-522

23
21

9

C. GRUIA
corespondent-principal

2.
3.
4.
5.
6.

a? 23 1
21 21 1
27 19 4

4 351-231 49
5 356-253 4Î-*
4 308-241 43
7

13
275-236
294-307

36
25

Pentatlonul atletic
De la începutul lunii aprilie, 

elevii din licee și școli profesio
nale trăiesc emoțiile unui im
portant eveniment sportiv care 
li se adresează în mod direct : 
întrecerile din cadrul pentatlo
nului atletic școlar.

Inițiat de Secția Sport a C.C. 
al U.T.C. (după „Cupa școlaru
lui" la fotbal, iată o noua acțiu
ne sportivă de masă extrem de 
reușită și de atractivă) acest 
concurs are drept scop să răs
colească interesul tineretului 
studios față de cea mai com
pletă dintre disciplinele sporti
ve, atletismul. Și, după cite ne 
dăm seama, un asemenea obiec
tiv s-a realizat.

De pildă, în municipiul 
București, la prima etapă, care 
s-a desfășurat la nivelul școli
lor și a avut un caracter strict 
individual, 'au fost înscriși nu 
mai puțin de 15 000 de tineri 
atleți și atlete. Cifre la fel de 
spectaculoase oferă și județele 
Timiș, Cluj, Brașov în care 
pentatlonul atletic școlar a în
semnat o adevărată sărbătoare 
pentru masele de elevi.

★

Ne aflăm în preajma etapei 
finale care se va desfășura la 
Sibiu, în zilele de 7 și 8 iunie. 
Acolo vor fi prezente primele 
8 echipe din țară (separat bă
ieți și fete) stabilite în 
nea punctajului obținut, 
vor fi ele 1 Răspunsul îl 
afla abia astăzi la prînz, 
comisia de organizare va 
frunta rezultatele și va întoc
mi clasamentul

ordi- 
Care 
vom 
cînd 
ccn-

Pînă atunci să vedem ce s-a 
întimplat in penultima etapă, 
care s-a consumat recent. Pen
ultima etapă, județeană, a fost, 
practic vorbind, ultimul hop, 
ultimul test înaintea finalei 
concursului.

In București, lupta pentru 
întîietate a dat ciștig de cauză 
și la băieți, și la fete, aceluiași 
liceu — „Gheorghe Lazăr". 
Băieții, cu un punctaj excelent 
(13 874) au avut drept om de 
bază, pe tînărul Gh. Dumbravă
— 3 Ill p. — căruia i s-au ală- 

' turat, într-un splendid efort,
elevii VL Toma (2 894), FI. Tu- 
dose (2 660), R. Jurma (2 618) 
și C. Horvath (2 591). Pe locu
rile următoare. Liceul „I.L. Ca- 
ragiale’i — 12 227 p, Liceul ;,A. 
Vlaicu" — 10 893 p.. Liceul „M 
Eminescu" — 10 627 p.. Școala 
prof. Electromagnetica — 10 350 
p, și Școala prof, construcții 
de mașini — 9 997 p.

La fete, Liceul „Gh. Lazăr"
— punctaj general 15 303 p — a 
folosit următoarea 
Gabriela lonescu - 
Ecaterina Mazola - 
Buxandra Colaxa -
Mihaela Uncu - 2 925 p, șl Cri-

echipă : 
3 299 p., 
3 202 p, 
3 183 p,

260-23513
______ _. _ - 17 261-317 19 

Constructorul Timișoara 
21 8 3 19 241-294 

9. Textila Buhușl
27 5 2 20 265-347

10. Liceul 4 Timișoara
27 3 3 22 167—267

1.«.
21

19
13

8

SURPRIZf NfJUSTIfICATf!...
Nici duminică barometrul Im

presiilor nu ți-a ridicat acele 
deasupra nivelului nefavorabil 
pe care-1 consemnăm de cltva 
timp I Neluind In prim plan 
spectaculozitatea alergărilor — 
pe care o socotim oarecum a- 
coperită de victoria lui Trăian 
Marcu cu Husa În premiul Cîm- 
pulung, la un record excelent 
<1 de succesul Iul F. Pașcă cu 
Zânatec, !n premiul Dragosla-

vele — de data aceasta țl-su fă
cut loc. tn mod pregnant, nere- 
gularitatea alergărilor. Mal întll 
subliniem in acest sens victoria 
lepei Corida, pe care noi și pu
blicul O socotim dubioasă în ra
port cu precedentele două pro
be pubUce, chiar dacă arbitrii

na Bouleadu — 2 694 p. (A șa
sea concurentă, Lucia Mărginea- 
nu, n-a contat în clasament). 
După „Lazăr” s-au clasat: Șc. 
prof. Dîmbovița — 14 715 p, Șc. 
prof. F.R.B. — 13 280 p, Liceul 
40 — 10 454 p, Șc. prof. Electro
magnetica — 10 420 p șt Liceul 
37 - 10 356 p.

Felicitări celor de la Liceul 
„Gh. Lazăr", atleți, atlete și 
antrenori (pentru băieți — prof. 
Ecăterina Ghimbra, pentru fete 
— prof. Ioana Deac), cărora Îs 
urăm să se numere și printre 
finaliștii pe țară.

La Timișoara, locul I la bă
ieți â revenit elevilor de la Li
ceul 10, Iar la fete, tinerelor 
atlete de la Liceul economic. 
De notat că, cu acest prilej, 
numeroși elevi din orașul de 
pe Begâ și-au îndeplinit norma 
pentru insigna „Cercurile olim
pice".

La Tg. Mureș, locurile I pe 
județ au fost ocupate de repre
zentantele orașului de reședință, 
în sp^ță Liceul 4 la fete și Li
ceul „Al. Papiu Ilarian" la bă
ieți. Individual, performerii bu 
fost Margareta Mureșan și Mi
hai Gheorghe.

Intr-un fel, o surpriză rezul
tatele de la Galați : locul I — 
Liceul pedagogic (fete) și Li- 

, ceul industrial metalurgic (bă
ieți). Așadar, în ambele cazuri 
liceele de cultură generală au 
fost depășite.

Atît deocamdată. într-un nu
măr viitor ne propunem să vă 
facem cunoscute cele 16 echipe 
finaliste care . urmează să-și 
dispute întîietatea tn orașul de 
pe Cibin,, (t st)

curselor au găsit justificarea •- 
cestel performanțe într-un re
gulament care, e clar, necesită 
modificări. Menționăm numai re
gretul că Nicolae Gheorghe a iz
butit prima victorie In acest an 
sub asemenea auspicii, deoare
ce este, de altfel, un driver bun. 
Ridică, de asemenea, mari sem
ne de întrebare fluctuațiile de 
performanțe manifestate de Stol
nic și Fidibus. Primului sintem 
dispuși să-i acordăm circumstan
țe atenuante fiindcă acum a fost 
condus de antrenor, dar secun
dului cu greu Ii putem explica 
„păcatul" curselor precedente l... 
Reproșăm de asemenea arbitrilor 
alergărilor că n-au sancționat 
abaterea de schimbare a liniei 
efectuată la finiș de către Plu
taș, care a jenat ultrâvizibll p« 
Elicea. în condlțiuni normale, 
asemenea abatere ducea, inevi
tabil, la descalificare, fără re- 
clamație i Am lăsat la urmă vic
toriile lui Hornar și a lepei Ra- 
rița. Pentru primul există jus
tificarea salturilor de valoare ala 
doi-anilor. Pentru cea de a doua, 
din punct de vedere tehnic. «- 
preciem performanța în ascen
dent de valoare, dar. aruncind o 
privire asupra disproporției de 
cotă mutuală dintre ultimele*ei 
ieșiri publice, fără să mal pu
nem la socoteală șl altele, ne 
apucă groaza 1... Rezultate teh
nice : 1. Mira (G. Avram), O- 
rășan, Filigrama 45,8, 2 Corida 
(N Gheorghe), Kama, Harpa 
32,1. 3. Hanța (I. Oană), Rampa, 
Făclia 28,7, 4. Husa (T. Mar cu). 
Ina, Habar 35,8, 5. Stolnic 11. To- 
deraș), HOrtansa, Jalona 34,5, 6. 
Hornar (Tr. Dinu), Tapir, Florid 
37.7, 7. Zănatec (F. PaȘeă), Plu
taș, Elicea 29,1, 8. Fidibus <3. 
Mihăilescu), iasomia, supeu 32,8.

feliddy DUMITRESCU
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Cu trei etape înainte de finiș...
• Deocamdată, doar doi (U.T.A.
• Dumitrache — Oblemenco, un
0 Steaua, în spectacole-ghicitoare

și Dinamo- București)... 
alt duel la nivel înalt

pe un balansoar

cele 5 
Bucu- 
și Di-

Prin urmare, dintre 
echipe U.T.A., Dinamo 
rești, „U“ Cluj, Rapid 
namo Bacău, care după etapa 
a 26-a intraseră in turnantă 
cu șanse mai mari sau mai 
mici — dar cu... șanse — nu
mai două (U.T.A. și Dinamo 
București) au realizat p ta
lul integra] (2p). ce ie i.-.ies- 
nește o deslipire de restul pi 
tonului ; o detașare, însă, doar 
de moment (vedeți, provizora
tul continuă și foart" curir.d 
titlul va trebui decercat) î — 
trucit ambele laureate, a'. ?. tă
ieri, la concursul fruntașelor, 
vor susține duminica vizoare 
meciuri-cheie, la Bacău și la 
Cluj. Vor cîștiga — să zicem — 
U.T.A. și Dinamo București, 
adică „locurile* 1 și 2, atunci 
ele vor putea realiza, ir. sfîrs ’ 
desprinderea de urmăritori, de 
nu, lucrurile se vor complica 
iarăși, amînînd — pentru fi
niș — dezlegarea misterului.

costa — întrebăm — să se mai 
încerce o dată 7 In ultima vre
me — ne asigură antrenorul 
Coidum — Oblemenco a reali
zat însemnate progrese la toa
te capitolele, și apoi—

Și apoi, jjunga vară fier
binte*, sub variate aspecte, ce 
se așterne in fața echipei noas
tre naționale, se arată priel
nică și unui experiment de 
soiul acestuia propus de noi 
in rindurile de față—

★

gene In mal puțin de o luni 
( ar Răducanu și Dan dau ia
răși semne de_ oboseală) 
Steagul roșu este, virtualmen- 
te, promovată în divizia A.

Pentru mulți, antrenorul 
Valentin Stănescu, căzut brusc 
în dizgrația suporterilor ra- 
pidlțt! în toamna lui '68. ma
rele vinovat din G iul ești — 
este Irin din nou .nea Ti- 
nei*.

8um se scrie, uneori, isto
ria în fotbalul nostru i cînd 
cu cuvinte de ir.gratitud.oe, 
cfnd cu cuvinte de gratula-.» 
față de- aceeași persoană l

♦
Olteana — suspendare pe 

doi ari — pentru disnariue 
fără urme încă de la medul

din 25 mai. cu Progresul; Do- 
brin — ultim avertisment pu- 
bli« (al ertelea 7) pentru repe
tate abateri de ordin discipli
nar (fugă din cantonament, 
beții) — iată doar o parte din 
ultimele noutăți sosite din ta
băra piteșteană noutăți care, 
adăugate la celelalte mai 
vechi, explică cum nu se poate 
mai bine cauzele alunecări: 
spre B a echipei.

Viz:tîndu-ce, Ieri, la redac
ție, antrenorul Teașcă r.e-a 
propus să semneze pentru se
zonul de vară un serial 
care el 
>«le pe 
geș

pe 
l-ar intitula i -45 de 
vasul-pirat F.C. Ar-

★

Un alt duel — tot la nivel 
înalt 1 — cane reține, la ora 
actuală, atenția iubitorilor de 
fotbal nl-1 furnizează Oble- 
menco și Dumitrache. Marcir.d 
cu un gol mai mult derft cra- 
ioveanul, „9“-ruI naționalei a 
frînt duminică egalitatea de 
pe lista golgeterilor, ineta'ir.- 
du-se, singur, cu cele 18 go
luri înscrise, fn fruntea celor 
mai eficace atacanți. Pofta de 
a înscrie a acestor doi oameni 
de gol, potolită aproape la fie
care partidă cu o porție dublă 
și, uneori, triplă, ne invită să 
medităm — per.tru viitorul 
sezon internațional — la un 
cuplu de înaintași centrali 
fn tricourile cu tricolor, Oble- 
menco—Dumitrache.

Bine sincronizați șl — mal 
ales — rațional ^serviți* de 
coechipieri, acești veritabili 
șuteri ar putea rezolva cu Suc
ces importantele ți mereu di
ficilele sarcini din zona de fi
nalizare în partidele pe eare 
prima echipă a țării le va 
susține acasă funde, firesc 
forța ofensivă va trebui să 
aibâ un procent mai mare de
ci t a avut-o lâ Laussane ți 
Atena), cu Portugalia și Gre
cia.

La această Idee — sugerată 
di^fapte — pe care o supunem 
spre ‘consultare antrenorilor 
selecționeri Emerich Vogi și 
Angelo Niculescu, s-ar putea 
răspunde (pripit!) că, în ceea 
ce-1 privește pe Oblemenco 
s-au mai efectuat teste. Ce ar

RapMA p!-.i te o vreme 
(4 mai, rfnd c pierdut la Pi- 
-.jțti) revelația sezonul oi fot
balistic de primăvară, a Fier- 
dut duminici secra st cei de-al 
doilea tren fn care, e drept, 
de dteva stații încoace alb- 
vișirii oc-upau locuri pe culoar, 
fn picioare.

Cum »e scrie Istoria i !r. pe- 
rloada în care Rapidri mergea, 
cum se spune, fără oc-.-lra. 
foarte nrrițl puneau succesele 
formației rapidiste (Ca ți revi
rimentul lui Râdueanu șl Den) 
pe seama_ absenței de la con
ducerea tehnică a arirer.crulul 
Valentin Stă-.escu a cărei ac
tuală echipă. Steagul roșu 
Brașov, avea pe atund aerioa- 
se probleme cu revenirea în 
A.

Acum, în timp ce Rapidul 
înregistrează a patra Infrîn-

MilNE, A DOUA MANȘĂ
A SEMIFINALELOR HCUPEI ROMÂNIEIH

CAMPIONATUL NATIONAL DE JUNIORI
fn «fele de 8. 15 si 18 

funie *e vor desfășura 
jocurile preliminar» a’.e 
campionatului national de 
juniori pentru desemna
rea celor 6 echipe ce vor 
partidpa la turneul Ural, 
programat între 29 VI — 
6 VII, la Brașov. Pentru 
prima etapă, din data de 
8 iunie, sint sfabilite ur
mătoarele jocuri i

CĂREI, era 161 Camp 
jud. Satu Mare — Camp 
jud. Sibiu. 17 :
Camp. jud. Să ia' — Camp.

ALBA
Camp

ora

jud Maramureș ;
JULIA, ora IS I
jud. Hunedoara — Cama, 
jud. SM«u ara
Camp, judi Mureș — Loc. 
2 jud. Cliij ; BOMAN, ora 
14: Câmp. jud. Batosar: 
— Camp jad. Saaesva. 
ora 17 j*: Cama joi 
Mean: — Câmp, jud. lari : 
MANA5EȘTL

1730:

G. MCOLAESCU

etapa aman inScoruri

fud. Vasin!Camp
Camp fud. Galați, ora 
17.301 Camp. fud. Vran- 
cea — Camp. jud. Bacău ; 
MEDGIDIA, ora 17: Camp 
lud. Tulcea — Cam o. jud. 
Constanța: URZICENT,
era 16: Camp. fud. Bu
zău — Camp fod. Brăila, 
ora 17,30: Camp. fud. Il
fov — Loc. 3 oraș Boou- 
"5 - :
Camp jud. Arad
2 jud. Timiș, ora 17.30: 
~î-~ -_d Ca.-î-—"’.-o 
jud. Timiș; CRAIOVA, 
ora 16: Camp jud. Mehe
dinți — Camp jud. Gorj. 
era 17^0: Camp. jud. Vîl- 
eea — Camo. fud. Dolj: 
PLOIEȘTI, era 161 Loc. 2 
jud Prahova — Loa. 4 
oraș Bjc.. ora 17J0: 
Camp jud. Dim.bov ța — 
Loc. 1 oraș Buc ; SIGHI
ȘOARA. era 16: Camp 
jud. Harghita — Camp.

DETA, era 16 •-
Loc

jud Covasna, ora 17.3b i 
Camp. jud. Brașov — I «c. 
2 jud. Mureș; ROȘIORI, 
ora 16: Camp. jud. Te
leorman — Loa. 2 oraș 
Bua.. ora 17,30: Camp, 
jud. Argeș — Camp. jud. 
Olt; SIMERIA, ora ‘ 
Camp. jud. Alba — Loa 
2 |ud. Hunedoara ț DEJ, 
ora 17 i Camp. jud. Bistri
ța — Camp. 
BUCUREȘTI.
Camp jud. Ialomița — 
Camp jud. Prahova.

în aaz de egalitate, la 
sfîrșitul celor 80 de mi
nute regulamentare de joc, 
«îștîgătoare va fi eahipa 
sare a obținut mai multe 
cernere. La număr egal 
de cernere, cîștigă eahipa 
mai tînără. stabilită Ime
diat după foa în prezența 
observatorului federal și 
a delegați'or echipelor.

17 t

jud. Sluj ț
ora 171

1011)1 DE IIWREI
Lead de tineret al țării noas

tre, care intre 22—29 Iunie va 
pertxdpc la .Cupa Balcanică*, 
a fost reunit ieri dimineață la 
B ruresti. Printre jucătorii 

_-e gntețEcrcl DiN- 
CA SCHfLERU se numără I

REUKIT li B’JCL’nEȘTI
Oprea. Niculescu („U“ Sraiova), 
Dese’nicu, Domide, Dincuță, 
Fl. Dumitrescu etc. Lotul sus
ține miercuri după-amiază, în 
Camtală un meci de verificare 
fn compania unei echipe de 
tineret

28-o a diviziei C

Miercuri, la Bugu rești și 
Suceava, vor avea loc me
ciurile manșei a doua a se
mifinalelor .Cupei Rom4. 
După consumarea primelor 
partide, Dinamo București și 
Farul vor intra pe teren cu 
un avantaj de 4 golurj și, 
respectiv, un gol. Desigur, di- 
namoviștii. avind un avantaj 
substanțial, se pot considera- 
finaliști ai ediției ac'uale a 
-Cupei*. Cea de a doua se

mifinală. dintre Farul și 
Steaua, poate oferi spec-ste
rilor bucureșteni un spectacol

CONCURS EXCEPTIONAL
PRONOEXPRES

pasionant, ambele formații fi
ind dornice de a continua 
lupta pentru cucerirea tro
feului.

în eursul zilei d» ieri. Co
legiul centra] al arbitrilor 
ne-a comunicat că meciurile 
vor fi conduse de brigăzile 
primei manșe. Deci, la Bucu
rești va arbitra S. MURE- 
ȘAN — Turda (ajutat la li
nie de 1. Cimpeanu și N. Vi- 
zireanu — ambii din ClujX 
iar la Suceava — K. CURSA- 
RU (ajutat ia linie de M. 
Marinciu șj M. M orara — 
toți din Ploiești).

Ambele oartide ver începe 
La ora DX

Meciul Stea^za — Farul se 
va disputa pe stadiul J23 
August*.

8 iunie 1969 Campionatul echipelor

SERIA A VI-a

Bari

SERIA A H-a

G ’.cr »

Progresul Sibiu — Metalul 
Crpsa Mică J-l (1-tb

Sou Ocna Mureș — Mineral 
Baia de Arie» 7-1 (3-1)

Mcrt-

<id. G.

t*ra).

Foto l A. DAVID

Știința

SERIA A V-a

L 
E TEC

î M T

r .*■

SERIA A VII-a
Olimpia Bătu Mare - Dina

mo Oradea 2-0 (0-0)
Bihoreana Harghita — Vic

toria Cărei 0-0
Bradul Vișeu - Someșul Satu 

Mare 2-0 (1-0)
C.LL. S ghetul Marmațlel — 

C.LR Gherla 4-1 (3-1)
Minerul Baia Sprle — Me

talul Salonta 2—1 (0-0)
Constructorul Baia Mare - 

Dacia Oradea 2-0 (0-0)
Gloria Bistrița - Unirea Dej 

4-1 (2-0)
Unirea LA.B. Oradea 

pitorul Baia Mare 2-0
- To
ll-0)

» 1» I 
t» n « 
a r» u 
2» ’.I 4

» 18 
2? 9 
a ti 
a 9 
2» 18 
a i« 
a • 
a 9

(Cerespondrnțl : A. 
A. Pașcalăo. E. Takacs, 
meț, V. Săsăranu. L. 
L Toma și Em. Suranyi).

I. Olimpia 
z. victoria 
S. Unirea D.
4. Gloria
5. Unirea Or, 
C. cit. Gherla 
1. Someșul
8. Metalul
9. Constructorul 

1». CIL Sigbet
II. Dacia 
IZ. Topttorul 
11. Bihoreana
14. Dlnarao
15. Bradul 
M. Minerul

28 
a 
28 
28

<r yarttrti cocrifxfcra. Fază di* meacl de divizia C Au- 
3tci~tr:-l.T.C. Conttrrt».

Verba, 
Z. Ne-
China,

21*28
28-49
36M

26
26
26
îl
24
23
22
22
21

UnireaVDTOAM :
_ , O'Jmpta satu Mare. To
pitorii! Bala Mare — Victoria Ca-

ETAPA
De)
ret, Dada Oradea — C.î.t. Signe: 
tul Marmațlei, Someșul Satu 
Mare — Unirea I.A.S. Oradeai 
Minerul Baia Sprle — Construc
torul Bâta Blare, Bihoreana Mar- 
ghlta — C.I.I». Gherla, Metalul 
Salonta — Gloria Bistrița, Dina
mo Oradea — Bradul Vișeu.

SERIA A VUI-a

Administrația d® Sta‘ I-? -- 
Pronosport organizează ia 8 
Iunie a.c. un nou cc-tj-s 
excepțional Pronoexpres, la 
care se atribuie: autc 
me Dacia 1 100. Moskvici 4'3 
cu 4 faruri și radio, Skocia 
1000 M B. Trabant 601, în 
număr NELIMITAT; 10 au
toturisme prin tragere la 
sorți ; 75 excursii la stațiu
nea climaterică Soci de cir
ca 15 zile ; premii în numz- 
rar de valoare variabilă și 
premii fixe in bani.

Se efectuează 10 extrageri 
de cîte 10 numere din 45, 
în 4 faze. în total se extrag 
100 de numere.

Participarea la acest con
curs excepțional se va face 
pe următoarele 4 feluri de 
bilete: seria A = 3 lei. seria 
B = 9 lei ; seria M = 18 lei 
seria N = 30 lei.

Jucînd pe bilete seria 
de 30 lei puteți participa 
toate extragerile 
mari de cîștig.

Ultima zi în care vă mal 
puteți procura 
sîmbătă 7 iunie

de tineret
1. -V“ Craiova

27 
Crișu)

27
Dinamo

2.

3

4.

5.

și

N 
la 

cu șanse

biletele este 
1969.

Pronoexpres 
avea lo« la 
sala Clubului

• Tragerea 
de mi ine va 
București în 
Finanțe-Bănci din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la 
ora 19. Tragerea va fi radio
difuzată.

Nu uitați I Astăzi este 
ULTIMA ZI în care vă mai 
puteți, procura biletele.

PRONOEXPRES
Premiile concursului nr. 22 din 

86 mai 1969.
extragerea l : Categoria l: 

( variante a 75.773 lei; 
206,5 a 733 lei, a III-a : 
S4 lei.

EXTRAGEREA A II-A 
■oria A : 1,5 variante a 
bti; B : 239 a 523 lei; 
• 26 lelj

Premiile de categoria I au fost 
Cbțlnute de participanții DUMI
TRESCU GHEORGHE - ------
TESCU ROMEO ambii 
rești.

Premiile la categoria
Obținute pe bilete jucate 50% de 
către participanții MOHORA SE
VER din Turnu-Severin, AN- 
DREESCU DRAGHICI șl TOMA 
POPA din București.

a Ii-a:
4346,5 a
: Cate-

103.306
C : 4709

și CRIS- 
din Bucu-
A au fost

rezene
a 17 
» n
3 11
3 13

17 3 7 51—3» 37

16 4 7 45—24 36
Bacăa

27 16 3 8 74—39 35 
AS A Tg. Mureș

27 15 5 7 41—36
Dinamo București

2

SERIA A IV-a

35

27 16 
F.G Argeș

27 r
Steaua

27 1 
Petrolul

27 1 
Rapid

27 
.U* Cluj

27 
U.T.A.

27 : 
Farul

27 
Progresul

27 5
14. Jiul

27 7
15. Politehnica

6

9 47—»’ 14
6.

7-

8.

9.

10.

11.

12.

13

27
16. Vagonul

27

12

12

11

12

11

11

10

8 7 26—24 32

6

7

4

6

4

3

7

9

9

11

10

12

14

15

182
Iași
2 19

87—38

38—33

37—37

30—36

36—34

27—27

29—53

17—59

25—57

29—62

3»

29

28

28

26

23

17

16

14

123 6 18
★

Jocul echipelor de tineret-re» 
zerve Politehnica Iași — Dinamo 
Bacău, disputat duminică in ca
drul etapei a 27-a, s-a încheiat 
cu scorul de 2—1 (0—0) în fa
voarea fotbaliștilor din Bacău.

ETAPA VIITOARE : Uri rea
Foeșaai — Gloria Terjcl. G.ot-.a 
C.F.R. Gala;: — Delta T.'xea. 
Rulmentul Btrlad — Metalul Bu
zău. Metalul Brăila — Petrolistul 
Boldești. Metalul Plopeni — S.U.T. 
Galați, Șoimii Buzău — Petrolul 
Berea. FI. roșie Tecue) — Chimia 
oraș Gh. Gheorghiu-DeJ.

Unirea Drăsășani — Prahova- 
Fîosesti 2—1 (0-4)

CJJ>. Rm. VE-sa — Mașln! 
unelte București 0—3 (nedispu
tat)

Progresul Balș - 
București 5-3 (3-1)

Tehnometal București 
merțul Alexandria 3-0

Muscelul Cimpulung — Car
pați Sinaia 0—0

Caraiman Bușteni — Chimia 
Tr. Măgurele 3—0 (0-0)

Metalul Tirgoviște - Mine
rul Cimpulung 6-1 (3—1)

I.R.A. Clmpina — Progresul 
Corabia 2—0 (2-0).

Voința

- Co- 
(1-0)

Aumrapid Cratora — Meta
lul T-ple- 6-1 (3-4)

U-M. Timișoara — Mineral 
Moara 7-1 tt-1)

Dunărea Calafat - Energe
tica Tr. Severul 5-1 (4-0

Mineral Lupes-1 — Progresul 
Strebate 6-1 (1-4)

Minerul Bocșa - Șoimii Ti- 
tn^oara 2-4 (4-0)

Voînta Lugoj — Victoria Tg 
Jiu 3-1 (9-0)

Mtnerjl Anina — Victoria 
Caransebeș 1—0 (1-0)

Steagul roșu Pîeoița — Fur
nirul Deta 3-0 (1-0)

(Cerespeadeati : M Pepes- 
«i, A. Petre. Șt. Zvițeea. I. 
Cetesc*. T. kari C Olara. Gb. 
Crărinnel și L

Mureșul Luduș — Tehnofrig 
Gu; 1-0 (1-0)

Minerul Ghelar 
F-troțem 1—0 (1-0)

Aural Brad — A.-ieșul Turda 
1-® (1-0

Aural Zlatna — A.S.A. Sibiu
2- 0 (2-O)

Victoria Câlan — Arieșul 
Ctmpia Turtii 3—1 (0-1)

Mureșul Deva — Metalul Aiud
3- 1 O-l)

((■•respondent! : I. Die. Gh. 
Tis tan. I Borgovan. FI. Opri
ta, M. Susan. V Băișan, A. 
Guntber și L Simion).

Chimica Tirnăveni - Chimia 
Făgăraș 1-1 (0-0)

Unirea Cristuru Secuiesc — 
Voința Tirnăveni 1-1 (0—1)

Lemnarul Odorheiul
— AvintUl Reghin 2-0 (1-0) 

Vitrometan Mediaș 
torul Brașov 1—1(0—1)

Carpați Brașov - Chimia O- 
rașul Victoria 2-1 (0-0)

Torpedo Zărnești — Colorom 
Codlea 2-0 (0-0)

C.F.R. Sighișoara - Medici
na Tg. Mureș 7-0 (2-0)

Oltul Sf. Gheorghe — Mine
rul Bălan 2-3 (2-1)

Secuiesc

Trac-

(Corespondenți : AI. 
V. Lorintzi, A. Fialoga, 
noveanu, T. Maniu, C. 
1. Turjan și .Gh. Briotă).

GaneS) 
Z. Riș- 
Chiriac.

SERIA A IlI-a
Autobuzul București - I T.C. 

Constanța 2-1 (2-0)
Unirea Mtnăstirea — T.U.G. 

București 2—1 (1-1)

Jalea).

1. Minerul A. 28 17 S « $7-11 88
2. Minerul L. 28 16 4 1 55-24 38
1. UM Tim. 28 13 6 8 57-31 32
4. V«4bU 28 14 8 11 49-32 31
3. Victoria C 29 12 7 8 31-27 31
C. Wnerul B. 28 13 1 U 44-48 28
7. Minerul M. 29 11 6 11 33-42 28
i. Metalul n 13 1 14 45-68 27

suin »-n n

UJU Șl DUMBRAVĂ 
SCOȘI DIN LOTUL 

ECHIPEI FARUL!

ființa » 14 8 6
Aiinil Z. n 15 4 8
Metalul C.M. 29 12 8 8
Victoria 2« 15 2 11
Aurul B. 28 14 3 11
Arie$al T. 28 12 4 12
AS A Sibiu 28 11 6 11
Mureșul D. 28 12 4 12
Soda 28 11 5 12
.Minerul G. 28 13 1 14
Metalul A. 28 11 3 14
Tehnofrig 2? 11 2 14
Arieșul C.T. 28 9 6 13
Progresul 28 10 4 14
Minerul B.A, 28 10 4 14
Minerul L. 28 8 6 14
TAPA VIITOARE : 1

43- 19 36
50-2» 34
48- 32 32

46-39 32
34- 39
44- 32
35- 32
35-33
49- 44
38- 44

39- 41 25
30-33
28-35
26- 42
35-54
27- 59

31 
?8
28
28
27
27
24
24
24
24
22

Vicloria 
Câian — Mureșul Luduș, Mureșul 
Deva — Aurul Zlatna. Minerul 
Baia de Aneș — Progresul Si
biu. Tehnofrig Cluj — Metalul 
Copșa Mică, A.S.A. Sibiu - Mi
nerul Ghelar, Aurul Brad — 
Știința Petroșen), Arieșul Turda 
— Metalul Aiud, Arieșul Clmpia 
Turzli — Soda Ocna Mureș.

1. Chimia F. 28 19 3 6 fiS-25 41
2. Oltul 28 15 8 5 58-27 38
3. Tractorul 28 15 7 6 59-18 37
4. Lemnarul 28 15 4 9 52-34 34
5. Chimica Tv. 28 14 3 11 52-35 31
6. Torpedo 28 11 7 10 37’38 29
7. Avintul 28 13 3 13 43-53 29
8. Unirea 28 10 5 13 41-45 25
9. Carpați 28 9 7 12 37-43 25

10. Colorom 28 9 6 13 31-42 24
11. Medicina 28 8 8 12 32-47 24
12. Vitrometan 28 9 16 13 32-51 24

13. Voința 28 10 3 15 30-50 23
11. Minerul 28 8 6 14 36-48 22
15. CFR Sighiș. 28 8 5 15 34-52 21
16. Chimia V. 28 7 7 14 27-56 21

(în clasament S-a operat o m O-
dificare, intervenită în urina o- 
mologârit rezultatului meciului 
Carpați Brașov — Colorom Cod- 
iea cu 0—3. meci disputat în e- 
tapa a xxv-a șl încheiat cu 2-0 
deoarece 
respectat 
ciulul).

echipa brașoveanâ n-a 
ora de începere a me-

VIITOARE : Chimica 
— Oltul Sf. Gheorghe;
Brașov — C.F.R. Si- 
Minerul Bălan - VI- 
Medlaș, Chimia Făgă-

Carpați Brașov, Torpedo 
— Avintul Reghin, Me-

ETAPA
Tirnăveni 
Tractorul 
ghlșoara, 
trometan 
raș — 
Zărnești 
dicina Tg. Mureș — Voința Tîrnâ- 
veni. Chimia Orașul Victoria — 
Lemnarul Odorheiul Secuiesc; 
Colorom Codlea Unirea
Cristuru Secuiesc.». Pr«cre*nl

Analizîndu-se, în cadrul 
secției de fotbal a clubului 
sportiv Farul, abaterile săvîr- 
șite de jucătorii Iuliu Uțu și 
Vasile Dumbravă în perioada 
20 mai — 1 iunie, s-a hotărît 
scoaterea lor din lotul echipei.

ANGLIA A DEBUTAT CU

BARAJUL PENTRU DIVIZIA B
Conform, regulamentului de 

desfășurare a campionatelor 
divizionare de fotbal, după 
terminarea ediției 1968—1969 
urmează să aibă loc un ba
raj — între echipele cîștigă- 
toare ale celor 8 serii ale di
viziei C — pentru promova
rea în divizia B.

în acest sens, biroul Fede
rației române de fotbal a ho- 
tărît ea meciurile de baraj 
să m disputa In perioada

iulie, în București și 
în grupa de la Bucu- 
vor participa echipele

6—13
Cluj, 
rești 
clasate pe locul I în seriile
I. II, III și IV, 
de la Cluj liderii 
VI, VII și VHI.

Echipele clasate
I și II în cele 2 grupe de ba
raj vor activa în campiona
tul diviziei B, ediția 1969—

iar în cea 
seriilor, V,

pe locurile

CIUDAD DE MEXICO 2 (A- 
gerpres). — Peste 100.000 de 
spectatori au asistat pe stadio
nul Azteca la meciul amical 
dintre selecționatele Angliei 
și Mexicului. Partida s-a ter
minat la egalitate : 0—0, după 
un joc în care gazdele n-au 
știut să-și concretizeze supe
rioritatea teritorială. Cea mai 
mare ocazie a fost ratată de 
Gonzalez, în minutul 42, cînd, 
singur cu portarul West, a tras 
pe lingă bară. Au evoluat for
mațiile :

ANGLIA : West—Newton, 
Cooper, Mullery, Labone, Mo
ore, Lee, Ball, B. Charlton, 
Hurst, Peters.

MEXIC i Castrejon—Cale- 
jandrez, Pena, Munez, Perez, 
Gonzalez, Munguia, Bustos, 
Borja, Estrada, Victorina.

Cele două selecționate se vor 
întîlni din nou miercuri la 
Guadalajara. Apoi echipa An
gliei va juca în Uruguay 
Brazilia.

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
• Ca trei etape înainte de 

încheierea campionatului Bul
gariei liderul T5.K.A. aproape 
ei țl-t Mifvrat titlul d» «a>

pion, după ce sîmbătă a între
cut pe Levski-Spartak cu 3—1. 
O luptă disperată se duce la 
oseda clwrnentulț'. unde Do-

brudia, după înfrîngerea cu 
3—0 în fața echipei Marek, se 
pare că nu mai are șanse de 
salvare. Iată rezultate)'- celor
lalte meciuri t Spartak Pleven 
—J.S.K.-Slavia 2—1, Trakia— 
Botev 3—2, Cerno More—Lo
komotiv 3—3, Dunav—Krakra 
2—1, Cernomoreț—Beroe 5—1. 
Clasament: T.S.K.A. 44, Lev
ski-Spartak 39, J.S.K.-Slavia 
34, Cemo More 34, Lokomotiv 
'3, Cernomoreț 25 ș.a.

(T. H.)

• în etapa a 33-a a campio
natului vest-german, echipa 
Alemannia Aachen a învins 
pe teren propriu cu scorul de 
2—1 formația F.G. Koln. Alte 
rezultate : Schalke 04—Hertha
2— 0 ; F.C. Niirnberg—Borus
sia Dortmund 2—2 ; Werder 
Bremen—Kickers Offenbach
3— 0; Munchen 1860—M.S.V. 
Duisburg 2—1; Borussia M6n- 
ehengladbach-Barera Miin-

chen 1—1 ; F.C. Kaiserslautern 
—Eintracht Braunschweig 4-0; 
Uanovra 96—V.F.B. Stutt-' 
gart 1—0. ©lasamenti 1. Bayern 
Munchen 44, 2. Borussia Mdn- 
chengladbaeh — 37 p. ; 3. Ale
mannia Aachen — 36 p. j 
4. Schalke 04 — 35 p.

>• Etapa a 32-a a campio
natului francez t Valencien
nes—Red Star 2—1 • Nîmes— 
Nice 2—0 ; Ba știa—Marseille 
3—1 ; Monaco—Nantes 2—0 ; 
Sochaux—Sedan 3—1 ; Metz— 
Ajacsio 0-*-0; Rouen—Lyon 
1—1; Rennes—Strasbourg 1—0.

★

0 Confederația generală a 
sporturilor din Brazilia a dat 
publicității o hotărîre prin care 
se limitează la doi numărul 
jucătorilor străini care pot să 
activeze într-o eshioă brazi
lian JL



Q MECIURI DE MĂRE ATRACȚIE $1 REZULTATE SURPRIZĂ
Pușcaș l-a învins pe campionul olimpic PUNCTÎND, CA LA BOX...

Sokolov/ Monea a ciștigat clar
Categoria pana

în meciul dintre Sarar (Iugo
slavia) și Orban (Ungaria), după 
un studiu prelungit, iugoslavul 
atacă cu directe de stingă urmate 
de upercuturi la corp, obținlnd 
un anumit avantaj. In repriza 
a doua, Orban echilibrează lupta, 
iar în ultimele 30 de secunde ale 
reprizei a treia, prin două-trei 
lovituri mal clare, obține decizia.

Orban b.p. Sarar

minute ?i a obținut decizia In 
unanimitate.

Stoicev b.p. Mc Court.

Avind In față un veritabil 
maestru ’ • -
(R.D.G.)
că cheia
sul în meciul cu iugoslavul Ve- 
selinovici.

Veselinovlcî b.p. Tiepold.

al eschivelor. Tiepold 
n-a izbutit să găseas- 
care să forțeze succe-

Da, acesta este boxul. Specta
torii au aplaudat entuziaști dis
puta dintre francezul Laine șl 
vest-germanul Prause. Nouă mi
nute de luptă dîrză, în care ad
versarii nu s-au menajat deloc. 
Prause s-a blocat bine șl a tri
mis directe de mare precizie. Ar
bitrul Ganev (Bulgaria) a inter
venit foarte rar. A făcut-o o sin
gură dată, mal precis în prima 
repriză, cînd l-a numărat (gra
tuit) pe Prause, în momentul în 
care Lalne încerca să plaseze 
serii la corp. Acestea s-au oprit 
însă în blocajul adversarului. 
Prause a dat semne de oboseală 
în ultima repriză, cînd 
a forțat victoria.

Lalne b.p. Prause.

Categoria mijlocie mică
arcadă deschisă 
(Grecia) 
fața

Din nou o 
Janopoulos 
victoria în 
(Franța).

Janopoulos

și 
obține 

Iul Parra

după nouă minute în care 
și-a calculat precis fiecare 
lovitură. Victoria medalia
tului cu argint din Mexic 
conturat încă din prima 
priză. O stingă precisă 
abdomen l-a expediat 
Wajda la podea. Numărat de 
arbitrul irlandez Mc Clurck, 
Wajda a intrat apoi în de
fensivă, făcînd totul 
a evita loviturile adversaru
lui. N-a reușit însă și iată că 
în repriza a doua el a recep
ționat 
drept, 
țin) și 
podea.
nu l-a
aceasta, în schimb i-a dat un

s-a 
re
ia 
pe

pentru

o rafală la figură, (e 
a și fost împins pu- 
a poposit din nou la 
Directorul de luptă 
mai numărat de data

francezul

a earae-
Richard-
(R.D.G.l.

O dispută echilibrată 
terizat întîlnirea dintre 
son (Anglia) și Below ______
In primele două reprize engle
zul a fost totuși mai eficace, în 
ultima am remarcat revenirea 
pugilistulul german, care a pla
sat numeroase lovituri în plin. 
Dar, cu o ultimă zvîcnire adver
sarul său a decis în favoarea lui 
situația întîlniril.

Richardson b.p. Below.
Meci de mare tensiune în

ceput în ritmul de castagnete 
al tribunelor. Deplasîndu-se 
mereu în jurul lui Sokolov 
(U.R.S.S.), Gheorghe Pușcaș 
punctează în egală măsură cu 
adversarul său. repriza termi- 
nindu-se la egalitate. Cea de a 
doua rundă debutează în a- 
celași ritm, desfășurîndu-se. in 
primul minut, în stilul primei. 
In minutul 2, după un upercut 
violent al lui Sokolov, Pușcaș 
este k.d. și numărat pînă la 
opt. După cîteva momente de 
respiro. Pușcaș atacă și după 
un corp la corp în care se 
schimbă lovituri în egală mă
sură la cap și corp, Sokolov 
iese cu arcada stingă deschisă. 
Meciul continuă, dar după alte 
cîteva lovituri pe care boxerul 
sovietic le recepționează la 
arcada rănită, arbitrul Gittings 
(Țară Galilor) oprește meciul, 
fapt care deschide lui Pușcaș 
drumul spre o medalie.

Gheorghe Pușcaș b. ab. 
Sokolov.

li

Categoria ușoara
Spaniolul Rosado n-a fost 

deloc o pradă ușoară pentru 
Frolov (U.R.S.S.). așa cum era 
de așteptat. Contrele sale pre
cise la figură l-au surprins 
chiar și pe experimentatul său 
adversar. Treptat însă, Frolov 

acumulat avantaj ca urmare 
puternicelor sale directe

ex, ciștigind cu 4-1.
Frolov b-D. Rosado.

a 
a la

Polonezul Jakubowski și ce- 
•Covacul Aksamit au furnizat 
î meci aprig. în care primul 
a dovedit mai bun.
Jakubowski b.p. Aksamit.
A urmat un meci confuz 

Zaharopoulos (Grecia) 
știut sâ intre in lupta de 
x»pe. iar olandezul Schultz 
i profite de avantajul alon- 
». Mai precis in lovituri, bo
șul grec a punctat mai mult 

Ce a obținu: decizia
Zaharvpoulos b.p. Schultz.

de la primele schim- 
lovituri s-a văzut su

perioritatea bulgarului Stoicev. 
sale insistente s-au 

două k.d.-uri, cel 
fnnd irlandezul Mc 

A .'esta și-a revenit însă, 
epriza secundă, atacind cu 
nul de stingă. Stoicev a 

-â in ultimele trei

h

in
nu
a-

U

Cronici redactate de R. 
Y1LARA, JL BERARIU, N. 
BCR lEANU, R. CALĂRASA 
NU ți P. IOVAN

Fotografii de
Aurel NEAGU

ÎNSEMNĂRI de la
V»

avertisment. în finalul me
ciului, Wajda a fost din nou 
făcut k. d., fiind obligat să 
asculte cu resemnare numă
rătoarea arbitrului.

Monea b. p. Wajda.

Meci de uzură, confuz, cu lo
vituri trimise la întâmplare, a 
fost cel dintre Schlegel (B.D.G.) 
și Werstappen (Olanda). Cu un 
plus de vtgoar» in ultima repri
ză. Schlegel a obținut victoria.

Schlegel b.p. Werstappen.

Disputa între Keeps (Felonia) 
și Fachinetti (Italia) a fost pre
sărată de multe lovituri precise, 
pugillstul polonez reușind spre 
sfârșitul luptei s* acționeze mal 
sigur. Meciul a fost foarte dina
mic.

Kreps b.p. Fachinetti.

• Incuiam portierele mași
nii cînd ne-a întrebat peste 
capotă :

— La ce oră încep greii ?
In preferința pentru uri

așii boxului, pentru stăpinii 
tuturor categoriilor, am 
cunoscut 
asiduu al 
Madison 
arena St. 
cuiește la 
pierde ocazia (întocmai ca și 
Hemingway), ori de cite ori 
se află la New York, să vadă 
și un meci bun de boz.

— De ce nu și la Frisco ?
• — Pentru că galele mari 

se țin acolo unde sint și 
bani mulți.

Și meciuri bune nu dau de- 
greii, cel mult mijlociii, 
altfel, dintre aceștia se 
și prietenii săi. Cu Yo- 
Corbett (campion mon
ta semimijlocie in 1933)

re
pe frecventatorul 
ringurilor de 

Square Garden 
Nicholas. Deși 
San Francisco,

la 
și 

lo- 
nu

b. *b.

but**:pentruMeri greu .
Stancev. Scoțianul Imrle l-a :r> 
vital sâ atace în primul rând, dar 
l-a primit cu contre «curte șl 
clare. In repriza secund* am a-

i

I Parra

Categoria semigrea

bucurie ! Gheorghe

eliminat
Wajda,

Net superior tehnic și tac
tic, Ion Monea l-a 
pe vest-germanul

sistat la un arhimb splecrl’d £« 
lovituri la corp. Iar în £na'. Ee
rie t a detașa*, bozfcd ma. ’.u-â

Imrle b.p. Stancev.

Dr. Lew Blonstein (An
glia), președintele comisiei 
medicale a A.I.B.A. : ..O- 
prirea unui boxer pentru 
rănire, mai ales la cap. 
se înscrie în noua orien
tare a forului internatio
nal pentru protejarea să
nătății tinerilor 
în cazul lui Sokolov, 
medic delegat am 
absolut normal. 
ce-I privește pe 
Vasile. apreciez 
trdbuia oprit de 
meu. delegat la 
prinz, deoarece mai 
doar 20 de secunde.
rana sa era

pugilițti. 
ea 

acționa: 
în ceea 
Antonio 

că nu 
colegul 

gala de 
erau 

iar 
superficială*.

Experimentatul Treguber 
(U.R.S.S.) a întâmpinat o ver oa
să rezistență din partea îriande- 
zuluj Mc Kusker pe care l-a do
minat însă. clar. Revenirea d n 
ultimul rund a Irlandezului n-a 
putut schimba în favoarea sa 
soarta întîlniril.

Tregubov b.p. Mc Kusker.
I. Kovacs (Ungaria) p’asînd în 

fiecare repriză serii rapide la 
corp, și-a apropiat decizia în fa
ța lui Saarinen (Finlanda) care 
a fost șl numărat de două ori.

I. Kovacs b.p. Saarinen.

LUPTA CORP LA CORP
Cu mulți ani în urmă, cam 

de cind începe istoria boxului 
românesc, împreună cu Dumi
tru Teică, bun prieten în afara 
ringului și redutabil adversar 
intre corzile lui. încercam să 
propovăduim acest nou sport, 
rătăcit pentru scurtă vreme pe 
la noi. dar dc ajuns ca să ne 
ciștige.

Ne străduim să aflăm cit mai 
multe pentru a putea, eîndva, 
să ne punem la încercare for
țele pe marile ringuri din lume, 
In fața celor ce l-au împrăștiat 
pe glob.

Și pentru că Parisul, pe vre
mea aceea, reprezenta Mecca 
pentru iubitorii nobilei arte, 
am descins acolo, la altarul cu 
saci de nisip în loc de icoane 
și cu un profesor de box în loc 
de preot.

După cîteva încercări neno
rocoase și pe alte meleaguri, 
ne-am întors la arena noastră 
din Circul Sidoli, cu multe în
vățăminte noi.

Rezultatele bune 
destul de repede : 
pescu, Toma Aurel 
mat o perioadă de
apoi revirimentul din perioada 
lui Mircea Dobrescu, Gheorghe 
Fiat, Nicolae Linca, Gheorghe 
Negrea... Din nou cîțiva ani 
fără rezultate prestigioase. în 
acest timp se impunea în arena 
mondială un ceva nou 
la noi dispăruse o

au apărut 
Lucian Po
ete. A ur- 
stagnare și

MASA PRESEI
Cu 22 de ani în urmă, la 

CE. de la Dublin, A.I.B.A. a 
hotărît să nu mai organizeze 
campionatele continentale în 
aer liber. Cînd România a pri
mit dreptul organizării actua
lelor campionate, a cerut ca 
întrecerile să se desfășoare în 
aer liber, dar A.I.B.A., consec
ventă măsurii luate, nu a apro
bat dorința gazdelor. Și, iată 
că la București a fost găsită o 
soluție ingenioasă : patinoarul 
artificial a fost acoperit cu o 
prelată și întrecerile care nu 
se dispută nici in sală, dar nici 
in aer liber, oferă, totuși, con
diții excepționale atit pentru 
boxeri, cit și pentru spectatori. 
Cu șase săptămîni în urmă am 
fost la București și am vizitat 
patinoarul. în acest timp s-a 
făcut totul. A fost o muncă ti
tanică, dusă la bun sfîrșit in
tr-un timp record, și, de aceea, 
îmi permit să adresez un sin
cer bravo organizatorilor.

Am stat de vorbă cu antre
norul sovietic Alexei Kiseliov, 
care, înainte de începerea cam
pionatelor, îmi spunea că tot ce 
s-a pierdut la Roma va fi re
cuperat la București. „Sokolov 
și Pozniak sînt candidați Ia 

medaliile de aur, iar în Semenov 
și Kulaghin îmi pun mari spe
ranțe”. Parțial, pronosticul său 
nu se adeverește, căci ultimii 
doi au părăsit ringul europene
lor.

Românii și polonezii domi
nă, pină acum, întrecerile dar, 
după cum spunea și antrenorul 
italienilor, Natale Rea, „daci 
la Roma a fost cald, aici esfe

Gheorghe Fiat și, mai ales, cu 
Mircea Dobrescu : lupta corp 
la corp. Aproape cu regulari
tate, boxerii români erau intre- 
cuți la acest capitol, 
defensivei activa și a 
mari s-a dovedit — 
Gîju — efemer.

Astăzi, sub cupola 
rului „23 August" am 
fireasca emoție provocată r 
excelenta evoluție a Iui Aldo 
Cosentino. O manieră incit.’ă- 
toare de luptă a cocoșului fran
cez, o eleganță deosebită, o stă- 
pînire și o apreciere perfectă 
a distanței, executarea unor lo
vituri deosebit de corecte in 
lupta corp Ia corp, mi-au ser
vit drept exemplu și lecție 
pentru ceea ce socotesc că lip
sește boxului românesc contem
poran. Poate că acesta este 
avantajul pe care o serie de 
pugiliști străini îl au. față de 
ai noștri : ei văd la lucru bo
xeri profesioniști care, făcînd 
abstracție de culisele și spe
culațiile ce caracterizează bo
xul profesionist, se prezintă în 
ring la 
strie.

Mica 
englezi, 
sub 20 
căutarea combativității, spre 
acțiuni precise, cu infiltrări sub
tile sub brațele adversarului, 
m-a convins de necesitatea u- 
nei reveniri imediate în meto
dica predării boxului la noi, la 
reconsiderarea luptei 
corp.

DIN COLȚUL
Succesul 
distanțe: 
prin N.

c,

L-

n-a 
a k 
Mirt

un înalt nivel de măie-

delegație a sportivilor 
cu o medie de vîrstă 
de ani, orientată spre 
i combativității,

Constantin
antrenor

corp la

NOUR
emerit

r. ‘ semigreului elvețian
amintit de unul ase- 

baflftac» bktimplat cu cițiva ani 
ir- sala Floreasca, cu

- *. _nei inulniri România — 
N-am să-l ujt niciodată

scoțianul Crawford, învinsul 
eu de atunci. Era un boxer 
arte curajos, așa cum am vă-
- mulți m gala de azi, care 
a te fi considerată foarte b.ne 
gală a puncheurilor. Crawford 
ea un stil agresiv, penculos.
- plin de riscuri. Atunci cînd 
boxat cu mine am simțit de 
prunul schimb de lovituri «ă

’*• mai tare decit el, că lovesc 
î- rapid și mai precis și că 

iu va lupta mai prudent 
învinge înainte de limită, 
privit In ochi, mce.e*nd 
să-1 avertizez. Dar el a 

uat să atace cu indrăz- 
rtscind prea mult. Atunci 
putut rezista tentației de 
precis și decisiv. Vă măr- 

r sincer, la început doream
doar sâ verific dacă îmi va reuși 
o ase—eoea lovitură, și cum 
Crawrird îmi oferea nenumărate 
ocazii, am contrat o singură dată 
cu sti.-.za A doua lovitură nu 
am mai avut cui s-o dau. Sco
țianul a căzut ca trăznit, exact 
ca -semizrezl- elvețian de care 
aminteam mai sus.

Acuir.. la sfirșitul acestei reu
niuni, sint surprins și mă bucur 
că numai ur. singur meci a avut 
un asemenea final. Eu mă aș
teptam ca cel puțin șase, șapte 
partide să se termine la fel. Rea
mintiți-vă meciul dintre austria
cul Egle ș: elvețianul Weisbradt, 
de cel dintre Capretti (Italia) și 
Thys (Belgia), de cel dintre Stan- 
cov (Bulgaria) ș: Malherbe (Fran
ța) și chiar ce partida dintre 
Covaci și -.uș:s’.a»~u: Lajko. In 
timpul desfMurtril lor. K-O.-ul a 
plutit deasupra nngulu: și nu
mai întimplarea. ar spune unii, 
a făcut să nu cobcare In careu. 
Să fie vorba oare d* îr.timplare? 
Nu ! Sin» sigur. Ere vorba aici 
de cu totul altceva : de iipsa de 
calm, de lipsa de premz.e. de

Pușcaș l-a învins pe Sokolov

Gheorghe Negrea văzut
NEAGU RADULESCU

de

nuslaba orientare tactică. Să 
mă credeți lipsit de modestie 
dacă vă mărturisesc că, plecînd 
de la patinoar, am auzit pe ci
neva în spatele meu spunînd : 
„...Negrea in zilele lui bune i-ar 
fi doborit pe toți „semigreii" ăș
tia". Mi-am simțit inima bătînd 
mai tare și aș fi vrut să întorc 
capul să-i spun ceva. Dar erau 
prea mulți oameni și nu știam 
cui să mă adresez. îi răspund 
acum, poate, cine știe, va citi 
rîndurile mele : „Mai știu eu un 
semigreu care i-ar fi doborit pe 
toți cei pe care i-ați văzut as
tăzi. Se numește Ion Monea".

Gheorghe NEGREA
Campion european la 

Praga 1957

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ZIARULUI Sportivi
t

echipei noastre, 
de trei ori cam- 
îmi spunea după 
luni că actuala

un adevărat foc al iadului, (’ine 
va suporta mai bine căldura, 
va avea cuvintul hotărifor. Eu 
crefl că duelul pentru titluri se 
va da între polonezi și români, 
in timp ce Ia Roma protagoniști 
au fost polonezii și sovieticii".

Prin prisma partidelor de 
pină acum, și eu cred că gaz
dele vor realiza cel mai mare 
triumf din istoria campiona
telor.

Antrenorul 
Laszlo Papp, 
pion olimpic, 
meciurile de
ediție a europenelor a adus in 
ring o serie de boxeri noi, ti
neri, viitori pretendent! la ti
tlurile olimpice. „Ce observa
ție le pot face acestor tineri ? 
Nu practică întotdeauna un box 
clar, tehnic, curat. Ei uită că 
loviturile cele mai eficace se 
pot aplica și la plex, în brațe 
sau în bustul adversarului".

în general, arbitrii se achită 
bine de misiunea pe care o au, 
deciziile lor exprimînd reali
tatea. O singură excepție pînă 
acum. Un fost mare boxer, En- 
ghibarian, a decepționat prin 
indulgența cu care arbitrează, 
prin greșelile evidente pe care 

face in ring. Nu întotdeauna 
boxer valoros poate 

tot at.it de bun arbitru !

le 
un 
un

ii

Gyorgy Z. ViNCZE 
redactor la „Ncpsport" 

Budapesta

Încotro se îndreaptă boxul amator?
Ne răspunde Eduard Pospisil (Cehoslovacia): „BOXUL ESTE UN SPORT DUR, DAR NU BRUTAL!"

EDUARD POSPIȘIL, vi
cepreședinte al Federației 

cehoslovace de box este una 
din personalitățile pugilis- 
mului internațional. Arbitru 
încă din 1944, după ce, în 
prealabil își petrecuse 15 
ani în ring. Ca boxer — el 
a cucerit patru titluri na
ționale și a reprezentat de 
11 ori Cehoslovacia în com
petiții internaționale. Din 
1955 este membru al Birou
lui regional european al 
A.I.B.A.

1. Tot ce aii reușit dumnea
voastră in materie de organizare 
a campionatelor reprezintă, fără

1. Tînind seama de tentațiile multiple ce i se oferă astăzi, 
prin ce mijloace credeți că poate fi atras tineretul spre exer
cițiul dur al boxului ?

2 Nu credeți 
ring ar putea 
de ipocrizie ?

3. Ce condiții
a înlătura brutalitatea din boxul amator?

că prin efectuarea cintarului la uicare în 
fi alungat din box un prilej frecvent

tudinea ți
trebuie îndeplinite pentru a menține corecti

discuție, un 
propagare ți 
retului spre 
de astăzi au la dispoziție mul
tiple posibilități de valorificare 
a calităților fizice și spirituale, 
absolut necesare omului con
temporan. Dar, spre deosebire 
de noi cei virstnici, ei duc o via
ță mult mai ușoară. Este, poate, 
un motiv pentru care tinărul zi
lelor noastre se orientează „din 
obișnuință" spre activitățile po
trivite mediului și noului re
gim de viață. O dată cu îmbu
nătățirea condițiilor de viață și 
cu schimbarea continuă a me
diului social, este necesar să 
mărim și noi eforturile in ve
derea atragerii tinerilor spre un 
sport — este adevărat — aspru, 
dar in același timp, un minunat 
mijloc de cultivare și de formare 
a unor calități care nu ies din 
sfera preocupărilor umane.

2. Referitor la a doua proble
mă. declar categoric : nu !

Boxerii au un regim de via
ța coordonat după cerințele pe

deosebit mijloc de 
de atragere a tine- 
acest sport. Tinerii

care le impun înseși categoriile 
de greutate. Slăbirea forțată nu 
este un procedeu care duce la 
succes. Ea este caracteristică 
„performanței" de cartier. Ma
rile succese nu permit o ase
menea practică. Pătrunderea 
unui astfel de pugilist in arena 
internațională este, de cele mai 
multe ori. efemeră.

3. In primul rind socotesc că 
termenul „brutal" este impro
priu unui sport integrat in mod 
armonios in rindul celorlalte 
discipline. El dezvoltă calitățile 
necesare tineretului, presupune 
o întrecere sportivă, o confrun
tare Intre personalități care și 
in viața de toate zilele sint ca
racterizate de aceleași

In același timp, sint 
declarat al bătăilor.

Niciodată eu nu am 
dat borul cu bătaia. Sint pentru 
propagarea borului tehnic, pen
tru sertma pugilistică și in acest 
sens o contribuție importantă 
pot să aducă și arbitrii.

Gh. ILIUȚĂ

atribute, 
dușman

confun

vindea ziare pe vremea cînd 
marele Dempsey nu putea fi 
concurat serios de nimeni. 
Azi, frecventează des resta
urantul de pe Broadway al 
lui Dempsey. Ați ghicit poate 
că e vorba de scriitorul a- 
merican William Saroyan, 
două seri la rind ocupantul 
fotoliului nr. 34 la galele 
europenelor (căruia ii vom 
consacra, firește, în curind, 
un interviu special).

• Semigreii au dat ie fapt 
ieri prima mostră de k.o. cla
sic, bun de filmat, cu o 
dreaptă la bărbie, cu elveți
anul Schăr lățit la podea în 
stare de leșin, cu emoții în 
rîndurile medicilor. Prezența 
doctorilor a fost ieri pentru 
prima oară remarcată, mai 
ales atunci cind prof. dr. LSf- 
gren (Finlanda), intr-un ex
ces de umanitarism, a anu
lat, cu o decizie pripită, o 
muncă de luni de zile, tri- 
mițindu-l la colț pe Antoniu 
Vasile cu 25 de secunde (!) 
înainte de încheierea parti
dei. Ceea ce nu înseamnă că 
dinamovistul este victima me- 
dicinei, pentru că in fond 
soarta meciului a stat destul 
la îndemina pumnilor săi 
timp de S minute și 35 de 
secunde.

• Greșeli se mai fac, firește, 
cu sau fără voie. A fost des
tul de caraghios de văzut un 
excelent fost boxer devenit 
arbitru (Enghibarian), uluit 
pentru moment, numărînd nu 
pe pugilistul căzut, ci pe cel 
rămas în picioare, apoi trimi- 
țîndu-l pe învins, cu insistență 
și în ciuda protestelor aces
tuia, nu spre colțul său, ci 
spre antrenorii adversarului! 
Precum se întîmplă fi lu
cruri frumoase, cum a fost 
gestul lui Ciucă, victorios,

care a împărțit buchetul de 
flori, primit de la o drăgă
lașă copilă pe ring, cu învin
sul său, McHugh.

Un tur de orizont, din
colo de ring, ne-a prilejuit 
cîteva interesante constatări. 
In urma tabletei noastre de 
ieri, circulația pietonilor ya 
asfaltul care li se cuvine a de
venit normală. In schimb, de 
la o zi la alta, prețul progra
mului galei a crescut miracu
los (la cererea cui?) de la 2.50 
la 4 lei! Lipsa de precauție si 
la urma urmei de pricepere 
comercială îi duce pe organi
zatori, acum, sub imperiul ne
voii imediate, la soluții de 
compromis, de-a dreptul ridi
cole. Dacă se mai primesc su
gestii, am propune una: ime
diata punere în vînzare a unor 
abonamente (așa cum ar fi tre
buit să se facă de la început, 
de atunci de cînd am sugerat-o 
pentru prima oară, cu luni in 
urmă !) cu logica reducere de 
preț față de cumpărătorul de 
bilete disparate.

• Și pentru că am început 
cu o personalitate, să încheiem 
cu alta, de data asta tipică lu
mii boxului, cu marele Lăszlo 
Papp care, aureolat cu medalii 
olimpice și europene, n-a pre
getat să înfrunte pe corifeii 
profesioniști. Are un singur 
regret: că nu i s-a permis să 
lupte pentru titlul mondial 
profesionist.

— Cum vă simțiți alături și 
nu pe ring ?

— Era mai bine și mai ușor 
acolo sus.

— Cum vă simțiți la Bucu
rești ?

— Excelent, de vreme ce 
bunica dinspre partea mamei 
locuiește aici!

Victor BANCIULESCU

ALTE SUCCESE ROMÂNEȘTI5

EA „REGATA RINULUI SUPERIOR»
Și în ziua a doua, dumini

că, a concursului internațio
nal de canotaj din R. F. a 
Germaniei — .Regata Rinu
lui superior" — au fost con
semnate rezultate meritorii ale 
schifiștilor români, care s-au 
întrecut, pe pista din Man
nheim, alături de sportivi din 
Elveția, Iugoslavia, Austria și 
țara gazdă. Cea mai frumoasă 
comportare a avut-o echipa
jul nostru de 4 fără cîrmaci, 
care — repetînd succesul din 
ajun — a ocupat primul loc, 
în 5:58,7 , întrecînd detașat e-

chipe din Zurich (6:03,8). Man
nheim (6:05,2), Berlin (6:06,8) 
etc. Pe locuri fruntașe s-au 
clasat Șt. Tudor — Gh. Gher
man + Gh. Gheorghiu (cîr
maci) care în cursa de 2+1 
au sosit la mai puțin de o 
secundă (7:05,4 — 7:04,5) do 
învingători (Bitterli—Fran- 
khauser), ca și O. Pavelescu
— E, Petrache la dublu jau 
P. Gichi — Fr. Papp la^ ițe.
— situați pe poziția a treia. 
La simplu, E. Petrache — lo
cul IV.

LOVITURĂ DE TEATRU !N TURUL ITALIEI:
MERCKX DESCALIFICAT LA

ROMA 2. — începînd de azi 
ciclistul belgian Eddy Merckx 
nu va mai purta tricoul roz în 
turul Italiei. Liderul clasamen
tului a fost descalificat la sfîr- 
șitul etapei a 16-a, cînd con
trolul antidoping, la care a 
fost supus Merckx, a dat un re
zultat pozitiv. Juriul de arbi-

CONTROLUL ANTIDOPING 1
tri a hotărît să-l excludă pe 
Merckx, deși se așteaptă o 
contraexpert iză.

Etapa a XVII-a din Turul 
Italiei (Savona-Pavia, 182 km) 
a fost cîștigată de Oile Ritter 
(Danemarca) în 4h 48:38. Tri
coul roz este purtat acum de 
italianul Felice Gimondi.

SANTANA S-A RETRAS
D/N OPEN-ul DE LA PARIS!

PARIS. 2. — Cinci austra
lieni sînt calificați în sferturile 
de finală ale probei de simplu 
bărbați, din cadrul internaționa
lelor de tenis ale Franței. New
combe întîlnește pe Okker, Ro
che pe Franulovici, Eaver pe 
Gimeno, iar al patrulea meci o- 
pune pe Rosewall și Stolle. Cel 
mai ușor s-a calificat Rod La
ver, învingător cu 6—4, 6—2, 
6—2, asupra lui Stan Smith. In 
schimb, ău fost două „optimi" 
dramatice. Cea cîștigată după 
4l/2 ore de Newcombe la Kodes 
(6—1, 6—4, 0—6, 8—10, 11—9) și 
cea în care Santana a abando
nat în fața lui Gimeno cînd era

IN TURNEUL DE SCRIMĂ 
DE LA COMO 

DRIMBĂ PE LOCUL III
Ediția din acest an a turneu

lui feminin „Floreta de argint" 
de la Como (Italia) a reunit 86 
de sportive din 11 țări, printre 
care și România. Desfășurat 
după noile prevederi regulamen
tare, turneul a reunit în finală 
trei trăgătoare sovietice (cam
pioana olimpică Novikova, Go
rohova și Zabehna), și cîte una 
din Franța (Depetris), România 
(Ileana Drimbă) și Ungaria (I. 
Rejto).

Victoria a revenit Elenei No
vikova (4v) după baraj cu Rejto. 
Pentru locurile 3—5 s-a dispu
tat de asemenea un baraj ciș
tigat de Ileana Drimbă (2v).

condus cu 6—4, 6—2, 4—6, 4--S, 
0—1. Manuel Santana are o în
tindere musculară la piciorul 
drept, dar medicul care l-a exa
minat afirmă că el va putea 
reintra în apropiatul meci de 
„Cupa Davis", împotriva echi
pei României. Spaniolul s-a re
tras și din proba de dublu, de 
la Roland Garros.

Românii continuă în probele 
de perechi. La mixt, ei sînt ca
lificați pentru turul trei, în 
urma rezultatelor : Țiriac (Ro
mânia), Jones (Anglia) - Birel 
(Franța), Pirro (Italia) 6—0, 
6—1 i Năstase (România), Mel
ville (Australia)-Gcven (Franța), 
Salome (Olanda) 6—4, 7—5.

In optimile de finală, ‘a 
dublu bărbați: Țiriac, Năstase 
(România)—Ploetz, Pohmann 
(R.F.G.) 6—4, 9—7, 6—0.

C. Grigore a cîștigat

Prima etapă a turului Ser
biei; disputată între Belgrad 
și Pancevo (153 km) a fost 
cîștigată de ciclistul român 
Constantin Grigore în 3h 30’. 
împreună cu învingătorul a 
sosit un grup de 9 concu- 
renți, printre care se aflau 
și românii Nicolae Ciumeti și 
Vasile Tudor.

- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-
In concursul internațional de 

atletism de la Torino, proba de 
săritură în înălțime a revenit 
lui V. Skvorțov (U.R.S.S.) 2,15 
m, urmat de I. Șerban (Româ
nia) 2,12 m. Alte rezultate : 
5 000 m : Cindolo (Italia) 14 :07,6 ; 
disc femei : Romero (Cuba) 
50,72 m ; lungime bărbați : Ova- 
nesian (U.R.S.S.) 7,61 m ț 100 m 
plat (femei) : Kirszenstein (Po
lonia) 11,4.

Tradiționala competiție auto
mobilistică „Cursa de 1 000 km“, 
desfășurată la Nurburgring 
(R.F.G.) a fost cîștigată de e- 
chipajul Jo Siffert (Elveția) — 
Brian Redman (Anglia). învin
gătorii au realizat pe o mași
nă „Porsche 908“ o medie ora
ră de 162,500 km.

Rezultate înregistrate în 
ziua a doua a Jocurilor atletice 
„Memorialul John Kennedy” 
triplusalt ; Pousi (Finlanda) — 
15,91 m j 220 yarzi s Ford — 
20,6 ; înălțime : Burrell — 
2.08 m.
□

Tinărul atlet francez Accam- 
bra.v a stabilit cea mai bună 
performanță mondială de juniori 
în proba de aruncarea ciocanu
lui : 68,24 m.
■

Adunarea generală a Federați
ilor sportive internaționale l-a 
ales pe Thomas Keller (Elveția) 
ca președinte, iar ca secretar 
general pe Roger Coulon (Fran
ța). în raportul prezentat Adu
nării s-a reînnoit propunerea 
creării Jocurilor mondiale ale 
tineretului.
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