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Q DE IERI, SE CUNOSC PRIMII 20 DE MEDĂLIAȚI
PRIMUL SEMIFINALIST ROMÂNCUTOV• STUMPF ÎNTRECUT DE BULGARUL GHEORGHIEV

CATEGORIA SEMIMUSCÂ 
în meciul dintre Gadjev 

(Bulgaria) și Gedo (Ungaria) 
decizia a fost dictată de... me
dic. După ce Gadjev a obținut 
în prima repriză un mic avan
taj prin directe de stingă du
blate de croșee scurte de 
dreapta. în următoarele 3 mi
nute Gedo echilibrează situa
ția. în ultima repriză, după 
scurt dar violent schimb de 
vituri, boxerul bulgar iese 
arcada spartă și...

Gedo b. ab. III Gadjev

un 
lo- 
cu

Escudero (Spania) Kp. Sol*- 
mos (Grecia}.

CATEGORIA MUSCA
După o repriză egală. in care 

au abunda: iregularitățile. No
vikov (U.RKS.). coctinuind să 
atace cu capul înainte, a fost 
avertizat. In ultimele 3 mina
te Novikov a a:acat dezlănțuit, 

- - - dedar a fost 
dreapta.

Novikov 
Meci de 

urmărire ?

primit cu contre
b.p. MirkevicL 
box sau cursă 
Iată întrebarea

de
n-

e

P R O C E N T E
ste un obicei al societății moderne de a calcula totul 
în procente. Pînă și cultura nu se poate eschiva 
noului procedeu care — la drept vorbind este mai 

important și mai substanțial decit cea mai persistentă 
modă. In asemenea măsură calculul procentual s-a dez
voltat, incit el a început să fie chiar preliminat ! Iar a- 
proximațiile prealabile sînt cele mai adeseori confirmate 
de desfășurarea propriu-zisă a evenimentelor respective.

în sport, însă, situațiile sint mai complexe, sau mai 
simple (n-aș vrea să mă hazardez intr-o afirmație fără 
acoperire de 100 Ia sută) și poate tocmai de aceea el men - 
ține la fel de proaspăt interesul public pentru fiecare 
dintre numeroasele sale discipline.

De pildă, la actualele Campionate europene de box. 
unele echipe, cu garnituri complete au prevăzut proba
bil, că numărul de medalii va fi direct proporțional ca 
cel al pugiliștilor care vor urca în ring. Și, totuși, trierea 
a fost destul de severă chiar in rindul formațiilor com
plete. Reprezentativa sovietică s-a văzut lipsită incă după 
primele gale de patru dintre cei 11 reprezentanți ai săi. 
Formația românească, debutind cu un succes unanim 
remarcat, a rămas, de ieri, și fără Stumpf, și fără Mihai 
Aurel, după ce, cu o zi mai înainte il pierduse pc V. Aa- 
toniu. Nu interesează cum s-an petrecut faptele, ci — mai 
cu seamă — rezultatele ireversibile ale intilnirilor.

Competiția a ajuns la jumătatea traseului său și. o 
Mată cu desfășurarea celei de a 8-a gale a începui pr -, - 
tic... decernarea medaliilor, învingătorii putindu-se 
considera de pe acum posesori ai unei medalii, pen
tru că regulamentul ca;..:. -bălelor prevede ca cei cla
sați pe locurile 3—4 să fie răsplătiți cu bronz. Un astfel 
de calcul poate conferi satisfacții doar celor mai modești, 
deoarece ambițioșii tind, desigur, spre aurul și argintul 
întrecerii celor mai buni pugiliști ai continentului. De 
altfel, însăși această prevedere (comună și turneului olim
pic de box) pune oarecum în umbră distincția de bronz 
deoarece — practic — pentru ea nu mai există nici o 
dispută ! Credem chiar că însăși formula actuală a euro
penelor. cu citeva meciuri pentru fiecare categorie in 
numai 8 zile (inclusiv finala) dă Ioc multor inechități ce 
se pot corija printr-un alt sistem. Acesta poate reduce 
procentul nedreptăților și-1 poate majora pe cel al cer
telor valori.

Și. fiindcă am amintit de procente, cu regret consemnăm 
capitolul spectatorilor. Numeroase telefoane primite 
Ia redacție ne cereau să sugerăm reducerea costului bile
telor de intrare. Organizatorii au preferat ca prin actualele 
prețuri să-și trieze publicul, ceea ce a dus la încasări mi
nime și la tribune goale. Pînă aseară. însă, cînd, permi- 
țîndu-se accesul a doi spectatori pe același bilet s-a ajuns 
la un procentaj de public nesperat și la o harababură m 
tribune, fiindcă cei pătrunși acolo, o dată ajunși in arenă 
își disputau... locul plătit în do!.

De unde se vede că nu toate procentele pot fi ante- 
calcuîate (la sport, cel puțin—).

E

dicatâ de intilnirea dintre 
Neecham (Anglia) și Grasso 
(Italia). Timp de 9 minute, ita- 
lianul l-a u: mărit pe englez, 
angajat intr-o cursă permanen
tă. $î a punctat, cu toate es
chivele cu. ului din față.

Grass» hp Needham
CATEGORIA 
SEMIUȘOARĂ

Cei dot medauaț: cu bmez 
h J. O it Mexic. Cuțov (Ro
mânia). V Vujin (Iugoslavia), 
au urai treptele ringului ia 
mipoctd unai interes gene,-a'.. 
în prima repriză. Cuțov a pla
sat citeva directe de stir.ga. a 
lovit cu upercutul de drear*» 
si tribunele au început să-i 
scandeze numele. Vujin a aș- 
teotat si doar o dată a lansat 
nâpraznxml său croșeu de 
stingă care a iovt în plin băr
bia mcsărulm. Cuțov a căzut, 
s-a ridicat imediat, și a ascul
tat foarte cummte numărătoa
rea arbitrului SampiLa (Fin
landa) . Repeta I avantaj Cu
țov. în II nu s-a ts-
t'.mplat •'■‘r deosebit. Cele 
citeva lovituri mar rtare ale

LA RADIO Șl LA T.V

Em. VALERIU

AZI, LA BUCUREȘTI Șl SUCEAVA

RETURUL SEMIFINALELOR
„CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

Populara competiție .C pa 
României", programează ari. 
la București și Suceava, re
turul partidelor semifinale.

în Capitală, stadior.ui .13 
August" găzduiește — de la 
ora 17.30 — o dispută atrac
tivă : STEAUA — FARUU 
Sarcina constănțenilor se 
anunță foarte dificilă, căci 
avantajul de uif gol luat in 
primul meci poate fi remon
tat de fotbaliștii bucureșteni 
— în deosebită vervă de joc 
în partida de duminică, cu

toateRapid. După toate prohabs- 
litățîle. Steaua va alinia ur
mătorul -II*: Suciu — Săt- 
măreanu (Cristacte). D Ni- 
coiae. Hălmăgear.u. Vigu. 
Ștefânescu. Dumitriu III. 
Pantea. Tă’aru. Voinea. Crei- 
niceanu.

Antrenorii Farului nu s-au 
decis încă asupra titularu
lui postului de fundaș stir.ga. 
ocupat pînă... duminică 
Dumbravă.

DINAMOVIȘTTI din 
șeaua Ștefan cel Mare

de

urca: în vechea cetate de 
scaun a Iui Ștefan avîrd ca
lificarea — cum se spune — 
Jn buzunar*. Scorul de 5—1 
cu care au câștigat la Bucu
rești reprezintă un handicap 
practic insurmontabil pentru 
CHIMIA. Partidă va fi con
dusă la centru de '"Emil Vlai- 
culescu (Ploiești), care îl în
locuiește, astfel, pe 
Cursaru. invitat să 
în Grecia.

șo-
au...

15 probe la internaționalele
de tir ale României

Cele două importante com
petiții de tir, campionatele in
ternaționale ale României și 
Balcaniada vor fi găzduite de 
poligonul Tunari timp de 
patru zile : duminică, litri, 
marți și miercuri. Programul 
întrecerilor cuprinde un mare 
număr de probe, numai pen
tru armele cu glonț. Astfel, 
în cadrul internaționalelor, 
concurenții vor fi prezenți la 
15 probe : armă liberă calibru 
redus 60 f culcat, 3 X 40 f, 
40 f poziția în picioare, 40 f 
poziția în genunchi, armă

S-AU STABILIT DATELE
MECIURILOR DIN FINALA

standard 3 X 20 f bărbați, 
armă standard 3 X 20 f fe
mei, armă standard 60 f cul
cat femei, pistol viteză 60 f, 
pistol liber 60 f, revolver 
(pistol calibru mare) 30+30 f, 
armă liberă calibru mare 
3X40 f, 40 f poziția culcat. 
40 f poziția în picioare, 40 f 
poziția în genunchi, pistol vi- 
teză-duel-30 f eliminatoriu.
Ultimele cinci probe sînt pre
văzute a se desfășura numai 
la internaționalele României.

Primele 10 probe plus 
cele de la armă standard cul
cat 60 f juniori și armă stan
dard 3 X 20 f juniori sînt in
cluse în programul Balca
niadei. X

C.C.E. LA VOLEI MASCULIN
După cum se știe, în acest 

an finala „Cupei campionilor 
europeni" la volei masculin 
se va disputa între forma
țiile Steaua București și 
T.S.K.A. Cerveno Zname So
fia. Cele două cluburi au 
căzut de acord ca meciurile 
să aibă loc la 10 iunie la 
Sofia — turul, și 15 iunie la 
București — returul.

CURSA OL MÂRL
St DISPUTĂ

Tradiționalul concurs de 
înot Cursa de mare fond, do
tat din acest an cu „Cupa O- 
vidiu" se va desfășura, pentru 
prima dată la Mamaia. între
cerea se va disputa in două

re l-a trimis pe finlandez la 
podea. în rundul n Kosunen a 
mai fost numărat de două ori 

apo; trimis la colț.
Saadal b. «b II Kosunen.

AZI, CINCI ROMANI IN RING
înCuțov (dreapta)

plină ofensivă, expe
diază o directă de

K ab. I

CATEGORIA. MIJLOCIE

Ia cele două gale programate azi vor urca intre corzi cinci 
boxeri români. Doi in prima reuniune (de la ora 13), iar cei
lalți in gala care începe ia ora 19:

Eg le (Austria) — Ion Covaci (România).
Vinar (Franța) — Ion Alexe (România).
F+barrbr- (.Anglia) — Gheorghe Pușcaș (România).

Welke tRJJ.G ) — Victor Silberman (România)
Ion Monea (România).

dreapta. Adversarul său, 
iugoslavul Vujin în-

Su a-cearcă
ceasti

Frankem (Anglia) ușorul
cat In

s-o evite.
victorie,

nostru s-a

semi-
califi-

semifinale. ■>

PROGRAMUL GALELOR;
Oro 13

S-au calificat
g-ir-~Gedo (Unga

ria — Esewieru (Grecia) ; 
UdeCa (Iaraj—Bczek tPo-

Mască : Nonkor (URSS) 
—Gras*? J ; Olech 
(Poionâaj—CIUCA (ROMA
NIA).

Caca» : Pmer (Anglia) — 
DUMITRESCU (ROMA-

Nicolae 
arbitreze

Pe stadionul 
în deschiderea 
Steaua — Farul se va disputa 
finala campionatului școlar al 
Capitalei: LICEUL Nr. 36 — 
LICEUL Nr. 29 (ora 15,30).

August", 
meciului

DUBLA PARTIDA 
ROAAÂNIA-ANGLIA 
LA FOTBAL IN 1970

Pe adresa F.R.F. a sosit re
cent o propunere din partea 
forului de specialitate englez 
pentru o nouă întîlnire AN
GLIA—ROMANIA (tur-retur).

Primul joc dintre cele două 
echipe naționale ar urma să 
se dispute în primăvara lui 
1970, Ia București.

în calendarul formației noas
tre reprezentative mai figu
rează (deocamdată în stadiul 
de tratative) și meciurile cu 
Iugoslavia (în prima jumătate 
a lunii mai) și Austria (proba
bil în toamnă).

„manșe", prima în ziua de 26 
iunie, iar a doua la 28 iunie. 
Clasamentul final se va alcă
tui prin adiționarea puncte
lor obținute de înotători în 
cele două curse.

Categoria semigrea : Poz- 
u-ak (UJLSS.) — Usster 
(Soedia); Stankov (Bulga
ria •>—Jensen (Dar. em areal

Categoria grea: Victor 
(Franța) — I. Alexe (Româ
nia) ; Cemerys (Cehoslova
cia) — Hvssing (R.F.G.).

Oro 19

in semifinale
NIA); Dcw'.-ng (Irlanda)— 
Caseatiao (Franța).

Senii ușoara : CUTOV
(ROMANIA' — Lomakin 
(VRSS) ; p-_cev (Bulgaria) 
—Petek (Pelotual.

Mi jtocie : Gbeorghiev
(Bulgaria» — Tarașenkov 
(URSS): V mânec (Finlan- 

— r» -Iov (Iugoslavia)

ța): Richardson (Anglia)
— Gh. Pușcaș (România), j

Categoria ușoară : Jaku- | 
bowski (Polonia) — Zaha- 
ropoulos (Grecia) : Stoicev | 
(Bulgaria) — Veselinovici | 
(Iugoslavia).

Categoria semimijlocie: 
Wolke (R D.G.) — V. Sil
berman (România); Musa- 
limov (U.R.S.S.) — Sandal 
(Turcia): Meier (R.F.G.) — 
Ikonomatos (Grecia); Ki- 
riakov (Bulgaria) — Hen
derson (Scoția).

Categoria mijlocie mică : 
Ianopoulos (Grecia) — 
Imrie (Scoția); Tregubov 
(UUSS.) — Kovacs (Un
garia).

Categoria semigrea: 
Frankem (Anglia) — I. 
Monea (România); Schle
gel (RJJ.G.) — Kreps (Po
lonia).

Categoria grea: Den- 
derys (Polonia) — Ozbey 
(Turcia); Limant (R.D.G.)
— Pandov (Bulgaria).

I
I
I
I

CIND DOI
SECEARTĂ...

1
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

n mai multe divizii naționale 
ne aflăm în perioada calcu
lelor finale. Excluzînd cazurile 
extreme, cînd situațiile rămîn 
a se elucida numai o dată 
cu fluierul final al unui cam

pionat sau calculele utopice care vi
zează salvări providențiale și glorii de 
ultimă oră, apele sînt în general lim
pezite, participanții tntrevăzînd locu
rile pe care urmează să le ocupe la 
căderea cortinei.

Clasamentele sînt, în mare măsură, 
configurate, se cunosc (sau se pot an
ticipa) atît campionii cit și cei desti
nați să părăsească scena ; este mo
mentul cînd urcușurile și căderile peI verticală nu mai pot înregistra flucluafii 
spectaculoase, preocuparea pentru încă 
un punct, ce ar mai sălta echipa în 
ierarhia generală, transformîndu se de 
acum într-o problemă de o înaltă con
știință sportivă.

Dar, dacă mulți dintre competitori 
au încheiat scadențele (preocuparea 
lor principală rămînînd acum procu
rarea unui bilet de mare I) mulți Irâiesc 
încă febra incertitudinilor; calvarul 
calculelor. S-a intrat în perioada cînd 
fiecare partidă reprezintă, pentru preopi
nentă râmași în dificila cursă a pro
movării sau a retrogradării, adevărofe 
«baraje vitale".

I Este, desigur, omenește și sportiv să 
fie disputate pînă la capăt șansele, să 
se facă încercarea de a convinge —

Iprin mijloace legale — Fortuna că 
echipa își merită favorurile și nu tre
buie să fie gratulată cu punctul... 
decisiv.

Dar, cum nu toți pot Fi aleși — iar 
ultimele etape nu pot onora polițele 
în alb semnate de-a lungul unui an 
întreg — nu trebuie ajuns la tragedii, 
la situații disperate, iar alternativa ,a 
romîne sau a nu râmîne" nu trebuie 
să împrumute caracterul dramaticului 
dicton „a fi sau a nu fi". Cu atit mai 
puțin își au rostul campaniile de inti
midare, sforăriile, invidia și discordia, 
cadențe morale cu implicații multiple 
și ale căror prejudicii se vor întinde, 
desigur, dincolo de actul final al cam
pionatului. Mai ales cînd ele se mani
festă la nivelul aceluiași județ.

Iar la Satu Mare cam așa se petrec I lucrurile. Că în barajul pentru divizia
B la fotbal va intra Olimpia sau Vic
toria Cărei (favoritele seriei a Vll-a Ia diviziei C) nu reprezintă, pentru ju
dețul respectiv, o mare diferență Im
portantă este promovarea, prezența 
ILUI (a județului) într-o categorie com- 
petiționalâ superioară.

Lucrurile nu sînt, însă, astfe! înțe- 
(lese, lupta sportivă dintre pretendente 

devenind pe plan local o luptă nespor
tivă, neprincipială, divergentă, î*'-* 

Igrupufi de simpatizanți, printre 
aflîndu-se și foarte mulți membri 
organismelor tutelare ale sportului 
Ipe teritoriul respectiv.

Anormal, tocmai ei sînt cei care 
cârcă atmosfera, care creează un 
Imat impropriu pentru o desfășurare 

calmă, corectă, cinstită a acestui final 
de campionat.

Continuînd sâ dirijeze în atare ma
nieră lucrurile să nu se ajungă la si
tuația, cea mai puțin dorită, aceea 

Icînd din doi prezumtivi promovați, să 
nu salte nici\ unul.

Doar atunci să fie 
Imorala proverbului 

ceartă..." ?

I

Delegația țării noastre, participantă la C.E. de lupte greco romane, pe aeroportul' 
Băneasa.

Trimisul nostru special, VALERIU CHIOSE, transmite prin telefoțin

ROMA, ORA iii
După mai puțin de două 

ore de zbor, lotul luptă
torilor români, partici
pant la campionatele eu
ropene, a ajuns la Roma. 
A fost o călătorie scurtă, 
foarte agreabilă, prin voia 
bună și optimismul care 
domnește în sinul dele
gației.

La urcarea în avion ne 
numărăm. Sîntem 13. Ion 
Corneanu remarcă : „Și ia 
plecarea spre Mar del 
Plata, tot 13 eram. Cilra 
fatidică nu ne-a purtat 
ghinion. Ba, dimpotrivă..."

In timpul 
scap prilejul 
interviuri. Baciu. Țăranu 
și Stoiciu au ocolit eu 
abilitate subiectul .euro
pene". Ceilalți, însă, nu 
s-au lăsat așteptați. Ber- 
ceanu: „N-am mai fost 
la campionatele europene 
și îmi doresc un debut 
ca lumea... Popovici : 
„Acum, ori niciodată". Ne- 
guț : „Vreau ca pe podiu
mul de la Modena să urc 
o treaptă mai sus" (n. n., 
la Mar del Plata — lo
cul III).

•zborului nu 
unor scurte

Roma ne întîmpină cu' 
un cer azuriu, imaculat 
și cu o căldură sufocantă. 
Dar n-avem timp să pri
vim în jur. Frumusețile 
.Cetății eterne" le admi
răm din fuga autocarului 
care ne transportă spre 
gara de unde vom lua 
trenul spre Modena

Din fericire, legătura 
telefonică a funcționat 
ireproșabil și, astfel, am 
avut posibilitatea sâ vă 
transmit primele rînduri.

I

I
Nușa
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înțeleasă, oare, 
„Cînd doi se

MUȘCELEANU
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NUMEROASE INTILNIRI
INTERNATIONALE

FARA APLAUZE...
Asistînd zilele trecute la con

cursul atletic al elevilor bueu- 
reșteni mi-am amintit de zi
lele de școală, de primii mei 
pași în atletism pe care i-am 
făcut în orașul natal Timi
șoara. Concursurile școlare e- 
rau adevărate sărbători : în
trecerile mobilizau întreaga 
clasă, țoală școala. Cu multe 
zile înaintea competiției afișe 
multicolore chemau elevii pe 
stadion. La întreceri partici
pau majoritatea elevilor, 
concurenți sau spectatori, pro
fesorii și, bineînțeles, directo
rul școlii. învingătorii erau 
sărbătoriți și felicitați. Erau 
momentele cele mai emoțio
nante din viața sportivă a 
școlii. La fel se proceda și 
în alte licee din orașul nostru. 
A doua zi, la gazeta de perete 
apăreau fotografii și comenta
rii despre concirrsuri. Cred, 
că la aceste competiții m-am 
îndrăgostit și mai mult de at
letism...

Ce am văzut acum pe stadio
nul Tineretului din Capitală ? 
în primul rînd muțiți concu- 
renți foarte dotmți, bine 
făcitți pentru atletism La li
nele probe au fost .obținute 
multe rezultate promițătoare, 
în general, a fost un .concurs 
bine organizat. Arr> vătzut pe 
arbitrii diferitelor probe mai

îngăduitori și mai răbdători 
ca de obicei, cu acești tineri, 
dintre care mulți se aflau a- 
bia Ia primii lor pași în atle
tism. Am împărtășit bucuria 
celor care, cu această ocazie, 
au ieșit învingători ori și-au 
stabilit recorduri personale. 
Din păcate nu am auzit a- 
piatize, care nici n-aveau de 
unde să vină, căci tribunele 
erau goale. Unde erau colegii 
și colegele celor care se aflau 
în concurs? Unde erau susți
nătorii acestori tineri care le 
reprezentau școala ? Unde e- 
rau părinții, rudele, prietenii ? 
La toate aceste întrebări nu 
am găsit răspuns. Să fie o ex
plicație faptul că acest concurs 
a fost organizat în mijlocul săp- 
tăminii ? Ori poate pentru că 
elevii erau în febra tezelor. în 
pragul examenului de bacalau
reat ? Poate, dar și cu alte o- 
cazii am ren -cat același ano
nimat deplin în care se desfă
șoară aceste întreceri atletice 
ale elevilor bucureșteni.

în altă ordine de idei. Am 
văzut mai mulți elevi concu- 
rînd la cile 3—4 probe, apoi 
pe aceiași participînd după 
două zile la concursul școlar 
de pentatlon. Deci, țn patru 
zile acești tineri în plină creș
tere, mulți dintre ei începători,

au concnrat la cîte 8—9 probe. 
Nu credeți, tova-ăși profesori, 
că este prea mult? Desigur 
aceasta se intîmplă o dată pe 
an „și așa cere interesul șco
lii" spun unii dintre dv. Dacă 
echipele școlilor ar fi avut lo
turi numeroase de atleți, pro
fesorii n-ar fi fost puși în situa
ția să 
elevi Ia 
ton".

Peste
desfășura fina' .le Campiona
telor republicane școlare la 
care vor participa cei mai buni 
elevi din întreaga țară. Va fi 
un bun prilej să-i vedem pe 
viitorii campioni și recordmeni 
ai țării, pe cei pe care poate-i 
vom urmări la J.O. din 1972.

foloseascâ pe 
un adevărat

putină vreme

aceiași 
„mara-

se vor

lolanda BALAȘ-SOTER

cm domnul Gore

ZIARIȘTI I

«

P.S. De peste graniță ne-au 
parvenit știri îmbucurătoare 
despre atleții români. La Sofia, 
Vasile Sărucan a stabilit un 
nou record, care ne lasă spe
ranțe eă în curînd și băieții 
noștri vor sări peste 8 m. Tre
buie să mai subliniez și buna 
comportare a săritoarelor în 
lungime ca șl rezultatul de 
2.13 m al tînărului elev Dosa. 
Sînt ‘ rezultat care -infirmă 
tradiția șl prestigiul școlii ro
mânești de sărituri.

Echipa reprezentativă în turneu 
în Spania ® O mare competiție 
școlară organizată de Șc. sportivă 
nr. 2 București © Selecționatele na> 
ționale la „Trofeul Tajmaidan" ® Po
litehnica Timișoara in Polonia

Abia încheiată această lungă — 
poate cea mal lungă pînă tn pre
zent — ediție a campionatelor na
ționale $1 lată că mult așteptata 
vacanță se dovedește a fl pentru 
o bună parte din echipele noas
tre fruntașe sau pentru cei mal 
buni dintre handballștl șl hand
baliste doar un... vis. Șl aceasta 
pentru că pe fondul ecourilor 
încă de strictă actualitate, stlrnl- 
te de întrecerea din campionat, a 
șl început să se simtă apropierea 
unul bogat șl Interesant sezon 
competlțional estival.

Această perioadă competițională 
din timpul verii are, după cum 
se va vedea, un strict caracter 
internațional, contribuind In felul 
acesta ia realizarea unei eficiente 
verificări pe planul lotunlot re
prezentative și, tn ceea ce pri
vește echipele de club, la omo
genizarea lor tehnică șl tactică 
tn contact cu puternice formații 
de peste hotare. Referindu-ne la 
lotul masculin de seniori, a că
rui activitate este pe deplin Jus
tificat urmărită cu mal mult in
teres. vom preciza că o parte 
din componențll săi (cei mal ti
neri) alături de alțl Jucători ale 
căror posibilități trebuie serios 
verificate va lua parte la tra
diționalul „Trofeu Tajmaldan", 
organizat Intre 24 Iunie șt 2 Iulie 
de federația de specialitate Iugo
slavă. Anul acesta disputa echi
pelor masculine va avea loc în- 
tr-o mică localitate din apropie
rea orașului Sarajevo, tn timp ce 
turneul feminin — la care parti
cipă șl echipa noastră — va fl 
găzduft de orașul Zagreb.

imediat după consumarea între
cerilor „Trofeului Tajmaldan* cel 
clțiva tineri component! al lotu-

ful reprezentativ se vor deplasa 
fn Spania, unde întregul efectiv 
participă la un mare turneu In
ternational organizat la Madrid 
cu prilejul desfășurării cursului 
Internațional de arbitri al F.I.H. 
La această competiție, alături de 
echipa noastră șl de selecționata 
Spaniei, șt-au mai anunțat parti
ciparea reprezentativele Franței, 
R.F.G., Cehoslovaciei.

Tot tn această lună. In afară de 
turneul Internațional organizat de 
clubul Voința București In zilele 
de 6. 7 șl 8 Iunie cu participarea 
echipelor Japoniei. Spartacus Bu
dapesta șl Tractorul Brașov, vom 
semnala cititorilor șl alte între
ceri Internationale. Cea mal im
portantă dintre acestea este, fără 
Îndoială, turneul organizat de 
Școala sportivă nr. 2 din Bucu
rești, cu ocazia împlinirii unul 
deceniu de activitate. La această 
competiție au fost Invitate să ia 
parte echipe ale unor școli spor
tive din U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Bulgaria, Iugoslavia, R.F.G., Un
garia șl R.D.G. întrecerea este 
programată să se desfășoare în 
22. 23 șt 24 Iunie.

Spre sfîrșitul lunii, echipa mas
culină Politehnica Timișoara va 
Întreprinde un turneu de mal 
multe Jocuri în Polonia, Ia Invi
tația clubului Anllana din todz.

proba 
Mun- 
Caba- 
Sibiu)

La Lugoj au continuat 
trecerile în cadrul .Cupei 
derației" ia călărie. Iată 
zultatele înregistrate I 

obstacole. Juniorii 1. I. 
teanu (C.S.M. Sibiu) cu 
na, 2. N. Filip (CJS.M.
cu Sorinei, 3. V. Conciu (A.S.A. 
Cluj) cu Trubadur | seniori t
1. C. Vlad (Dinamo) cu Spirt,
2. D. Mihăîleseu (Petrolul) cu 
Potcovar, 3. B. îonescu 
(C.S.M. Sibiu) cu Rival, proba

de ștafetă: 1. 8.S.M. Sibiu, 
2. Dlnamo Bu«., 8. C.S.M. Si
biu | proba pe echipe i 1. 
G.S^f. Sibiu 7 p, 2. Dinamo 
12 p, 3. A.S.A. Cluj 12 p. în 
urma a/estor rezultate elasa- 
mentul general este următo
rul t 1. C.S.M. Sibiu 387 p, 
2. Dlnamo 354,3 p, 3. Cen
trul 
186,8

în
șura
probei complete de călărie (e- 
tapa I).

de «filărle București 
P.
•entinuare se vor desfă- 
întreeerile din eadrnî

G. IGNEA—coresp.

DIN NOU IN PESCUIT
în fine, a trecut și cea 

mal lungă lună a anului, 
eel puțin așa consideră 
pescarii sportivi luna mai. 
cind intervine prohibiția 
in marea lor pasiune, pes
cuitul, începînd de azf, 
4 iunie, amatorii aeestei 
frumoase îndeletniciri își 
reiau cu și mai multă plă
cere locurile pe malurile 
rîurilor. iazurilor, avînd

speranța că, între timp, 
peștii ap devenit mai la
comi șl trag la momeală. 

Deci. perioada de inter
dicție la pescuit sportiv 
s-a încheiat Undițatul 
este permis din nou (celor 
cu permisele vizate, fi
rește) ia toate speciile de 
pești. în Dunăre, Deltă, 
lazuri, lacuri, riurj de șes 
șl cele colinare cu excep
ția eîtorva Județe 
doi țării unde 
trebuie să mal 
DÎnă în ziua de

din nor- 
pesearii 
aștepte 

11 funie.

MOZAIC COMPETIȚIONAL
LA POLO

,• în meci 
pa a VI-a a 
București a învins pe Vagonul 
Arad cu scorul de 7—3 (3—0, 
1—1, 1—0, 2—2). Au înscris 
Medlanu 2, Firoiu, Rizea, To
nici, Bartolomeu și Rusu pen
tru Rapid, respectiv Albert. 
Gottner și Capotescu. A arbi
trat Z. Bogdan (Cluj).

Clasamentul

restanță din eta- 
diviziei A, Rapid

la zl j

1. Dlnamo 4 I « 0 78—23
3. Steaua 8 10 1 59-24
3. Rapid till 44—18
4. Voința Cluj 8 4 8 4 43-48
8. Vagonul 8 8 8 5 32—38
8. Progresul 8 3 0 8 30—41
7. Crlșul 8 3 0 5 30-85

8. Politehnica Cluj
8 1 1 8 30-88

9. Met. roșu Cluj
110 8 31—83

10. I.S.F.S. 8 1 1 8 33-55

5

4
s

• Astăzi are loc ultima e- 
tapă a turului, euprinzînd ur
mătoarele meciuri i Steaua-

DE LA

dea 22 
buaureș- 

pcsesia
Așadar, Ia capătul 

etape, dinamoviștii 
teni au intrat în 
titlului național. Desfășura
rea întrecerii ne obligă să 
arătăm că acest titlu se află 
în mîinl bune, Dinamo Bucu
rești dovedindij-se pe par
curs o echipă completă, cu 
un joc modern, efisaee speo- 
taculos. precum și cu un se
rios surplus de regularitate 
în comportament, fapt care 
a redus la minimum numă
rul contraperformanțelor. res
pectiv al punctelor pierdute. 
De altminteri, tocmai con
stanța a fost ceea ce l-a deo
sebit mai mult pe proaspe-

țH campioni de partenerii lor 
de întrecere. în primul rînd, 
desigur de principalii contra
candidat! la întîietate, rug- 
byștii de la Steaua. 0 dată 
eu felicitările de rigoare, ex
primăm speranța «ă 
buni jucători ai 
campion, oameni de 
lotului național, vor 
etaleze calitățile și 
petițiile 
urăm i 
tărîm 1

Cu toate eă rîndurile de 
față nu-și propun în nici un 
caz analiza detaliată a com
portării fiecărei formații di
vizionare A. se cuvine rea
mintită o problemă ridicată 
de rezultatele înregistrate. 
Anume, ne referim la sub
mediocra comportare a două 
echipe bucureștene care, cu 
nu prea mulți ani în urmă, 
constituiau pepieniere valo-

«ei mai 
.XV“lui 
bazâ ai 
ști să-și 
în aom- 

■ internaționale. Le 
sueees și pe acest

LOTO PRONOSPORT
DE VORBA CU CIȘTIGATORI
TRAGEREA EXCEPȚIONALA

Prima tragere excepțională 
îxito cu atribuire de apar
tamente. s-a soldat «u nn 
mare succes: 10.400 eîștiguri, 
dintre care 16 apartamente 
(6 apartamente «u 3 camere 
și diferența în numerar pînă 
la 125.000 lei și 10 
mente <u 2 camere 
renta în numerar 
100 000 iei).

Zilele treeute am 
vorbă «u trei dintre 
torit de apartamente. 
București.

Iată ce ne au declarat ei t 
Năstăsoiu Gheorghe — pro

fesor de Istorie la Școa'a ge
nerală nr. 183 r .Joc la sis
temele Loto-Pronosport lin 
anul 1954 «înd m-am căsă
torit.

Prima dată am sîștigat 
30 m șifon „Dalia* la loto. 
Am mai «îștigat o dată 880 
lei. altădată 540 lei iar la 
Pronoexpres am obținut vreo 
patru premii.

La Loto joc aseleașf nu
mere de 9 ani : 11 — 61 — 10. 
Perseverenta mia fost răs
plătiră obțlriînd un aparta
ment cu 2 «amere Și dife
rența în numerar pînă la 
100.000 lei, la tragerea ex
cepțională Loto eu premii în 
apartamente din 20 mai".

Popesgu Grigore — mer
ceolog r .Primul meu eîștig 
la îxrto a fost în anul 1952 
«ind am obținut 56.000 iei 
«u numerele 5 — 6 —58, La

aparta- 
șj dife- 
pină la

stat de 
«îștigă- 

din

DE APARTAMENTE DE 
LOTO DIN

Pronosport 
mai multe

De data 
rele 63 — 
gat un apartament cu 3 ca
mere și 
pînâ la 125.000 lei.

Secretul cîștigului meu este 
«ă Joc in mod regulat. Iar 
la tragerile șl concursurile 
speciale depun bilete care să 
participe la toate extrage
rile".

Agnese Sofia — pensiona
ră — str. General Cristescu 
nr. 161 .Și eu sînt o jucă
toare permanentă la Loto. 
Am obținut unele eî.știguri 
mici, iar Ia tragerea cu pre
mii în apartamente am cîști- 
gat un 
camere 
merar 
Firește 
produs

LA
20 MAI 1969

am cîștigat de 
ori sume mici, 

aceasta, «o nume- 
12 — 9 am cîștl-

diferența în numerar

apartament eu două 
și diferența în nu- 
pînâ la 100.000 .eL 

acest «îștfg mi-a 
o mare bucurie".

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 22 

DIN t IUNIE '969

Crlșul, LEF.S.-Rapld (la ștran
dul Tineretului în ordine de 
la ora 17), Voința-Polltehnica, 
Metalul roșu-Progresul și Va- 
gonul-Dinamo.
• Duminică se va desfășu
ra prima etapă a diviziei B, 
Ia eare iau parte formațiile 
Mureșul Tg. Mureș, Industria 
linii 
lăți,

JȘul

Timișoara, Dunărea Ga- 
Olimpia Oradea și Timi- 
Lugoj.
Săptămîna aceasta se dis

pută etapa de zonă a campio
natului național de Juniori 
categoria I, sub formă de tur
nee. întrecerile au loc la Ti
mișoara (6—8 iunie), Cluj 
(5—8 iunie) și la București (au 
început).

Partldptnd la Leningrad la an 
Important concura Internațional 
de sărituri de la trambulina de 
3 m, alături de sportivi din ita
lia, R.D. Germană, R.F. a Ger
maniei, U.R.S.S., Canada, Olanda, 
Finlanda șl Cuba, Melania Decu- 
seară ‘
du-se 
locuri 
Crlsta
Beverly Boys (Canada) 127.79 p, 
3. Tatiana Sttreva (U.R.S.S.) 
127.32 p. ta băieți, întrecerea a 
fost clștlgată de italianul Claus 

Dlblasl cu 168 p. urmat de com
patriotul său Franco Cagnoto 
159.12 p șl de sovieticul Mihall 
Safonov 158.81 p. Ion Ganea a 
realizat 142,49 p, ocuplnd locul 3.

a totalizat 124.83 p. clastn- 
pe locul 4. Primele trei 
au fost ocupate de : 1. 
Keler (R.D.G.) 129.81 p, 2.

UN BUT LA ALTUL
roase în care își formaseră 
personalitatea majoritatea se- 
le«ționabililor — Constructo- 
rul șl Gloria. Este logic — 
fn orice caz două formații 
trebuie să la în fiecare an 
drumul diviziei B — dar de 
«e tocmai acestea 7 Construc
torul a mai tre«ut o dată 
prin acest purgatoriu, dar nu 
pare a-șl fi însușit lecția, 
jar Gloria s-a «îndreptat în 
această direcție lent, dar si
gur in yltimii doi-tre| ani. 
Avem speranța «ă o muncă 
serioasă și susținută de in
struire poate chiar de asana
re a loturilor celor două 
echipe poate readuce fn eșa
lonul superior al rugby ului 
românesc reprezentantele sec
țiilor Constructorul șl Glo
ria.

încheierea campionatului 
nu înseamnă implicit și va
canță competițională. în pri
mul pian a) actualității se 
situează apropiata confrun
tare România — Polonia 
(dumfnieă 15 funie, la Bucu
rești), fn vederea căreia va 
avea loc duminică 8 iunie 
un meci de trial.

Șt juniorii bucureșteni vor 
susține în zilele următoare 
meciuri importante, chiar 
daoă lupta pentru titlu a luat 
sfîrșit începînd de dumini
că 8 funie, opt echipe — 
Clubul sportiv școlar, Grivi- 
ța Roșie, Școala sportivă nr. 
2, Constructorul. Steaua, Di
namo. Rapid șt Gloria — se 
vor întrece pentru cucerirea 
.Gupei de Vară", meciurile

reprezentînd și un «riterln de 
seleeție în loturile naționale 
prim si sesund de Juniori
lată clasamentul definitiv al Di

viziei A pe anul 1968/1969 i
1. Dlnamo București

22 18 2 1 »»— » «0
1. Steaua București

22 17 2 3 311—IM M
3. Grlvlța Roșie București

22 13 3 7 246-123
4. Politehnica Iași

22 11 S 8 171-143
I. Universitatea Timișoara

22 11 3 -----  —
8. Farul Constanța

22 10 3
». Știința Petroșani

22 11 3
3. Rulmentul Biriad

22 6 4

50

49

47

7 205—144 47

9 143-170 48

12 91—IM 38
9. Progresul București •

22 « 3 13 124—132 3? 
Agronomia Cluj

22 3 3 I? 128-242 37 
Constructorul București

23 4 1 17 126—304 31 
Gloria București

22 2 2 18 94-243 23

10.

11.

1?.

Regulamentul concursurilor 
de motocros prevede ca aler
gătorii care au fost prinși, să 
dea drum liber celorlalți con- 
curenți. Dacă unele trasee cu 
poteci mai largi oferă sporti
vilor aflați tn disputa pentru 
tntiietate posibilitatea să 
treacă pe lingă cei rămași tn

Categoria I (13 rezultate) i 
182 variante a 728 let

Categoria a If-a (12 rezul
tate) : 2566 variante a

întruoît la categoria 
au fost omologate 
variante cîștigătoare,
putut asigura plafonul -mi
nim da 20 lei.

120 lei.
a IlI-a
19 .197,5
nu s-a

LA GALATI

FINALA
COPIILOR

După omologarea rezultate
lor etapei de zonă a campio
natului republican de gimnas- 
ti ” pentru copii, federa, a de 
specialitate a desemnat urmă
toarele echipe și sportive indi
viduale (feminin) la finala 
programat* la Galați. în zilele 

e 19—21 iunie: cat. a IV-a s 
Sc. sp. Reșița, Dinamo Bacău, 
C.S.M. Cluj, C.S.D. Baia Mare, 
CI. Sp. Șc. Buc., Șg. sp. Oradea, 
C.S.M. Reșița, Farul Constanța, 
C.F.R. Timișoara, Șc. sp. 2 
București. Petrolul Ploiești,
Dinamo Brașov, Șc. sp. Galați ; 
Luminița Boeru, Matilda

Bersu , Iuliana Brănișteanu, 
Editb Tarko, Lucia Erkedi, 
Georgeta Căleap (individual), 
Cat. a ID-a : Șe. sp. Brăila, 
C.S.O. Baia Mare, C.S M. Galați. 
Vagonul Arad, Ci. Sp. Șc. Bucu
rești, Șo. sp. 2 București, Pe
trolul Ploiești, Dinamo Bacău. 
Șc. sp. Petroșani, Dinamo Bra
șov. Șc. sp. nr. 1 București, 
C.F.R. Timișoara. Șc. sp. Sibiu, 
Șc. sp. Sf. Gheorehe: Lucia 
Cordea, Petra Ristea. Alma 
Jurcă, Ana Trauer, Anica Ivan, 
Dorina Toniuc (individual).

în numărul de
publica eel 
individuali de la masculin.

rul de rnîine, vom 
hipele și sportivii

CAMPIONII MONDIALI 
LÂ PLOIEȘTI

>

România — R. D. Germană, 
pe echipe și individual

Conttnutnd seria tnttlnlrllor In
ternaționale, echipele noastre de 
seniori susțin stmbătă șl dumi
nică două confruntări cu adver
sari de certă valoare. Astfel, po
picarii români tșl vor disputa 
tntttetatea cu reprezentativele fe
minine și masculine ale R.D. Ger
mane, care au dominat ulti
mele campionate mondiale. 
Formația masculină • oaspeților 
a ctștlgat titlul suprem, Iar cea 
feminină s-a clasat pe locul trei 
tn Ierarhia eelor mai bune echi
pe din lume.

Jocurile vor fl conduse de ar
bitrul cehoslovac Jiri Stlch, șl 
vor avea loc pe arena Rafinăriei 
Teleajen. Stmbătă se vor desfă
șura meciurile pe echipe, Iar du
minică turneul Individual.

Este de la sine înțeles 
că numirea — ca o lovi
tură sportivă de stat — tn 
fruntea naționalei brazilie
ne de fotbal a unui ga
zetar — Saldanha — care 
n-a fost la viața lui nici 
măcar o singură zi antre
nor, sau antrenor secund 
sau jucător, sau medic de 
echipă, sau metodist; sau 
maseur sau statistician, sau 
vice-președinte — l-a tul
burat tn chip cu totul deo- 

. sebit pe domnul G.
— Eu am crezut întot

deauna în brazilieni; el 
privesc fotbalul cu atlta 
seriozitate Incit și-au dat 
seama că jocul acesta nu 
mai poate fi salvat decit 
prin acte neserioase. ’).

„Numai că spre deose
bire, de cei șaptesprezece 
mii de gazetari care au 
salutat decizia federației 
braziliene cu explozii de 
entuziasm, ca și cum clasa, 
națiunea internațională a 
cronicarilor ar fi repurtat 
o victorie istorică, dl. ~ 
s-a preocupat, potrivit o- 
biceiului, de ecourile 
efectele acestui eveniment, 
in conștiința fotbalistică 
a Bucureștiului.

Receptive la sugestiile 
țărilor dezvoltate-ntr-ale 
socceruluî, cluburile din 
Capitală au îmbrățișat 
fără întlrziere exemplul 

— Saldanha, lutnd măsuri 
urgente pentru adaptarea 
lui.

— Am solicitat o audi
ență la Uniunea Ziariștilor 
— spune dl. G. Secretarul 
general al Uniunii, foarte 
amabil, dar și ~ 
gîndurat, mi-a 
poziție toate 
de rigoare. Ea 
trevederii am notat că i a) 
14 cluburi de fotbal din 
București șl provincie au 
luat contact, prin inter
mediul unor emisari a că
ror identitate n-a putut fi 
aflată ptnă la ora de față, 
cu diferiți gazetari sportivi 
propuntndu-le funcția de 
antrenor, cu salariu du
blu față de remunerația 
oferită de gazete, b) 90*/t 
dintre cronicarii contactat! 
au acceptat propunerea,

G.

ji

foarte lu
pus la dis- 
informațiile 
capătul tn-

•) Vorbind, dl. a. ■ așezat 
euvintul neserioase intra ghi
limele.

SQUADRA AZZURRA LA SPADĂ

demisionînd de la ziarele 
respective, c) secțiile de 
sport ale gazetelor au ră
mas descompletate, iar 
asigurarea informațiilor la 
zi este grav amenințată, 
d) după racolarea ziariști
lor de specialitate, clubu
rile au trecut la angajarea 
scriitorilor care dețin ru
brici sportive la diferite 
publicații. Dan Deșliu, de 
pildă duce tratative cu F. 
C. Argeș, T. Mazilu a sem
nat pentru Rapid, C. Chi- 
riță șovăie între Progresul 
și Petrolul etc. e) Siiptă- 
mina viitoare va avea loc 
la Uniune o ședință cu re
dactorii șefi ai ziarelor, 
radio-ului șl televiziunii 
pentru discutarea măsuri
lor ce se impun tn situa
ția nou creată, f) Singura 
publicație care a reuș.t să 
iasă cu bine din criză este 
„Flacăra” i revista l-a an- 
gajat, pentru tableta săp- 
tămtnală pe antrenorul 
Titi Teașcă. Din păcate 
însă, după ce a colaborat 
două săptămîni la rînd fără 
întrerupere, fostul director 
tehnic al echipelor Dina
mo București Dinamo Ba
cău, Politehnica lași, „U* 
Cluj și F.G. Argeș s-a cer
tat cu redacția șî, după 
toate probabilitățile, va 
trece cu rubrica la „Ma
gazin”.

...Fenomenul, continuă 
dl. G., a luat proporții ne- 
bănuite. După ce-am ieșit 
de la Uniunea Ziariștilor 
m-am repezit să beau un 
gin la „Katanga”. Acolo 
dau peste Nicuță Tănase.
— Mă bucur că te văd, 
face Nicuță, rîdidnd un 
pahar de coniac. — De cel
— Pentru că plea. — 
Unde 1 — tn Italia. Pe pa
tru ani. Am contract eu F.C. 
Napoli...

Și scoate din portmonen 
cinci foi bătute la mașină, 
din care reiese că Nicuti 
va conduce echipa Italia* 
nă, începînd din iunie, 
contra 900000 lire pe lună 
plus primele corespunză
toare pentru flecare meci 
ctștlgat. — Ziarul a fost 
de acord 7 întreb eu. — A 
fost, pentru eă napolitanîi 
plătesc o jumătate de mi- 

dolarl, pentru
plătesc o 
lion de 
transfer.

p. conf. Al. MiRODAN

UN TEAM DE REPUTAȚIE MONDIALĂ
9

La sfîrșitul acestei săpfă- 
mînf, orașul Cluj va fi gazda 
unuj important «oneurs inter
național de scrimă — patru
laterul de 
tieiparea 
României. 
Ungariei.

spadă — eu par- 
reprezentativelor 

Franței, Italiei șl

Federația 
iiei a fost

★

•are 
țara 
reți- 
rind

de resort a Ife
tea mai... grăbită 

în a ne comunica lotul 
va face deplasarea în 
noastră. Din acest iot 
ne atenția. în primul
prezenta cunoscutului spada
sin Gian Lufgi Saecaro, me
daliat cu bronz la JO. din 
Mexic. Prezența lui Saecaro 
ce podiumul premiaților 
olimpici n-a fost, firește, o 
surpriză. Pentru că șt ante
rior acestei mari confruntări 
sportive, spadasinul italian 
obținuse rezultate prestigioa
se pe plan mondial. Doar 
cu o ediție in urmă la a- 
eeeași competiție olimpică. 
Saccaro ocupase locul 4 >n 
turneul final șl contribuise 
substanțial Ia acel loc 2 pe 
care s-a clasat „4"-ul țării 
sale. Sa «caro reprezintă așa-

cea a 
Franso 

trăgător 
serviciu 
sportiv 

în som-

dar o personalitate distinctă 
fn lumea «crimei, a spadei 
în mod deosebit.

O prezență aproape la fel 
de valoroasă va fi 
spadasinului Gian 
Paoluoci. și el un 
cu vechi state de 
în scrimă. Este un 
mai puțin specializat
petițiile individuale — și to
tuși deține un lo» 6 la tur
neul final al campionatelor 
mondiale de la Paris 1965 — 
șl mai mult în întrecerile pe 
echipe. Mai exact, omul nr. 2 
— după Saccaro. Paolueci 
aduce pe planșă o impetuo
zitate de-a dreptul debor
dantă. fiind totodată poseso
rul unui registru larg de sub
tilități. Nu degeaba i se spu
ne, strategul spadei italiene.

în ordinea valorii ar urma 
Claudio Franeeseone, Gio
vanni Muzio, Gian Luigl Pla- 
«ella, Guido Ciprianni șl An
tonio Albanese. în ciuda ti
nereții eelor mai mulți din
tre ei. toți acești spadasini 
sînt posesorii unei tehnici 
aproape desăvîrșite (de fapt 
marele atu al școlii italiene, 
renumită pe glob), continua
tori străluciți ai marilor

maeștrj Pezzana, Ragno fra. 
tii Mangiarotti. Pavesi, Ma. 
rinl, Bertinetti șl Anglesio.

Echipa 
spadă a 
București 
Joi. Apoi, 
ea îșî va 
•u avionul la Cluj, unde va 
efectua un ușor antrenament 
de acomodare, (t. st.)

reprezentativă de 
Italiei va sos] la 
în cursul zilei de 
vineri dimineață, 
continua călătoria

MINIBASOT
LA TIMIȘOARA Șl LUGOJ

EGOISTUL»
bas- 

copi- 
orga- 
mini- 
Intr-o

în
urmă, parcursul de pe Dealul 
Ttrgului din <Tg. Jiu (unde 
duminica trecută s-a desfășu
rat primul concurs internatio
nal al sezonului) este atit de 
îngust, I 
poate fi 
locul. La 
clasa 500 
Miroslav 
condus autoritar trei ture, a 
fost întrecut de românul Otto 
Ștefani (Steagul roșu Brașov). 
In continuare, brașoveanul a 
avut cel mai de temut adver
sar fn compatriotul său Petre 
Paxino (Steaua). Dar pentru 
ca ~ 
pe 
să 
fui 
va 
piu
In urmă cu două ture, plo
ieșteanul l-a... prăfuit mai

tneft depășirea nu 
făcută decit cedind 

t un moment dat la 
cmc. cehoslovacul 

Kleisner. care a

Paxino să-Z poată tatona 
fruntașul cursei, a trebuit 
lupte cu nesportivitatea 
Florian Stefan (Locomoti- 
Ploiești), care pur și sim- 
i-a blocat drumut. Aflat

bine de 2 000 de metri pe a- 
, lergătorul stelist; care a scă

pat de înverșunatul său ad
versar, numai la intervenția 
arbitrilor.

N-am fi scris aceste rlnduri 
dacă motociclistul din Plo
iești ar fi comis neregulari- 
tatea menționată fără inten
ție, dar lucrurile nu stau așa. 
Dindu-i-se ultimul avertis
ment după concursul de la 
Sibiu, se pare că Florian Ste
fan n a învățat nimic din 
mustrarea respectivă, deve
nind o adevărată... barieră fn 
calea celor care vor să-l de
pășească. Recidiva egoismu
lui său contravine celor mai 
elementare reguli ale spiritu
lui întrecerii sportive. Pinii 
cind va mai proceda in felut 
acesta ?

Tr. IOANITESCU

DE VINERI, LA MANGALIA

FWA „CUPEI ROMÂNIEI
Ultimele

„Cupei României 
fâșurate la Fim.
Mare, s-au 
toarele clasamente :

Rm. VUcea — 1. Dinamo Bucu
rești, 2. Drum Nou Boureni 
(Doîj). 3. Progresul Copăceni 
(Vîicea). 4 Besa Beiluț (Timiș); 

Baia 
(Bra- 
(Satu 
(Bis-

două fare zonale ale 
la oină, des- 

Vtlcea șl Baia 
încheiat cu urmă-

Baia Mart- — t. Minerul 
Mare, 2. Torpedo Zârneștl 
șov), 3. Crasna Lucftcenl 
Mare), 4. Victoria Cristeștl 
trita Năsâud).

Conform regulamentului, 
mele două echipe din 
zonA s-au 
mele întreceri

prl- 
flecare 

calificat pentru ultl- 
ele competiției.

mal cucerit dreptul de par- 
re la finala pe țară forma-

și-au 
ti ci pa
ține C. P. București, deținătoarea 
trofeului, Avîntu! Curcani (Ilfov), 
Viața Nouă Oiteni (Teleorman), 
Biruința Gherăieștî (Neamț) șj 
Avîntul Frasin (Suceava). Jocu
rile finale vor avea ioc pe sta
dionul din Mangalia, între fl—8 
iunie.

în cadrul campaniei de Im
pulsionare a activității 
chetbalistice în rîndul 
ilor, C.J.E.F.S. Timiș a 
nizat primul festival al 
baschetului bănățean,
atmosferă sărbătorească, 
sunetele trompetelor și tobe
lor pionierești cele 11 for
mații din Timișoara au de
filat pe terenul Universita
tea, intonfnd fmnul mini- 
basshetbalistului. Apoi maes
trul sportului Nicolae Vioiu 
a împărtășit mieilor sportivi 
amintiri din activitatea sa 
de baschetbalist fruntaș.

In continuare a avut loc e 
demonstrație a echipei divi
zionare A Universitatea, după 
eare s au desfășurat întrece
rile competiției care au dat 
eî.știg de cauză formațiilor 
de băieți și fete ale Școlii 
sportive din localitate, pregă
tite de prof. L. Bachner șl, 
respectiv, prof. Anemarie 
Foldvary. Pe locurile secun
de s-au clasat reprezentantele 
Liceului nr. 2.

în cadrul aceleiași acțiuni, 
a avut loc o competiție și la 
Lugoj, unde au participat e- 
chipe și din alte localități. 
Clasamente finale t băieți :
1. Școala sportivă Timișoara,
2. Liceul
3. Școala sportivă Lugoj. 4. 
Liceul nr. 2 Caransebeș. 5 Li
ceul Sînriicolaul Mare: fete: 
1.
2.
3.

nr. 2 Timișoara,

Școala 
Liceul 
Liceul

sportivă Timișoara, 
nr. 2 Caransebeș, 

Sînnicolaul Mare.

PETRE ARCAN 
eoiesp. principal
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Alfonso Lacerda este un 
personaj pe care, fără să-l 
cunoști, îl remarci rapid între 
o sută de oameni, deși este 
mai mic chiar decît Teașcă al 
nostru, dar și pentru că este 
de trei ori mai volubil ca 
el ( ! !) și pentru că — în 
exemplul teoretic dat — din 
o sută de oameni, cel puțin 
cincizeci stau în jurul lui, în 
cercuri concentrice, furindu-i 
pensee-urile shoking, pe cît de 
extravagante, pe atît de inte
resante...

Cu acest personaj, cu care 
la Lisabona am abordat tema-.. 
Mexicului de pe poziții foarte 
particulare (după victoria cu 
3—0 a Portugaliei asupra echi
pei României, 11-le lusitan se 
profila în învingător detașat 
al grupei I) la Leipzig (unde 
l-am întîlnit într-o dublă ca
litate, de conducător al dele
gației portugheze de juniori
— A. Lacerda este secretar 
general al federației de fotbal 
portugheze — și de organizator
— interlocutorul nostru fiind 
membru în numeroase comi
tete șl comisii ale U.E-F.A. 
și F.I.F-A.) am reluat mai 
vechea discuție- De pe poziții, 
evident, schimbate.

întrebîndu-1, destul de ab
rupt (în stilul, de altfel, pro
priu al d-lui Lacerda) cît ar 
miza la ora aceasta pe șansele 
celor patru concurente ale 
grupei I a preliminariilor 
C. M., Alfonso Lacerda mi-a 
dat următorul răspuns i

— -.- 70 de escudos pe mîna 
echipei României, 10 pe Por
tugalia, 10 pe Grecia și 10 pe 
Elveția.

REP: înaintea
Elveția—România, de
sanne, ați fl mizat, desigur, 
altfel ?

A. LACERDA i Bineînțeles. 
Atunci aș fi jucat 70 de pro
cente pe echipa Elveției. Pen
tru că în acea fază, după vic
toria team-ului lui Ballabio la 
Lisabona, elvețienii au avut, 
cum se spune, pasărea 
mină...
•■RiP i Iar la Lausanne...

Le-ați

A. LACERDA ; Judecă foarte 
bine copiii din țara dumnea
voastră. Portugalia—deși de-a- 
bia peste vreun an va reuși, 
după părerea mea, să-și refacă 
o echipă de talia medaliatei 
din Anglia — va face tot ce-i 
va sta în putință să imite.-, fi
gura pe care fotbaliștii români 
au făcut-o la Lausanne, meci 
în care favorita mea a fost 
România !

REP : lertați-mă, ba poantă 
— mai ales că este lansată a 
posteriori — declarația dv are 
o cotă maximă-..

A. LACERDA : Să știți că 
„poanta" a avut o cotă înze
cită pe stadionul Pontaise din 
Lausanne, în minutele premer
gătoare partidei, intrebați-l pe

colegul dv., Eftimie Ionescu, 
dacă nu i-am declarat înaintea 
jocului că România va cîștiga I 
Elvețienii, mult prea siguri pe 
ei au intrat pe teren de parcă 
unica lor grijă ar fi fost aceea 
de a fi fotografiați in chip de 
„învingători frumoși".

REP : Am să le transmit 
băieților noștri Lucescu, Du- 
mitrache, Dan, Boc et comp 
observațiile dv. atît de intere
sante, cu atît mai mult cu cit 
ele provin de la o „parte" in
teresată. Vă mulțumesc-

A. LACERDA: Cu multă 
plăcere- Timpul III al discu
țiilor noastre, la 12 octombrie, 
la București...

Se apropie turneul balcanic 
de fotbal și e firesc să ne pu
nem cîteva întrebări. Forma
ția noastră se conturează tn 
urma jocurilor de verificare 
cuprinse în programul inter
național oferit tinerilor fot
baliști sub 23 de ani ? Au fost 
șase partide, terminate cu trei 
înfrîngeri și trei rezultate 
egale.

Nu sîntem afectați de lipsa 
victoriilor imediate în cazul 
unei echipe cu obiective mai 
profunde, dar considerăm că 
era normal la capătul unei 
suite de șase verificări să 
existe un lot conturat și o 
echipă schițată. Iată însă cd 
astăzi vor evolua pe stadio
nul Republicii 27 DE JU
CĂTORI, convocați pentru 
selecția lotului.

E un fel de încercare dea 
face cunoștință cu fotbaliștii

probabili. Etapa ar fi trebuit 
să fie depășită, dar nu e. Se 
vorbește despre perturbări în 
activitatea de selecție, deoa- 
reee turneul balcanic coinci
de cu sesiunea de examene 
din facultăți, fapt pentru «are 
fotbaliștii studenți sînt prac
tic inabordabili. Perfect, dar 
acest amănunt se cunoștea 
de mult și un elementar spirit 
de prevedere obliga pe cei ce 
s-au ocupat de acest lot să 
se orienteze de mult spre alți 
jucători fără obligații uni
versitare. Dar se pare că nici 
spiritul de prevedere n-a 
funcționat. Acum e greu să 
mai înțelegem ceva. Printre 
cei convocați sînt și cîțiva 
studenți de la Craiova, pre
cum și Angelescu de la Rapid, 
în schimb, au dispărut toți 
jucătorii de la Universitatea 
Cluj. Deci nici acest princi
piu nu e aplicat omogen.

5 ETAPE PENTRU DUMBRAVĂ

Marius POPESCU

Comisia de competiții și dis
ciplină a F.R. Fotbal a hotă- 
rît în ultima sa "ședință sus
pendarea pe cinci' etape a ju-

catarului constănțean DUM
BRAVA, vinovat de repetate 
abateri disciplinare.

Ar mai exista o inadver
tență : prezența în lot a lui 
Domide, alături de 9 jucători 
care au făcut parte din ulti
ma. echipă națională de ju
niori. înțelegem că se urmă
rește includerea unor jucători 
mai Experimentați, alături de 
fotbaliști foarte tineri. Dar, 
Domide e un jucător consa
crat, care a fost prezent în 
echipa reprezentativă în par
tide grele și nu credem că e 
cazul să mai fie readus în 
lotul de tineret, numai de 
dragul obținerii unor even
tuale rezultate în turneul bal
canic. Această competiție ar 
trebui utilizată numai pen
tru fortificarea unor talente, 
încă neîmplinite, 
lansarea unor tineri lipsiți 
pînă acum de efectul salutar 
al competițiilor internaționa
le mai grele. De ce sâ irosim 
astfel de ocazii cu un jucător 
despre care știm tot, sau cu 
alții de pe fruntea cărora tim
pul a smuls aureola 
perspective ?

Iată numai cîteva 
de măsuri ce vădesc 
ranță și mers clătinat din 
partea responsabililor federali 
ai lotului de tineret.

pentru

vreunei

mostre 
nesigu-

TO Kâ

partidei 
la Lau-

tn

A. LACERDA i 
fia t-o.-.

REPI? I
A- LACERDA I 

maniera în care 
bun apărător subtilizează ba
lonul unui atacant advers, 
dacă nu chiar tn stil de presti
digitație. Acum aveți dv, ro
mânii, pasărea in mină...

REP : O spuneți sugerînd, 
în subtext, că am moștenit și 
riscurile corespunzătoare de la 
elvețieni-.. I

A. LACERDA : Intr-adevăr, 
aceleași riscuri, ca factură, 
numeric însă mai puține.

REP : în România chiar șl 
copiii știu că echipa noastră 
trebuie să aibă mare grijă de... 
pasărea Mexicului in două 
cardinale împrejurări : în me
ciul cu Portugalia și în cel cu 
Grecia. în primul mai ales...

su-

tnDa, da, 
un foarte

i

De la Arad • • •

au• Suporterii 
făcut tn cîteva 
sune stadionul 
Dar, nu pentru ceea ce se 
petrecea pe teren (unde forma
ția lor favorită nu nimerea 
poarta, de parcă ar fi jucat 
pe întuneric!), ci pentru veș
tile care veneau pe calea un
delor, de pe celelalte terenuri 
din țară. Astfel, golul cu care 
Pantea a deschis scorul tn 
meciul Steaua—Rapid, a avut, 
mai mult răsunet la Arad, 
decît la București. Golul în
scris de Farul a însemnat un 
alt motiv de bucurie, entu
ziasmul tribunelor lutnd pro
porțiile unei adevărate explo 
zii de aplauze și ovații, etnd 
radioul a adus apoi știrea că 
Progresul conduce cu 1—0 .

Desigur, tn atingerea unui 
țel este nevoie, de multe ori, 
și de un concurs favorabil 
de împrejurări. Dar U.T.A. 
ar greși profund dacă s-ar bi 
zui, tn continuare, pe acest 
factor, socotindu-l decisiv 
pentru cucerirea campionatu
lui. Arădenii ar trebui si se 
uite mai puțin pe alte tere ■ 
nuri și mai mult pe terenul 
lor, unde lucrurile nu merg 
așa cum trebuie.

U.T.A.-ei
rtnduri să râ

de aplauze.

Argeș, deși ea reprezenta TO
TUL pentru ambele echipe. 
Unele jocuri „amicale" recla
mă mai degrabă nervi 
și tibii puternice..

tari

nu■ Pe stadionul U.T.A. 
există un telefon. Cel care a 
funcționat pînă mai acum o 
lună a fost desființat. N-a 
fost încă premiat cel care a 
avut această idee 7 (Jack 
BERARIU).

• NOTE

HAJMAL?

acesta, Federația 
fotbal în cola'oo- 

Loto-l-’rono-

Și anul 
română de 
rare eu A. S. 
sport va organiza competiția 
dotată cu .Cupa de vară". 
Echipele sînt 
după criteriul 
18 grupe.

S-a stabilit 
să aibă Ioq în 
și 29 iunie. 6, 
iulie. 5 si 11 august.

repartizate 
geograf io în

ca meciurile 
zilele de 
13, 20 și

BARAJUL
PENTRU DIVIZIA

22
27.

C

țean, de altfel), atunci elimina
rea din teren a lui Hajnal, com
ponent al lotului național de 
juniori, ne pune pe gindurl... 
Oare nu e prea devreme 7

Ce ție nu-ți place...

pă Dumîtriu III șf l-a lovit 
de la spate. Publicul a reac
ționat prompt, dezaprobînd 
gestul lui Dinu. Și noi îl 
dezaprobăm, chiar dacă în 
același timp condamnăm și 
intenția de zeflemisire a ad
versarului la Dumitriu III. 
Indiferent însă dacă o
menea intenție a existat sau 
nu (poate a fost numai o 
impresie a noastră 1) ceea ce 
rămîne un fapt cert este

ase-
Nimeni nu poate contesta 

mijlocașului rapidist Dinu, 
calitățile sale de bun dribler 
sau acroșer. De asemenea,

• NOTE • NOTE •

• După al cincilea sau al 
șaselea șut tras din careu 
peste sau pe Ungă poarta ad
versă, Lereter a avut o ma
nifestare paradoxală. A... rîs! 
Un rîs nervos, probabil. Dar 
ce e de făcut pentru viitor 7 
Căci, orice s-ar spune nu e 
de rîs !

• Nota 2 a lui Domide pen
tru rolul de constructor 
care l-a avut in meciul 
F.C. Argeș. Un înaintaș
insă și sarcina de a realiza. 
Cele numai 6 goluri înscrise 
de Domide, din cele 44 tota
lizate de U.T.A.. par să arate 
că Domide a uitat acest lucru.

Ne așteptam — firește — ca 
o dată cu intrarea in ultima li
nie dreaptă a campionatului, 
disputa sâ devină mai acerbă, 
cele două puncte puse în joc 
să capete, adesea, acoperire 
în... aur. Dacă ne așteptam 
ca, deopotrivă, concentrarea și 
dăruirea jucătorilor, cit și ten
siunea nervoasă a partidelor să 
atingă limite maxime, aveam 
speranța că toate aceste „argu
mente”. specifice finalului unei 
competiții, nu vor altera spec
tacolul sportiv, trădind legile 
cele mal elementare ale fair- 
play-ului.

Ce «-a întimplat însă dumi
nică ?

Patru dintre jucătorii primei 
divizii, Măndoiu (Progresul), 
Dumbravă (Farul), Mureșan și 
Hajnal (ambii de la A.S.A. Tg. 
Mureș) — au fost eliminați de 
pe teren,' ca urmare a ‘ actelor 
de indisciplină. Măre, mică, 
cifra aceasta are darul, pe de o 
parte, să ne întristeze, și pe 
de alta să ne convingă că edu
cația jucătorilor noștri seamă
nă — cum zicea cineva — cu o 
bueată de schweitzer ! Dacă in 
privința lui Dumbravă — recu
noscut pentru jocul său con
stant „tare" -• decizia arbitru
lui n-a constituit o noutate (ca 
și gestul fundașului constân-

nimeni nu poate omite din- 
tr-o discuție referitoare la 
randamentul său, laborioasa 
activitate pe care o desfășoa
ră permanent la mijlocul te
renului. reușind nu de pu
ține ori chiar să finalizeze 
acțiuni la inițierea cărora a 
participat. Intr-un cuvînt, 
Dinu este una din piesele 
grele ale angrenajului fero
viar. pe care l-am admirat 
funcționînd fără greș, parcă, 
în jocurile cu Dinamo Bucu
rești sau cu F.C. Argeș la 
Pitești.

De cîteva etape. însă, toată 
lumea a observat că acest 
angrenaj este... .gripat". Ce 
s-a întâmplat ? Este greu de 
spus. Poate nervii să fie de 
vină sau poate că o epuiza
re fizică, evidentă la toți 
componențli echipei. Diagnos
ticul nu-i facil de stabilit 
și-l vom lăsa pe seama an
trenorilor. Să revenim, însă, 
la Dinu.

Duminică în partida du 
Steaua, Dumîtriu III — în- 
tr-o vervă deosebită în ace.t 
meci — s-a angajat la7 mij
locul terenului intr-un 
dribling, avînd drept țintă 
pe Dinu. O dată, apoi a doua 
oară mingea, abil manevrată 
de mijlocașul militar, a evitat 
picioarele lui Dinu. în final, 
o fentă paralizantă și supă
rătoare după care, acesta din 
urmă, enervat a alergat du-

faultul puțin obișnuit al lui 
Dinu. Din fericire fără ur
mări mai grave.

Comentînd această aațlu- 
ne, nu putem evita o asocie
re între comportarea lui 
Dinu din faza descrisă și fe
lul în care a procedat el pu
țin mai înainte față de debu
tantul Ștefănescu din echipa 
Steaua. Cam în genul lui Du- 
niitriu HI... Ceea ce ne face 
să-i reamintim harnicului 
mijlocaș feroviar de o veche 
zicală i „Ce ție nu-ți place, 
altuia nu-i face..." Se potri
vește de minune 1 (c. a.)

pe 
care destul iubitori al fotbalului 
și-o amintesc fidel. S-a petrecu!

...O scenâ impresionantă

In timpul unui meci Dinamo — 
F.C. Argeș. Dumitrache, la pâ- 
mint, In stare de inconștiența, ca 
urmate a unui accident nefericit 
rezultat dintr-o angajare teme
rara (plonjon la scmiinăițime, 
contrat involuntar de apărătorii 
piteșteni) a tînărului nostru in
ternațional. In acele clipe, mii de 
iubitori ai fotbalului din țara 
noastră — admiratori fără rezer
vă ai „fotbalistului-cascador" din 
soccerul român — au tremurat la 
gindul că favoritul lor, care în 
teren sa zbătea in niște spasme 
groaznice, ar putea păți ceva se
rios. Intimplarea a trecut — din 
fericire — fără urmări prea gra
ve. De ce am evocat această sec
vență veche ? Pentru că dumini
că,. în meciul cu Progresul, Fio- 
rea Dumitrache, jucător suprali
citat (pe merit) în ultima vreme, 
ne-a oferit un «„recital" penibil 
(bruscări, tălpi, ghionturi, piedici, 
vociferări), care ne-a Întristat și 
cu care nimeni nu poate fi de 
acord. Oricine ar fi „subiectul” 
acestor fapte — chiar dacă el 
este jucătorul român nr. 1 al anu
lui și chiar dacă ar fi jucătorul 
român nr. 1 al ultimilor 25 de 
ani » — asemenea „licențe** nu4 
pot fi trecute cu vederea. Provo
cat (uneori) sau neprovocat, Du
mitrache NU ARE VOIE să facă 
ce a făcut duminică pe Dinamo î 
Ignorlnd fair-play-ul, acest 
mare talent al fotbalului româ
nesc se expune nu numai opro
briului legitim al iubitorilor de 
fotbal, ci și pericolului „revan
șeidurităților sale, care pot, 
oricind. avea urmări regreta
bile, fiind vorba — mai ales 
— de o valoare de care trebuie 
să avem grijă cu toții, chiar și 
arbitri... In această ordine de 
idei, ne glndim că o justă măsură 
de eliminare dictată de arbitrul 
Pîrvu față de Dumitrache (ca șl 
față de Neacșu și V. Popescu — 
campioni ai durităților) i-ar fi 
tost utilă — atît pe plan subiec
tiv (educativ), cit și pe plan 
strict obiectiv — în primul rind 
lui Dumitrache. Ar fi fost In pri
mul rind un gest de protecție a 
lui Dumitrache Împotriva... 
mai ales. (M. P.).

Biroul Federației române 
de fotbal a aprobat zilele 
trecute regulamentul de des
fășurare a barajului pentru 
promovarea în divizia C. 
Echipele campioane județene 
vor fi împărțite în 8 zone 
geografice. în faza I, 16 echi
pe vor susține două meciuri 
— eliminatorii (pe teren pro
priu și în deplasare). Apoi, 
va avea loa a două fază, 
iar dștigătoarele acestor 
partide vor promova în di
vizia G.

Meciurile din faza 
disputa în zilele de 
iunie, iar «ele din 
Il-a în zilele de 6 și
în eaz de egalitate de punc
te Și golaveraj la . partidele 
din faza I se va Juca un al 
treilea med 
în ziua de 2 
din faza a 
16 iulie.

I se vor
22 și 29 

faza a
13 Iulie.

pe teren neutru 
iufte, iar la cele 
H-a în ziua de

ACCIDENT DE MAȘINA

Fruntașa seriei a III-a din 
divizia G, I.M.U. Medgidia, 
trebuia să joace duminică, la 
Călărași, cu Geluloza. Meciul 
însă n-a avut loe din cauza 
unui accident suferit de fot
baliștii din Medgidia. In 
drum spre Călărași, la 5 km 
de oraș, autobuzul cu «are 
călătoreau fotbaliștii de la 
I.M.U.M, 8-a răsturnat în 
șanț Toți Jucătorii, antreno
rul, precum șl persoanele 
care însoțeau echipa «-au 
accidentat, 
tfsme mai 
ușoare.

Ancheta 
cauzelor i 
accident este în curs de des
fășurare.

suferind trauma
grave «au mai

pentru 
acestui

stabîlirea 
regretabil

A-

;>e 
cu 

are

• Nici o lovire, nici o bru
talitate, nici un protest de-a 
lungul partidei U.T.A.—F.C.

întreceri șahiste

★

îeri la Moscova s-a Înche
iat a 18-a partidă pentru tit
lul mondial. între marii ma
eștri Boris Spasski și Tigran 

• Petrosian.
întreruptă cu avantaj pentru 

Spasski, partida s-a încheiat 
totuși remiză, astfel că scorul 
este acum 97z—8'/j în favoarea 
challengerului.

★
în prima rundă a turneului 

de șah de la Ljubljana, Flo
rin Gheorghiu (cu piesele 
albe) a remizat cu america
nul Byrne. Același rezultat a 
fost înregistrat în partidele 
Matanovici-Gligorici. Musil- 
Parma, Puc-Forintos.

★
După 12 runde, în turneul 

lnternaționSl de șah de

la Luhakovice (Cehoslovacia) 
conduce tșercinoi cu 9 -. p, 
urmat de Keres 9 p, Hort 
8'.2 p, Drimer 7 p. în runda 
a 12-a. Drimer a pierdut la 
austriacul Beni.

Turneul internațional femi
nin de șah de la Iarosiav 
(U.R.S.S.) a luat sfîrșit cu 
victoria maestrei sos iettce 
Klara Skeghina — 10 p (din 
13). Pe locurile următoare: Va
lentina Kozlovskaia (U.R.S.S.) 
9’.i P, Vreeken (Olanda), Be
lokurova (U.R.S.S.). Just (R 
D. Germană) 7 p. Șahista ro
mâncă Margareta Teodorescu 
s-a retras, din cauza îmbol
năvirii.

PE PISTELE DE ATLETISM
Cu prilejul unui concurs 

international de atletism, dis
putat la Amsterdam, campioa
na vest-germană Liesel Wes- 
termann a cîștigat proba de

IN TROFEUL ;,M«RTEL“
U.R.S.S. PE PRIMUL LOC

aruncarea discului cu perfor
manța de 60.50 m.

★
în cadrul concursului a- 

tletic de la Vassa (Suedia), 
sportivul finlandez Nevala 
s-a clasat pe primul loc în 
proba de suliță cu o aruncare 
de 83,60 m. Proba de 3 000 m 
a revenit compatriotului 
Leppilampi, cronometrat 
timpul de 8:15,8.

său 
cu

Competiția de spadă 
tă cu trofeul „Charles 
tel"

Olga Karasiova, vedeți de prim rang a gimnasticii euro
pene a fort cea mai aplaudată sportivă la Campionatele euro
pene de la Landskrona (Suedia), mai ales pentru evoluți
ile sale ia sol (locul l in concursul pe aparate) și paralele 
(lecui II).

Imaginea de fată o înfățișează pe talentata gimnastă 
sovietică la paralele, execuție notată cu 9,80 de brigada de 
arbitri.

Foto s Pressens Bild Stockholm

Turului Serbiei

n lume FOTBAL
CUPA ITALIEI

VA FI CÎȘTIGATĂ

a competi-

Roland Garros înaintea finișului LA... GOLAVERAJ?

PE GLOB

dota- 
Mar-

s-a încheiat, la Poitiers, 
cu victoria scrimerului sovie
tic Zagiski. în meciul deci
siv, Zagiski l-a învins cu 5—0 
pe Kris (U.R.S.S.).

Clasament pe echipe ; 1.
U.R.S.S. ; 2. R. F. a Germa
niei 3. Ungaria ; 4. Franța.

TURURILE CICLISTE
ALE AUSTRIEI Șl ANGLIEI

VIENA. — După trei etape, 
în turul ciclist al Austriei 
conduce rutierul olandez 
Joop Zoetemelk, urmat de 
compatrioții săi Koning — la 
3:25 și Prinsen — la 3:38.

LONDRA. — Etapa a 10-a a 
turului ciclist al Angliei, Not 
tingham-Scarbourou.gh (206 
km), a revenit finlandezului 
Hannus în 5h 30:32. Clasa 
ment : 1. Fedor Den Hartog 
(Olanda); 2. Buckley (Anglia) 
la 11:59; 3. OoSterhOf (Olan
da) la 13:44 Pe echipe, pri
mul loc este ocupat de Polo- 

x ni a.

Etapa a Il-a 
ției cicliste „Turul Serbiei", 
disputată pe ruta Pancevo- 
Kikinda (139 km) a fost 
cîștigată de polonezul Szur- 
minski in 3h 18:30,0, cate 
a trecut în fruntea clasa
mentului general. Pe echi
pe conduce România, ur
mată de Cehoslovacia.

la C. T. de lupte greco-romane
Iugoslavia prezintă o echipă tînără

Din anul 1953 și pînă în pre
zent, luptătorii iugoslavi au cu
cerit în cadrul campionatelor e- 
uropene, mondiale și la J.O. 21 
de medalii. Iată de ce — acum — 
cei opt reprezentanți ai Iugo
slaviei în campionatele europene 
de lupte greco-romane au plecat 
la Modena convinși că vor conti
nua tradiția succeselor.

Culorile Iugoslaviei sînt repre
zentate în această competiție de: 
Bosko Marinko (cat. 52 kg), 
Karlo Ciovici (cat. 57 kg). Slav- 
ko Koieticl (cat. 62 kg), Streten 
Damlanovicl (cat. 68 kg), Momlr 
Ketmăn (cat. 74 kg), Milan Ne- 
nadicl (cat. 82 kg). Iosip Clo- 
rak (cat. 90 kg) și Miroslav Cl- 
takovici (cat. _|_100 kg).

Anul trecut au părăsit activi
tatea competlționaiă cîțiva lup
tători cunoscuți care au adus 
Iugoslaviei numeroase trofee : 
Stevan Horvat, de două ori cam
pion mondial ; învingătorul o- 
limpic de 
Simici. _ 
aesorul ----- - --------
pice și alții. S-a crezut că noua 
selecționată, mult întinerită, nu 
va mai obține rezultatele înain
tașilor. Dar n-a fost așa căci, la 
campionatele mondiale din a- 
nul acesta, luptătorii Iugoslavi 
au continuat să cucerească laurii

mondial ; învingătorul 
de la Tokio, Branișlav 
Branko Martino viei, po- 

L citorva medalii Olim-

campionul Iugoslaviei, Streten 
Damianovicl a ocupat locul doi 
și, alături de el, s-a mai eviden
țiat Milan Nenavici care a cu
cerit o medalie de bronz. Acum, 
echipa iugoslavă de lupte greco- 
romane a fost împrospătată cu 
alți cîțiva tineri iar antrenorul 
lor ne-a spus : „Luptătorii noș
tri de bază la Modena vor fi 
Milan Nenavici și trei sportivi 
din Subotița — Marinko, Da
mianovicl și Ciovici. El au o 
experiență mai bogată concu- 
rînd și la J.O. din Mexic. Pe 
lingă aceștia, așteptăm să se 
afirme incă un tînăr : Slavko 
Koletici care In ultimele două 
sezoane a devenit din junior 

de perspectivă, campion națio
nal.

O atenție deosebită merită șl 
alt luptător iugoslav. Este vorba 
de Iosip Ciorak care s-a evi
dențiat și in campionatele ' mon
diale de la București. în iarna 
premergătoare Olimpiadei, el a 
suferit un grav accident la schi 
dar acum este refăcut complet. 
Chiar anul acesta, el a ocupat 
locul I la marele turneu inter
național de la Budapesta, dove
dind că poate reveni îrt rindul 
elitei mondiale a luptătorilor.

Drago MAROVICI — Zagrab

PARIS, 3 (prin telefon). — 
Campionatele internaționale 
de tenis ale Franței se apro
pie de fazele decisive. S-au 
desfășurat trei dintre sfertu
rile de finală la simplu băr
bați : Laver—Gimeno 3—6,
6—3, 6—4, 6—3 ; Roche—Fra- 
nulovici 4—6, 7—5, 6—0, 4—6, 
6—1; Rosewall—Stolle 12—10, 
4—6, 7—5, 6—2. Adversarul 
lui Rod Laver în semifinale 
va fi desemnat de ultima în- 
tîlnire, cea dintre Newcombe 
și Okker. S-au disputat și 
două sferturi de finală, la 
simplu feminin : 
Smith Court—Kerry 
9—7, 6—1 ; Nancy 
Julie Heldman 6—3,

O mare surpriză 
dus in proba de dublu fe
minin, în care perechea a- 
mericană Billie Jean King—

din

Margaret 
Melville 

Richey— 
9—7.

s-a pro-

Rosemary Casals a fost eli
minată de Gail Chanfreau — 
Rose Darmon (Franța) : 1—6, 
5—7. Cu un tur anterior, a- 
mericancele scoseseră
luptă pe Iudith Dîbar (Ro- 
mînia)—Eva Lundquist (Sue
dia), cu 6—4, 6—2. La dublu 
mixt, perechea Ion Țiriac 
(România)—Ann Haydon Jo
nes (Anglia) a pierdut în fața 
cuplului sud-african Frew 
McMillan — Pat 
4—6, 6—2, 3—6. în 
de finală ale probei 
masculin, românii 
Năstase întîlnesc 
australiană Rosewall—Stolle.

La ora efectuării convorbi
rii noastre telefonice, New
combe ii conduce pe Okker 
cu 2—1 la seturi, iar olande
zul are 2—0 în setul patru.

sud-african
Walkden : 
sferturile 
de dublu 
Țiriac și 
perechea

In scopul de a face mai in
teresantă o competiție care nu 
se prea bucură de interesul pu
blicului italian și nici chiar al 
cluburilor — exceptîndu-le pe 
cele atrase de mirajul Cupei 
Cupelor — Federația de resort 
a preconizat anul acesta o 
nouă formulă pentry Cupa Ita
liei. întîlnirile nu se mai joacă 
sistem eliminare directă pînă 
la sfîrșitul competiției ci, în 
momentul în care mai rămîn 
doar patru 
dispută un 
fiecare, în 
la sfîrșitul 
tegoriei A.

Formula era bună, într-ade- 
văr, în cazul că ultimele patru 
echipe erau toate din prima 
categorie. Dar lucrurile s-au 
complicat neașteptat căci în 
acest cvartet a pătruns și Fog- 
gia, o echipă de categoria B, 
a! cărei campionat ia sfîrv 
șit abia la 22 iunie. Din a- 
cest motiv, lucrurile s-au coni-

echipe, acestea își 
turneu (fiecare eu 
partide tur-retur) 
campionatului ca-

plicat destul de mult dar. în 
cele din urmă, s-a convenit ca 
Foggia să susțină jocurile de 
cupă în timpul săptămîrjii.

Pînă în momentul de față 
s-au disputat numai trei me- 
ci uri; la Torino, Torino—Fog
gia 2—2 ; Roma, Roma—Ca
gliari 1—1 ; la Foggia, Foggia— 
Cagliari 1—1. Astă seară, se 
joacă la Roma, în nocturnă, 
întîlnirea dintre echipa lui 
Helenio Herrera și Foggia. în 
clasament conduc, la egalitate 
d£ puncte, Foggia și Cagliari 
(2 puncte), urmate de Roma 
și Torino cu cîle un punct. 
Ținînd seșma de faptul că e- 
chipa din* Cagliari a obținut 
cele două puncte jucînd în de
plasare, ea este singura care 
se poate detașa de celelalte... 
măcar la golaveraj.

Cesare TRENTINI

MERCKX - VICTIMA UNOR MAȘINAȚIUNI?
ROMA 3. — Comentînd ex

cluderea cunoscutului ciclist 
belgian Eddy Merckx din 
Turul Italiei, corespondentul 
agenției France Presse notea
ză că descalificarea 
Merckx în urma 
antidoping și a 
expertize care

■ rezultatul primei 
produs mare 
„Descalificarea lui va 
grave repercusiuni, î 
Merckx este pasibil de 
pendare pe o lună și. în acest 
caz, nu va putea lua startul 
în Turul Franței, principalul 
său obiectiv în actualul se
zon". Același comentator se

lui 
unui control 
unei contra 
a confirmat 

analize a 
stupefacție.

i avea 
întrucît 

sus

întreabă dacă Merckx care 
s-a supus — pînă acum — 
tuturor controalelor antido
ping, nu este cumva victima 
unor mașinațiuni de culise. 
Unii ziariști din caravană, a- 
daugă comentatorul agenției 
italiene ANSA; declară că 
Merckx ar fi băut conținutul 
unui bidon oferit în timpul 
etapei de un spectator. Se 
presupune că în bidon s-ar fi 
aflat băutură drogată. Bine
înțeles, oficialii nu au luat in 
considerație aceste supoziții 
ale reporterilor,

Eddy Merckx . a fost prd 
fund afectat de hotărîrea ju 
riului. El a declarat ziariștilor

că nu a ingerat nici un pro
dus despre care să fi știut că 
ar fi dopant și nu se simte 
vinovat.

★
In mijlocul unei confuzii 

aproape generale, cauzate de 
descalificarea lui Eddy Merckx, 
caravana Turului Italiei a 
plecat din Pavia spre Zingo- 
nia, in cea de a XVlll-a etapă 
(115 km). A cîștigat italianul 
Marino Basso in lh 51:28 
Tricoul roz este purtat acum 
de italianul Felice Gimondi, 
urmat la 2.T3 de compatriotul 
său Zilioli. Nici un ciclist 
străin nu figurează printre 
primii zece clasați,

CAMPIONATE... CUPE
• După 25 de etape. în 

clasamentul austriac conduce 
Austria Viena eu 40 p. ur
mată de Wiener Sport Kliib 
— 34 p, Rapid Viena — 
32 p etc.

• în sferturile de finală 
ale „Cupei Portugaliei" (me
ciuri reiur); Barreuenso — 
C.U.F. 2—0 ; Academica — 
Guimaraes 5—0 : Sporting — 
Unio Tomar 1—0 ; Bentica — 
Belenenses 2—2. Pentru semi
finale s-au calificat echipele 
C.U.F., Academica, Spoiling 
și Benfica Lisabona.

• în 
Spaniei" 
nada — Atletico Bilbao 1—1 ; 
Elche — Real Sociedad 3—0. 
Meciurile retur, la 9 iunie.

® După 23 de etape, 
campionatul cehoslovac, 
primul ioc în clasament 
află Spartak Trnavâ cu 36
2. Slovan Bratislava — 29
3. Sparta Fraga — 26 p etc.

9 A luat sfîrșit. campio
natul. Olandei. Titlul a revenit 
echipei Feijenoord Rotterdam 
(57 p în 34 jocuri), 2. Ajax 
Amsterdam — 54 p, 3. F. C. 
Twente — 47 p.

semifinalele „Cupei 
(meciuri tur) : Gra-

în 
pe 
se
P, 
P,
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au obținut victorii mult aplaudate
Peste 8 OOO

de spectatori

in tribunele

patinoarului

CATEGORIA SEMIMUSCÂ

Cea de a 8-a gală, la care 
s-a înregistrat și primul record 
de spectatori, primul meci s-a 
terminat tot atît de repede pe 
cit s-au umplut tribunele. Ita
lianul Udella a început vije
lios meciul, cu serii deosebit de 
puternice, astfel că minutul 1 
al primei reprize il găsește pe 
campionul Turciei. Temei, în 
stare de k.d. După numără
toare, boxînd in aceeași ma
nieră. italianul il surclasează 
pe Temei și arbitrul vest-ger- 
inan Kramheler intervine .încă 
o dată, îl numără pînă la 8, 
iar a treia oară îl trimite 
direct la colț.

Udella b. ab. 1 Temei . .

Meciul dintre Mihai (Româ
nia) și Rozek (Polonia) debu
tează fiirtunos. Purtat de în
curajările publicului Mihai 
uită, se pare, că întîlnirea du
rează 9 minute și se aruncă, 
pur și simplu, asupra adver
sarului Re care-1 domină cate
goric. Polonezul recurge la 
dese clinciuri pentru a-1 scoate 
din ritm pe campionul nostru, 
în urma unuia, Mihai iese cu 
un croșeu de stingă Ia bărbie 
și Rozek cade. Este numărat 
pînă la 8. Situația se repetă 
după puțin timp și gongul in
tervine salvator. Rundul 2 este 
echilibrat pentru că Rozek re
ușește să-l țină la distanță pe 
Mihai, dar și pentru că con- 
stănțeanul nu mai arată inci
sivitatea inițială. Ultimele mi
nute îi aparțin lui Rozek, Mi
hai resimțindu-se vizibil.

Rozek b. p. Mihai (3—2).

Schimb de lovituri între Dumitrescu și Frederiksson

CATEGORIA MUSCĂ

a- 
la 

cu Milev (Bulgaria), bo- 
vitalitate.

se

Olech (Polonia) a mers 
proape tot timpul „cap 
cap" <-„ 1.111-. “ 
xer cu forță și 
Abia în final, polonezul 
detașează puțin.

Olech b, p. Milev

o dată proba excepționalelor 
sale calități, întrecînd de o ma
nieră indubitabilă pe pugilis- 
tul suedez Frederiksson. După 
o primă repriză calmă, cu as
pect de studiu, următoarele 
i-au aparținut net campionului 
român, care l-a măcinat pur 
și simplu pe suedez cu directe 
de stingă, urmate de upercu
turi de dreapta. Frederiksson 
a fost numărat în reprizele a 
Il-a și a III-a. Emoționantă 
manifestația publicului adre
sată maestrului Lucian Popes
cu, îndrumătorul tînărului nos
tru pugilist.

Dumitrescu b. p. Frederiks- 
son.

deDoar un minut și 40 
secunde a durat partida din
tre Ciucă (România) și 
Warnke (R. D. G,t. Boxerul 
german (18 ani), posesor al 
unei alonje impresionante, a 
căutat să-l țină pe Ciucă cit 
mai la .distanță, cu lovituri 
de stînga. Dar campionul ro
mân, mult mai experimentat, 
a sesizat imediat situația și a 
atacat virulent cu laterale de 
stînga care au găsit deschisă 
bărbia adversarului. Warnke 
face cunoștință cu podeaua, 
e numărat, dar reia lupta. 
Primește o nouă lovitură și 
în timp ce arbitrul Gittins 
(Țara Galilor) începuse nu
mărătoarea, antrenorul Liidke 
a aruncat prosopul, abando- 
nîndu-și elevul.

Ciucă b. ab. I Warnke.

Meci disputat în viteză, 
așa cum șade bine unor co
coși pintenați. După serii de 
lovituri reușite cînd de unul, 
cînd de altul. în ultima re
priză, irlandezul Dowling, 
deși pare la capătul resurse
lor, marchează mai mult, a- 
vantajul său fiind consolidat 
și de avertismentul dat lui 
Schultz (R.D.G.).

Dowling b. p. Schultz.

CATEGORIA COCOȘ

deDupă curățirea ringului 
garoafele primite de Ciucă, a 
urmat un meci destul de dina
mic și mult mai curat decît 
îl exprimă deznodămîntul. 
Englezul Pinner, cu un stil 
într-adevăr britanic, l-a depă
șit metodic pe spaniolul Ru
bio, un bun cunoscător al lup
tei corp la corp. Cele trei a- 
vertismente acordate de către 
arbitru (unul în prima, alte 
două în ultima repriză) 
lui Rubio, îl descalifică, deși 
meciul a fost mai clar decît 
altele în care nu s-a dictat 
nici un avertisment.

Pinner b. descalificare III 
Rubio.

A descrie în cîteva rînduri 
recitalul pugilistic oferit de 
campionul Franței și câștigă
torul turneului internațional 
militar de la New York, 
Aldo Cosentino și de polone
zul Andruszkiewicz, ar în
semna să ignorăm valoarea 
și spectacolul oferit de cei 
doi pugiliști. într-un meci 
disputat, în care seriile ful
gerătoare ale francezului și 
directele izolate ale polone
zului au alternat într-un 
ritm infernal, dar atît de co
rect îneît arbitrul Busic (Iu
goslavia) a fost inutil, deci
zia a fost acordată, pe merit, 
lui Cosentino.

Cosentino b. p. Andruszkie- 
wiez.

CATEGORIA
SEMIUȘOARÂ

Atacînd cu mai multă forjă 
în finalurile de repriză, bul
garul Pilicev a luat avantaj 
asupra scoțianului Harrison.

Pilicev b. p. Harrison.

Mezinul echipei României, 
Aurel Dumitrescu, a făcut încă

Un meci în care nu s-a în- 
tîmplat nimic.

Petek (Polonia) b. p. Dun
kel (R.D.G.),

CATEGORIA 
SEMIMIJLOCIE

După ce a fost numărat ci»e 
o dată în fiecare repriză, olan
dezul Schregardus a East con
dus la colț de către arbitrul 
austriac Tuschar, promovând 
mai departe un periculos stîn- 
gaci : bulgarul Kiriakov.

Kiriakov b. ab. 3 Scbregar- 
dus.

O întîlnire în care ambii 
boxeri au fest numărați. In 
ultimele secunde, Ruocco este 
avertizat

Henderson (Anglia) b. p. 
Ruocco (Franța).

Un meci anost au furnizat 
campionul olimpic Wolke 
(R.D.G.) și Dzakula (Iugosla
via). în final, fiind puțin mai 
clar în a~țiuni, Wolke pri
mește decizia

Wolke b p. Dzakula.

Celxjslovacul Cemy a făcut 
eforturi desrseblte centru a 
încheia în 'pirica 
Si.berman (Romi 
pionul semimijlo 
a atacat dezlănțuit, a plasat 
lovituri ce catapult și și-a 
trimis de trei ori adversara', 
la podea, directele sale 
dreapta făoind adevărate 
vagii-

Silberman b. p. Cerny.

CATEGORIA MIJLOCIE

Puțin box. multă bătaie 
o decizie greșită.

Virtanen
Warrington

DIRECTELOR
Dacă Ciucă sau Dumitrescu 

au impresionat în 
lor meciuri de 
ne. aceasta 
faptului că 
surclaseze adversarii cu teri
bilele pistoane directe. Aceas
tă extrem de spectaculoasă 
și mai ales utilă armă a 
boxerului inteligent și activ 
începe să redevină o carac
teristică importantă a luptei 
marilor maeștri. Rîr.d pe 
rînd. Tregubov sau Sokolov. 
Dowling. Silberman sau Pe
tek, Grosso. Tracey sau chiar 
Aiexe — veterani ai mari
lor întreceri sau viguroși 
campioni în devenire — re
aduc intre corzile ringului 
măiestria luptei bazate pe 
loviturile directe.

In tendința actuală a boxu
lui modern se relevă tendin
ța de a acționa precis, cu 
minimum de risc, 
le n-au scăzut în 
însă lupta și-a 
mult din caracterul 
zolant de dur și brutal al în
cleștărilor necontroiate. Cei 
mai mulți dintre boxeri eau- 
tă activ momente favorabile 
prm tatonarea permanentă 
cu lovituri directe repetate 
care preocupă adversarul sau 
il opresc din acțiuni decisive. 
Și cînd acesta greșește, este 
lovit cu promptitudine 
forță, sec, precis, scurt si de 
la o distanță din care se 
duce riscul. Seriile sînt 
pide și efectuate din per- 
ma.nentă mișcare, însoțite de

s-a 
au

primele 
la europe- 
datorat și 

reușit să-și

Lovituri- 
duritate, 
schimbat 
dur. de-

Si

rp- 
ra-

retrageri ș| reveniri. Atacu
rile sînt prompte, pe depla
sări, scurte, dar rapide. Toa
tă lupta este conturată de 
avalanșa loviturilor directe 
din toate pozițiile șl situa
țiile. Trebuie subliniată va
rietatea directelor si în spe
cia] frecvența lor. 
rectul de dreapta 
țuie acum repetat, 
cîștigă 
citate.
a vrut 
Iov, el 
greutate să se impună, întiu- 
cît alegea loviturile largi, 
izolate. în schimb bulgarul 
Pandov. deși mal fragil decît 
periculosul Nedelkovici, a 
putut Infringe forța și dife
rența de greutate, utilizînd 
lovituri de oprire și contra
atac.

S-ar putea înșira multe 
exemple. Este însă fapt cert 
că. în stilul reprezentanților 
din majoritatea țărilor cu 
tradiție Șj valoare în box, 
se remarcă o largă și va
riată în trebui n ța re a directe
lor. Aceasta însă nu exclu
de și utilizarea celorlalte lo
vituri. în specia] a celor de 
jos. sau a luptei de aproape. 
Numai că alei s-au introdus 
elemente noi, înlăturîndu-se 
acțiunile confuze. Cu. toate 
acestea, ani putea numi fără 
exagerare actuala ediție a 
europenelor de box diept 
.campionatele directelor".

Chiar di- 
se înlăn- 
iar lunta 
și efica-în claritate

Oricit de spectaculos 
să fie iugoslavul Pir- 
n-a reușit decît cu

Eustafiu MĂRGĂRIT

FLORI TIMPURII
Prea multe t:nt trecătoare, 

prea multe sînt efemere la 
acesta campi&Mta continenta
le. La început s-a auzit, ca o 
muzică seraf;:i. splendid clipo
cit de trei clipe, un gong ste
reofonic care ce amintea de în- 
cintitoarea urertură a anunțu
rilor pe aeroportul din Roma. 
Apoi s-a revenit la banalul tal
ger de aramă_ La început a fost 
haloul din tribune pe care foT.o-

Din coltul
TRIBUNEI

reporterii nu știau cum sd-l 
evite. Acum se bat doi oameni 
pe un loc, umplind aproape a- 
rena dar provocind o dezordi
ne pe care numai organizatorii 
o merită pentru lipsa lor to
tală de pricepere... La început 
oricine putea nădăjdui. Acum 
numai unii. Purtătorul tricoului 
nr. 1, musca englezi David 
Needham; și-a predat speran
țele altor colegi, în schimb ul
timului număr de tricou (185), 
românului Alexe, îi sînt încă 
îngăduite.

în timp ce colegi de-al lui 
se bat. uneori cu succes, în cel 
de al doilea meci, Horst Stumpf 

încheiat iOCOt elile din pri- 
și tardiva sa tntilnire. 

i vrea să fim răutăcioși, 
să-i sporim siirianului a- 
diunea, nici mica- si d:s- 
n cc.’c5îlitatea deciziei, dar 
m ct’ gafi să-i reamintim 

neditație pntru 
a Dieme o

1*1 CX-C'

p.

•e p—.certe 
ifeti

’t'e

partener de categorie Solomos. 
căruia i-a fost suficientă, în 
acest scop, o singură victorie! 
în același fel, cu o biruință, 
și-au asigu’at medaliile, fără 
eforturi prea mari dar favori
zați de soartă, maghiarul Gedd, 
bulgarul Gheorghiev, șt proba
bil că așa va ajunge la una și 
sovieticul Pozniak.

Dar încă înaintea medaliilor, 
poate puțin chiar indecent, au 
apărut florile. Trei fire sau 
buchete înminate din toată 
inima dar probabil prea de 
vreme. în aceste clipe am pre
ferat complimentul pe care ni 
l-a făcut colegul Sydney Hulls, 
de la cotidianul londonez „Dai
ly Express", cunoscut colindă
tor profesionist al marilor 
competiții sportive, care, între 
trei bătăi â l'aveugle pe clavia
tura mașinii de scris ți o re
lație telefonică de presă, ne po- 
restea cit de mult l-a înduio
șa: genul taxatoarei din tro- 
leiirux care i-a oferit (cu in
credibili cssrtoazie pentns un 
e-.glea) doi bujori din gradi
na p-op-ie. el însuți, gazetarul 
încercat, iutrebîndu-ne dacă a- 

st gert nu este cumva o tra- 
tie românească, așa cum bă- 
■ ■■a. Am tncvcat să-i expli- 
m că darul floral către că

lători este ultima măsură lua
tă de întreprinderea I.T.B., 
fruntașă pe țară, dar n-am mai 
apucat pentru că începuse și 

acoperise vocea jurnalul 
vor pe care cu multă inge- 
cirate ii pregătește și îl ofe- 
publieului înainte de gale 

egul nostru Dorin Șteflea..
Victor BĂNCIULESCU

(Finlanda) b. 
(Anglia).

revenirii din ul-

SIMPOZION MEDICAL A.I.B.AI»

ar

LINIȘTEA 
DINAINTEA

In ciuda 
tima repriză, polonezul Gortat 
n-a putut schimba optica ar
bitrilor pentru a-i determina 
să-i acorde victoria în me
ciul cu iugoslavul Parlov. De
cizie nejustă.

Parlov b.p. Gortat

Cronici redactate 
VILARA, J. 
BURILEANU, 
P. IOVAN.

Fotografii

—•— 
da R.

BERARIU, N. 
GH. ILIUȚA ți

da
Aurel NEAGU

ÎNSEMNĂRI

că s-au regăsit, 
toți favoriții de

deCampionatele europene 
box de la București au debutat 
bine, în cadrul superb al pa
tinoarului „23 August"- unde, 
unic inconvenient — ceea ce-l 
depărtează ciudat de destinația 
sa inițială — domnește o căl
dură caniculară.

Primele meciuri au fost, în 
ansamblu, bune, iar organiza
rea perfectă, ceea ce nu ne 
surprinde de loc, pentru că-i 
cunoaștem bine pe prietenii 
noștri români. Dar înainte ca 
desfășurarea competiției să 
merite veritabile comentarii 
tehnice, să abordăm o proble
mă care ne este scumpă și, 
pentru care, de mult, ne lup
tăm în van : aceea a trageri
lor lă sorți, care hotărăsc or
dinea tuturor întîlriirilor.

Este un lucru stupid de orb. 
Se pun toate numele în același 
recipient, categorie după cate
gorie, și o mină, pretins ino
centă, le trage la noroc.

Așa se face 
la semimuscă, , .
aceeași parte a tabloului: bo
xerul din RD. Germană, româ
nul, polonezul și sovieticul. La 
fel, Sokolov (U.R.S.S.) și Pro- 
chon (Polonia) s-au înfruntat 
în primul tur la categoria pană. 
Și mai sînt destule astfel de 
nedreptăți...

Pentru ce, deci, așa cum se 
petrec lucrurile la toate spor
turile bine organizate, de exem
plu, în tenis, să nu se proce
deze la o tragere la sorți diri
jată? Cu alte cuvinte, să se 
preextragă cei mai aureolați, 
titrați patru boxeri, de așa ma
nieră, incit ei să nu se poată 
întîlni decît in faza finală și 
să se tragă numele celorlalți 
la sorți, ca de obicei.
' Ultimele Jocuri Olimpice 

(primii doi europeni) și ulti
mele campionate europene ar 
servi drept criteriu Și, in ca
zul în care unul dintre cei pa
tru boxeri de reținut ar fi aban
donat competiția, înlocuitorul 
său ar puteți fi un compatriot, 
justă recompensă pentru mun
ca in profunzime a unei fede
rații.

Acest sistem ar avea marele 
avantaj de a evita, în mare 
parte decernarea nemerîtată 
a medalilor, unor boxeri be-

neficiari ai circumstanțelor 
prea fericite, calificați în dauna 
unor adversari de mina a doua, 
în timp ce cei mai buni oameni 
ai categoriei s-ar epuiza Și eli
mina între ei.

Ar mai fi o a doua sugestie 
pe care aș vrea să o expun pe 
scurt și care, de fapt, emană 
de la prietenul meu român, 
Victor Bănciulescu: să nu fie 
cîntăriți boxerii în dimineața 
meciului, ci de-abia în ultimul 
moment, în clipa ce precede 
urcarea în ring. Găsesc propu
nerea excelentă, căci risipește 
echivocul: boxerul va fi cu 
adevărat din categoria în limi
tele căreia va combate, așa 
cum se petrec lucrurile la hal
tere, unde se cîntăresc, înain
te de omologare, sportivii care 
doboară recorduri.

Se pare că ideea este, în ge
neral, dezaprobată de antrenori, 
cărora le tulbură obiceiurile, 
deprinderile. Dar boxerii pe 
care i-am întrebat, au fost, în 
unanimitate, _de acord, răspun- 
zindu-mi: 
tea trișa, 
adevărat, 
rie...“

Tinerii

„Nu se va mai pu- 
vom fi, cu toții, cu 
de aceeași catego-

an simțul dreptății!

Raymond MEYER
. L’Equipe - Paris

Poa'.e cd nu as fifteris aceste 
rindur-i. dacă nu m-er fi scos 
dm fire unele comentarii pe 
care, de două zile, le tot aud 
prin tribune. Subiectul ? A riș
ti gat seu r.u c câștigat Alexe 
în țața greului olandez Lubben.

Stimați vecini din tribună, 
vă rog să-mi permiteți să vă 
spun punctul r-.eu ce vedere 
tn legătură cu această partidă, 

deoarece printre dumnea- 
voastră sint fi tițiun care nu 
au văzut prea multe meciuri 
de box (i-cm ghicit după felul 
în care vorbesc despre luptele 
din ring că nu și-au prea tocit 
pantalonii pe bdneile de la Flo- 
reasca), vreau să amintesc — 
rugind sâ mi se ierte aparenta 
lipsă de modestie — că eu am 
asistat la dteua viii de partide 
și că am fost acolo sus, pe 
ring, de peste 3C0 de ori yi că 
am boxat la șase ediții ale cam
pionatelor europene.

încercați să vă reamintiți me
ciul Alexe—Lubbers.

Nici un arbitru competent nu 
putea da acolo un alt ind ngd- 
tor decit Alexe. Mulți ti repro
șați (greului nostru) că a fost 
prea prudent, că nu a atacat 
mai de loc, că a evitat schimbu
rile cu adversarul, că... Dum
neavoastră. uitați, insă, direc
tele lui de dreapta, cu care l-a 
stopat pe impetuosul pugilist 
olandez, deplasările derutante 
care l-cu făcut pe acesta să se 
oprească deseori in corzi, cele 
cîteva contre de dreapta arun
cate precis la momentul opor
tun. Uitați, in sfirșit, că de-a 
lungul celor trei reprize Alexe 
nu a primit decit citeua 
lovituri mai clare. Tactica de 
luptă a unui „greu" nu poate 
fi asemănătoare cu a unui „co
coș".

Dacă am face o comparație 
între box și.. . fotbal, aș afir
ma că tactica lui Alexe a fost 
asemănătoare cu cea a echipe
lor italiene Inter sau Milan, pe 
care cu toții le admirăm cind 
le vedem jucînd. Ideea lor tac
tică este, in primul rind, să nu 
primească nici un gol. Apoi să 
încerce să dea unul sau două 
numai pe contra-atac și în sfir
șit să-și apere avantajul. Exact 
așa a procedat și Alexe. In 
primul rind s-a îngrijit să nu 
primească lovituri, apoi a punc
tat cînd a avut ocazii sigure și, 
în final, a făcut totul să-și păs
treze avantajul.

Am curajul să afirm și, cre- 
deți-mă nu o fac din sentimen
talism, că dacă va boxa tot 
atît de bine și în celelalte par
tide va cîștiga titlul de campion 
european. Eu am încercat, cum 
vă spuneam, de șase ori acest 
lucru dar n-am reușit să ajung 
decît pînă la argint. La toam
nă, înaintea examenului de stat, 
voi renunța la activitatea com- 
petițională și doresc ca atunci 
„solistul" categoriei grea în 
„naționala" noastră să f ie. .<. 
campionul european Ion Alexe. 
Vă spun eu că are toate șan
sele.

Vasile MARIUȚAN
fost campion al României

Azi la era IX ere loc ta sala de festivități a 
Uri Științifice CNEFS <03 August’) s-—pozlor/ol 
acest pnle) ver fi dcate o serie de ecznunlcări. 
t*m : UrijMeme medicale «te texului* (relerenț: 
Acglla, prof. SctiTarte — F.D G., <tr. Meskwa — Polonia); 
radiolosice ale milnii la texert* (dr. E-agen Roșea): 
la boxeri* <dr. Scti-rw — Ce» ‘ — ‘ ‘
talogTatiee la boxeri* <dr. M Cri

Centrului de Cerce- 
raedlcal AIBA. Cu 
Printre acestea no- 
dr. J. Blonstein — 

„Modificări 
. . „Funcția renală

^Particularități electroence- 
veann).

Nu mal e așa cald. Poate 
că soarele și-a consumat 
brusc combustia de foc, tur- 
nînd-o în magma trotuare
lor, și acum își reîncarcă 
bateriile... Valurile Heră
străului tresar ușor, obosi
te de zbuciumul de aseară. 
Un vaporetto trece calm, bă- 
tind dezordonat din zbatu
rile care amintesc de copi- 
lăreștile urcări, in sus, pe 
Mississippi, cu Tom Sawyer...

Liniștea-i deplină, doar 
țăcănitul mingii de ping- 
pong o taie, parcă, In fîșii 
egale. Antrenorii Tedy Ni- 
culescu și Titi Dumitrescu 
rezolvă ecuația unei mai 
vechi rivalități. .. Să-i de
ranjăm ? Poate maj tîrzlu ..

încercăm să intrăm în ca
bana boxerilor noștri, afla
tă In buza malului. Inten
ția noastră rămine, însă, 
nerealizată, căci asistentul 
medical Dan Angheliu este 
de neconvins : „Nu se poa
le t Mihai Aurel, Cuțov și 
Stumpf dorm. Toți boxează 
peste cîteva ore... Zău. 
inutil să insistați

Revenim pe plajă — dacă 
i se poate spune așa asfal
tului de de-a lungul apei. 
Antrenorul Popa și Monea 
prind pește sau — mai bine 
zis, cum glumește careva - 
încearcă să prindă—

Aurel Dumitrescu se plim
bă agale, .visător, cu o car
te in mină. Parcă recită, 
parcă învață ceva pe din
afară. ..

De undeva, răsare celă
lalt Ion al lotului, Alexe :

— Ce zici, Ioane, ți-e fri
că de francezul Victor ?

— N-am boxat niciodată 
cu el, dar cred că am să-l 
bat ! Știți, în Cîmpina mea, 
toată lumea așteaptă să mă 
vadă ciștigind...

Apoi tace, parcă încurcat. 
Mă uit la el, Ia ochii-i verzi, 
de culoarea sălciei din 
apropiere și simt nevoia 
să-i spun „ei, băiete, parcă 
numai în Cimpina...“, dar 
nu știu de ce nu îngîn nici 
un cuvînt. între timp, Mo
nea scoate un peștișor... 
„Dâ-1 drumul — șoptește 
cineva — poate-o fi miracu
los. Dacă îți aduce o meda
lie?!” Semigreul nostru 
zimbește amuzat. Știe că 
pentru el, peștele cel 
se numește Pozniak...

Vaporașul a venit pînă la 
o aruncătură de băț. E plin 
de elevi. Ce să-i faci, tezele 
s-au terminat, sîmbătă în
cepe vacanța... De pe co
vertă se aude o voce c 
„Uiie-l pe Alexe !"... ji 
Alexe roșește.

Ne întoarcem spre cabană, 
spre masa de tenis. în ușă. 
Covaci se întreține cu An- 
toniu. Poate îl compătimeș
te pentru accident, pentru 
neașteptata lui eliminare... 
Nu cred, Antoniu zimbește 
trist, își ia la revedere ți 
pleacă. Pentru el campio
natele europene — pe care, 
desigur, le-a așteptat atîta 
— s-au sfirșit... Ochelarii 
mari, fumurii, nu reușesc să 
ascundă plasturele de pe 
sprinceana ochiului sting. Și 
mă gîndesc că mai erau nu
mai 20 de secunde...

Plecăm. Lucian Popescu 
ne conduce.

campionate, dom- 
Mai ceva ca pe 
mea ! Cine ar fi cre- 
iasă Vasiușkin, să 

Ce campio-

- Ce 
nule i 
vremea 
zut să
bată Pușcaș.. 
nate...’

Ovidiu IOANIJOAIA

La ancheta noastră internațională răspunde astăzi

Antrenorul italian de mare
NATALE REA

Actualul „cm de colț" al boxerilor peninsulari — Natale Rea 
— reprezintă, neîndoios, una dintre figurile cele mai proeminente 
ale peisajului pugilistic european. Boxer de renume mondial a 
urcat pentru prima oară în ring la 13 ani, și a repurtat sute de 
victorii, intre care, reputatul trofeu „Mănușa de aur" 
(New York, 1937) — batale Rea a părăsit activitatea competițio- 
nală in 1938, inscrimcu-se la cursurile naționale de antrenori. In 
anul 1957, interlocutorul nostru a fost numit antrenor federal al 
squadrei-azzurra — calitate în virtutea căreia a călăuzit spre 
victorie pașii unor veritabili ași ai careului magic: campionii 
mondiali ..pro* Benvenuti și Lopopolo „olimpicii" De Piccoli și 
Atzoii etc.

Rugat să-și exprime opinia 
in cadrul anchetei internațio
nale efectuată de ziarul „Spor
tul", antrenorul italian a avut 
amabilitatea de a scrie perso
nal răspunsurile, metamorfo- 
zind eventualul travaliu al re
porterului intr-un exercițiu de... 
traducere. Așadar...

%
1. Ținînd seamă de tentați

ile multiple ce i se oferă as
tăzi, prin ce mijloace credeți 
că poate fi atras tineretul 
spre exercițiul dur al boxului ?

lucru, (n privința transformă
rii mentalității... Sint încă 
foarte mulți cei care consideră 
pugilismul drept o bătaie, un 
mod de manifestare a forței 
oarbe. Ei bine, aceștia, mai ales 
dacă sint părinți, trebuie con
vinși de contrariul, trebuie fă- 
cuți să recunoască tocmai no
blețea unui 
fapt, tinărul 
tr-adevăr o 
către corzi, 
cale nici o

box veritabil. De 
care „simte" 

mare propensiune 
acela nu are în 
piedică.

în

Tiparul 1. P. Jnîonaaiia*. cir. Brexolaau or. 23—2S. BacureaH

-A

z*:

raportul din ring și, implicit, 
nu contrazice spiritul sportului.

3. Ce condiții trebuie îndepli
nite pentru a menține corecti
tudinea și a înlătura brutalita
tea din boxul amator ?

ținînd 
vieții 

foarte multe

2. Nu credeți că prin efec
tuarea cîntarului la urcare în 
ring, ar putea fi alungat 
box un prilej frecvent 
ipocrizie ?

<Jin 
de

— Intr-adevăr, aceasta este o 
problemă esențială pentru vi
itorul acestui sport, 
seama că angrenajul 
moderne oferă
tentații tinerilor. Oricum, mult 
mai multe decît 
cină am pus eu, pentru prima 
oară, mănușile în mâini... Dar 
să revin la întrebare: cred că 
„soluția" stă in forța de atrac
ție manifestată în intervalul 
primelor jaloane educative. A- 
dică, familia și școala. Care pă
rinte n-ar dori să aibă un co
pil pe care să-l știe puternic 
și, înainte de toate, sănătos ? 
Aici este din păcate mult de

pe vremea
— Ipocrizie ? I Nu cred 

termenul e cel mai bine ales...
După cum nu cred că in 

acest domeniu este nevoie de 
vreo schimbare.: așa cum este 
organizat acum „ritualul" cin- 
tarului, zic eu, este cel mai ni
merit. Dacă, la urma urmei, 
sistemul actual este deficitar, 
atunci el dezavantajează — în 
egală măsură — pe ambii com
petitori, ceea ce nu modifică

că

— Iată o nouă întrebare-che- 
ie... în primul rind, cred eu, 
evitarea brutalităților în ring 
depinde de formația boxerului, 
care trebuie să fie MAI ALES 
un tehnician și nu un „bătăuș"... 
Formația sportivului este, evi
dent, in funcție de antrenor, așa 
că... în al doilea rind, un mare 
rol revine arbitrului de ring, 
care trebuie să vegheze pentru 
ca lupta să rămînă în limitele 
stricte ale , corectitudinii. Sint 
țări.in care arbitrul de ring are 
voie să oprească întîlnirea pen
tru box non-tehnic! Poate că 
este o inițiativă care trebuie 
extinsă... Pentru înlăturarea 
accidentelor ar mai trebui in
trodusă — măcar experimental — 
o mască protectoare, 
de mulți ani, 
internaționale 
sigur, acestea 
teva soluții.

uzitată, 
la campionatele 

militare. Și, de, 
nu sini decît cî-


