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CONDUSA DE TOVARĂȘUL MCOLAE CEAUSESCU,
LA CAIAC-CANOE
Simbătă s*. duminică se 

dispuți la Sofia concursul 
inaugural a] sezonului in
ternațional de caiac-ca- 
noe. La această regată 
participă și o serie de 
sportivi români. Vor lua 
startul în diferitele pro
be : P. Maxim, A. Siml- 
onor, S- Maxim, Gh. Si
dorov, R. Rujan. L Iacob. 
D. Ivanov. V. Roșea E. 
Botez, valentina Serghei. 
Hilde Lauer, A- Verba, L
Irimia, S. Timofaa, L 
Reva.

ARBITRUL MECIULUI

t ?.•
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• Ieri, a sosit lotul sportivilor americani • De- PATRIOTICA 
darația lui Gary Anderson • Vor fi reprezentate |

18 țâri

i
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Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae 
secretar general al 
P.C.R., care va participa la 
Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și munci
torești de la Moscova.

Din delegație fac pane to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar ăl C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Stoica, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Dră-

Ceaușescu,
C.C. al

Petre 
Gheor- 
Răutu, 
Voitec.

gan. Janos Fazekas, 
Lupu. Manea Mănescu, 
ghe Rădulescu, Leonte 
Vasile Vilcu, Ștefan 
Iosif Banc, Petre Blajovici,
Dumitru Coliu, Emil Drăgă- 
nescu, Mihai Gere. Dumitru 
Popa. Dumitru Popescu. VaSile 
Patilineț. de vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat Și ai Con
siliului de Miniștri, de membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai 
ambasadei.

Pe aeroport, membrii dele
gației au fest salutați cu căl
dură de un mare număr de 
locuitori ai Capitalei.

(Agerpres)
★

MOSCOVA 4. — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristo’.o- 
veanu, transmite: miercuri 
La amiază, a sosit la Moscova.

delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al C.C. al P.C.R.. care va 
participa la Consfătuirea 
temaționalâ a partidelor 
muniste și muncitorești.

La aeroportul Vnukovo 
legația Partidului Corni 
Român a fost întâmpinată de 
tovarășii L. L Bnejnev. secre
tar genera! ai C.C al P.C.US-. 
N. V. Podgornîi, K. T. Mazu
rov, membri ai Baroului Po
litic al C.C al PCI'S.. K. F 
Katusev. secretar al CC a’. 
P.CILS, K. V. Rusakov, 
membru al Comisiei Centrale 
de revizie a P.CUjS-, G. I. 
Stepakov. membru al C.C. al 
P C.U S. sef de secție la C.C. 
al P.QILS. și de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu. ambasadorul Republi
cii Socialiste România in 
U.R.S.S.. și membri ai Amba
sadei
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R. H. RUSSfLL OASPETE

Al GALEI DE ASEARĂ

John Writer, Tommy 
PooL William Krilling 
etc. La sosire, faimosul 
țintaș Gary Andersen, 
multiplu campion și re
cordman mondial $. o- 
limpie, ne-a declarat : 
«Știn că întotdeauna 
competițiile de tir din 
România sint foarte Uri. 
ele situîndu-se in apro
pierea valorici a cam-

ptonatelor mondiale 
Jocurilor Olimpice, 
vrut să particip de 
va ori, dar abia acum 
pot să-mi satisfac aceas
tă dorință. Cunosc de 
mai mulți ani pe trăgă
torii români și întrețin 
relații prietenești eu ei. 
Sint extrem de bucuros 
că voi avea o nouă oca
zie să-i intilnesc*.

Tot ieri s-a primit și 
o telegramă din partea 
forului de specialitate 
de la Paris prin care se 
anur.ța <i participarea 
unui lot francez la inter
naționalele de la Bucu
rești. Prin urmare, o 
dată cu înscrierea Fran
ței. numărul țărilor ca
re vor B reprezentate la 
întrecerile de la Tunari 
se ridică la 18.

în așteptarea tuturor 
oaspeților, cei mai gri
julii. prezenți de acum 
la București, au început 
antrenamentele, iar sim- 
bâtă. în ajunul concursu
lui, va avea loc ședința 
tehnică. Se știe că In 
același timp cu interna
ționalele României va 
vea loc șt Balcaniada 
tir.

cile-

ION COVACI Șl ION ALEXE AU URCAT

PRIMA TREAPTĂ A PODIUMULUI

Categoria pană de-a 9-a gală tot atît 
precum era și cerul.

2 500 
..._____ _____ , Ono-

maste din Smirna, cel dintîi în
vingător olimpic la pugilat l-ar 
fi văzut ieri, pe compatriotul său 
Tsironis. în meciul cu turcul Ta
tar. cu greu l-ar fi recunoscui 
drept urmaș al său. Angajați în 
schimburi de lovituri puternice, 
aproape permanente, dar cu tra
iectorii atît de bizare, încît pă
reau niște înotători 
combatanții

Făcînd abstracție de cei 
de /ini care-i desparte, dacă

de cenușiu 
________ ___ Numărat o 
dată în repriza a doua șl încă 
o dată în ultima, grecul Tsironis 
a fost declarat învins.

Tatar b.p. Tsironis.

dezacord cu decizia 
care l-a favorizat 
Mihailov. Prichard

pe uscat, 
Inaugurat

Sîntem în 
judecătorilor 
pe bulgarul 
(Țara Galilor) a trimis cu măies
trie multe directe de stingă, în 
plină figură, în timp ce Mihailov, 
a cărui experiență competițională 
este mult mai bogată (deține me
dalii de bronz la C.E. de la Roma

și la J.O. din Mexic), a obstruc- 
ționat deseori și a atacat cu ca
pul înainte. Ceea ce a surprins 
însă în mod plăcut la boxerul 
bulgar, a fost viteza de execu
ție superioară, într-adevăr, 
Prichard.

Mihailov b.p. Prichard.

Schimb de directe de stingă intre I. Covaci șt Egle

Categoria ușoară
Maghiarul Hardsa a pățit, 

meciul de Ieri cu italianul Ca
pretti, exact ca în disputa sus- . 
ținută cu două zile în urmă cu 
Antoniu 
întrecut 
punctele de vedere, 
de data aceasta, Capretti nu s-a 
mal hazardat ca românul (care 
știm ce a pățit) șl a obținut o 
victorie categorică.

Capretti b.p. Barcsa.

Vasile. Adică, a fost 
de italian din toate 

numai că

Cu ani în urmă, contracarînd și contrariind nobila artă, 
deputata laburistă Edith Sumerskill scria o carte inti
tulată „Ignobila artă“. Cîteva accidente grave în lumea 
boxului profesionist au determinat unele organisme din 

emisfera septentrională a bătrînului continent să ia în discu
ție eradicarea pugilismului din registrul sportiv. Parlamentul 
linei insule din apele teritoriale ale Europei a trebuit, in 
aceeași problemă, să ia în considerare o intervenție foarte de
cisă. In Cehoslovacia, meciurile interne se dispută exclusiv sub 
protecția căștilor.

Fenomene disparate, dar cu convergență spre același obiec
tiv, au pus în stare de alarmă forul tutelar al boxului amator 
mondial. în fața avalanșei de reproșuri, temeri, îndoieli, exista 
o singură stavilă, o singură soluție acceptabilă și aceasta poartă 
numele „Operația umanizare". Ca toate operațiile, delicată și 
uneori dureroasă.

A.I.B.A. desfășoară operația pe un front larg, cu tranșeele 
cit se poate de vizibile, pentru a se asigura și succesul de 
publicitate. De aceea „Informația Bucureștiului" a fost nevoită 
să menționeze în titlu contribuția medicinei la crearea sur
prizelor din arena patinoarului. De aceea vedem atît de des 
doctorii urcînd și coborînd scările ringului cu feșe și tampoane 
de vată în mină. De aceea arbitrii, urmînd instrucțiuni severe, 
se grăbesc să dicteze abandonuri mult mai devreme decît am 
fost vreodată obișnuiți. De aceea expresia supremă a boxului, 
cuvintele magice knock-out au fost înlocuite aproape unanim 
din vocabularul crainicilor de reuniuni, care utilizează în 
schimb formula criptică r.s.c., cu înțelesul englezesc : referee 
stop combat, adică arbitrul oprește lupta !

Poate tot de aceea — la lege nouă, Infractori noi — unii an
ti enori țin cu discreție pe sub prosop, în pauze, sărurile cu 
care-și trezesc elevii din amorțeală (imagine mult mai ușor 
depistabilă în prim-planurile televiziunii decît din tribună). 
Poate tot de aceea unii arbitri, în pauze, nu permit combatan
ților să stea cu spatele la adversar, tăinuind cine știe ce tra
tament din partea antrenorului,. și-i întorc cu fața spre partea 
pe care o reclamă în primul rînd politețea.

Neîndoios de aceea Comisia medicală A.I.B.A. a instituit con
trolul antidoping la participanții din arena bucureșteană. Ne
îndoios de aceea comisia numită ține adevărate simpozioane la 
București. Dar tot atît de neîndoios nu de aceea rezultatele de 
laborator sînt ținute secrete, ignorîndu-se efectul etic și peda
gogic — singurul cu adevărat eficace — pe care l-ar avea pu
blicarea infracțiunilor. Putem afla eliminarea din Giro a unei 
mari vedete ca Merckx, dar trebuie să umblăm pe căi ocolite 
pentru a putea anunța că boxerul elvețian Schăllebaum a 
ingurgitat amfetamine sau simple produse somnifere pe care 
institutul din Macolin nu le consideră nocive.

„Operația umanizare” e în plină desfășurare.

s. Vtcto. BANCiUlESCU

cou fierbinte, însuflețitor, gîn- 
duri și fapte se contopesc în 
aceste zile pe calea unor noi în
făptuiri, reflectînd larga adeziune 
și participarea entuziastă a oa
menilor muncii la programul am

plu trasat de partid prin recentul pro
iect al Directivelor Congresului al X-lea 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
economiei naționale. Pretutindeni, în 
marile uzine, pe șantierele socialismu
lui, pe ogoare, în laboratoare, s-au de
clanșat noi energii creatoare, au sporit 
căutările și eforturile, întregul popor al 
patriei întîmpinînd cel de al X-lea Con
gres al partidului cu însemnate realizări 
obținute în toate domeniile de activi
tate.

Stimulot de avîntul general, deplin 
conștient de importanta istorică a a- 
cestui eveniment pentru întreaga 
viață a țării, dornic să-și^manifeste to
tala adeziune și recunoștință profundă 
față de partid, tineretul sportiv sem
nează o prezență onorantă în toate ac
țiunile de întâmpinare a Congresului și, 
în același timp, își dăruiește întreaga 
vitalitate pentru ca și pe plan sportiv 
prestigiul României socialiste să devină 
mai puternic și multilateral.

Fără voie, gîndurile se-ndreaptă în 
aceste zile spre drumul străbătut de 
sportul românesc de performahță de la 
anonimatul dinaintea anului 1944 la 
unanim recunoscuta și apreciata afir
mare internațională de astăzi. Un sfert 
de veac în care — condusă și îndrumată 
de partid — mișcarea noastră sportivă 
a devenit larg accesibilă maselor largi 
de oameni ai muncii — și aceasta în
seamnă, în primul rînd, un plus de să
nătate, vigoare și optimism — obținînd 
totodată succese strălucite în greu ac
cesibila lume a performantelor de va
loare.

Astăzi, spre justificata mîndrie a tu
turor celor care lucrează în domeniul 
educației fizice și sportului — și nu nu
mai a lor — în vitrina sportului româ
nesc strălucesc peste 50 de medalii 
olimpice, mai mult de 140 de medalii 
cucerite la campionatele mondiale de 
seniori și tineret, peste 260 de medalii 
ale campionatelor europene.

Prestigiul cucerit trebuie întărit, con
solidat, urcat pe alte trepte, mai 
aproape de culme, în ierarhia mondială 
și. continentală. Pentru flecare dintre 
tricolorii români aceasta este dorința 
supremă, o răspundere patriotică ce nu 
poate fi dimensionată și care cinstește 
și obligă.

I Apropierea celui de-al X-lea Congres 
al partidului este, firesc, de aceea, în
tâmpinată de toți sportivii fruntași cu o

I dorință sporită de a se pregăti mai bine 
ca oricînd, de a reprezenta cu toată 
cinstea culorile țării în marile competiții 
.internaționale. Este ecoul intim care 
însuflețește acum pe boxerii români în 
cursa medaliilor europene de la Bucu
rești, care, sporește eforturile și ambi- 

ile * voleibaliștilor înaintea finalei 
CCE", ale caiacișfilor și canoiștilor în 
lină pregătire pentru campionatele 

continentale de la Moscova etc.
Au început,. în aceste zile, să se fă

urească noi victorii de prestigiu pentru 
sportul românesc.

Silviu FLORESCU

I
I
I
I
I
I
I
I

Campionul 'european de la 
Roma (Frolov) a dominat cel pu
țin două reprize pe danezul Sil- 
vebaek, căruia l-a trimis cu pre
cizie serii de lovituri la corp șl 
la cap. Avînd o mare frecvență 
In lovituri; Frolov a punctat ra
pid, îndeosebi în lupta de la mică 
distanță. Dacă danezul ar fi știut 
să-și valorifice alonja, așa cum 
a făcut-o în repriza a doua cînd 
l-a ținut la respect pe Frolov, 
desigur că meciul ar fi fost mai 
echilibrat. Dar aș'a__

Frolov b.p. Silvebaek.

l-a primit de fiecare dată cu cro- 
șee largi care. în majoritate și-au 
atins ținta. In repriza a doua, 
italianul nu s-a mai aruncat asu
pra adversarului, a prins o late
rală la plex și polonezul a început 
să obstrvcționeze, fapt ce a de
terminat pe arbitrul irlandez Mo 
Clurck să-l dea un avertisment 
lui Skalka.
s-au scurs 
dar...

Facchettl

tactul. Totuși, Covaci îș> face 
datoria și declanșează o ra
fală scurtă de lovituri, cu 
care cîștigă prima repriză. 
După gong, Covaci începe la

Ultimele trei minute 
sub semnul egalității

(Continuare tn pag. a 4-a)

Victor (stingă) a- j 
cuză loviturile lui ’
I. Alexe. l

b.p. Skalka.

i
i
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Categoria mijlocie mică
în primul rund. Facchettl (Ita

lia) a încercat să-și impună su
perioritatea, dar Skalka (Polonia)

In ritmul bătăilor din pal
me al publicului, care a 
constituit un fundal sonor 
permanent. Covaci s-a dove
dit ieri, un solist excelent. 
A început calm, sigur de el. 
Atît de calm, încît austria
cul Egle, presimțind furtuna, 
n-a căutat decît să evite con-

AZI, PRIMA GALA A SEMIFINALELOR
Categoria semimuscă : Ged6 (Ungaria) — Escudero (Spa

nia) ; Udella (Italia) — Rozek (Polonia)
Categoria muscă: Novikov (U.R.S.S.) — Grasso (Italia); 

Olech (Polonia) — CIUCA (România)
Categoria cocoș : Piner (Anglia) — Dumitrescu (România) j 

Dowling (Irlanda) — Cosentino (Franța)
Categoria seraiușoară: CUȚOV (România) — Lomakin 

(U.R.S.S.) ; Pilicev (Bulgaria) — Petek (Polonia)
Categoria mijlocie: Gheorghiev (Bulgaria) — Tarasenkov 

(U.R.S.S.); Virtanen (Finlanda) — Parlov (Iugoslavia)

PREȚUIREA MUNCII
Anul trecut, consiliile jude

țene pentru educație fizică și 
sport au participat la o inedită 
întrecere menită să stimuleze 
dezvoltarea activității sportive 
de performanță.

Sportivii județului Brașov și 
activiștii sportivi au reușit 
să-și realizeze toate obiective
le. Este suficient să arătăm că 
în anul 1968, județul Brașov a 
obținut 63 de titluri de campioni 
ai țării la un număr de 14 ra
muri sportive, au fost realizate 
18 noi recorduri republicane, 

■un număr de 165 de sportivi 
(22 de discipline) au făcut parte 
din loturile naționale, în divi
ziile naționale A, B, C și șco
lare au activat 42 de echipe, 
s-a înregistrat un total de 4 000 
de sportivi clasificați, catego
riile I, II, III și juniori, din 
care 11 au devenit maeștri ai 
sportului, s-au realizat impor
tante amenajări (și reamenajiri)

Brașovul pe locul întii în întrecerea
consiliilor județene pentru educație fizică și sport
de baze sportive. Bilanț deose
bit de frumos și locul 
samentul întocmit la 
rea întrecerii.

I în cla- 
încheie-

★
la sediulMarți după-amiază, ____

C.J.E.F.S. Brașov, în prezența 
tovarășului Anghel Alexe, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
a reprezentanților organelor lo
cale de partid și de stat, a nu
meroși sportivi, cadre tehnice 
și a activului voluntar al unor 
comisii județene, a avut loc 
festivitatea înmînării diplomei 
de cîștigătoare a întrecerii.

Cu acest prlej, tovarășul An-

DINAMO Șl STEAUA
ÎN FINALA

Așadar, returul semifinale
lor n-a adus surprize ! Dinamo 
și Steaua s-au impus cu auto
ritate in fața adversarelor lor 
— Chimia Suceava (care me
rită, totuși, felicitări pentru 
frumoasa performanță reali
zată) și Farul — și iși vor 
disputa finala Cupei Româ
niei. In perspectivă, deci, a 
partidă de mare atracție, dată 
fiind valoarea celor două fi
naliste.

în pag. a 3-a : cronicile me
ciurilor de ieri.

Citiți în ziarul de 
mîine interviul re
dactorului nostru Ma
rius Popescu lua! 
președintelui F.I.F.A 
STANLEY ROUS

CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

ghel Alexe a felicitat pe spor
tivii și activiștii județului pen
tru rezultatele realizate, mani- 
festîndu-și, totodată, convinge
rea că acest succes va constitui 
un motiv de mobilizare a for
țelor pentru realizări tot mai 
importante în anul 1969, în 
activitatea sportivă de masă și 
de performanță, in această 
lăudabilă întrecere inițiată în
tre județe. Tovarășul Anghel 
Alexe și-a exprimat, totodată, 
convingerea că sportivii și toți 
activiștii din domeniul educației 
fizice și sportului din județul 
Brașov vor munci și mal bine 
pentru obținerea unor rezul
tate superioare celor de pînă 
acum.

In încheierea ședinței festi
ve, a avut loc premierea unor 
sportivi fruntași, cadre tehnice 
și din activul voluntar care 
au contribuit, în mod deosebit, 
la obținerea acestui frumos și 
meritat succes.

C. GRUIA
corespondent principal

:hi

Foto i THEO MACARSCHIMm. 12. Mingea trimisă cu efect de Voinea a ocolit zidul și... gol. 1—Q pentru Steaua

... ?
■■ :.® ■ '.r ■
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CONCURSURI...
REZULTATE...

în prima parte a acestui ar
ticol s-a conturat concluzia că 
în cadrul sistemului nostru de 
educație fizică și sport, concep
ția despre educația fizică și 
sportul de masă este bine defi
nită în elementele ei conștitu- 
tive referitoare la scop, forme, 
mijloace și atribuțiile organelor 
care răspund de desfășurarea 
acesteia. în continuare este ne
cesar să evidențiem unele as
pecte privind fundamentarea 
științifică a unei asemenea con
cepții, precum și modul cum 
este tradusă în viață.

Din punct de vedere termi
nologic considerăm corectă ex
presia „edpcație fizică și sport 
de masă", deoarece acest do
meniu cuprinde o gamă largă 
de forme și mijloace, specifice 
atît practicării exercjțiilor fi
zice elenientare, cit și activi
tății sportive competiționale și 
necompctiționale. Nu este gre
șit dacă ss folosesc termenii 
și separat „educația fizică a 
mpselor” „sportul de masă", în 
funcție de mijloacele preconi
zate. Este sugestivă expresia 
profesorului Liviu Mereuță 
„sportul este forma de perfor
manță a educației fizice" (Spor
tul de masă - realități și de
ziderate, „Sportul" — 18 apri
lie 1969), dar ar fi o greșeală, 
cu repercusiuni negative asu
pra practicii, dacă n-am deo
sebi, conform realității, în ca
drul activității sportive, cele 
două compartimente — sportul 
de masă și sportul de perfor
manță — cu obiective și forme 
de organizare specifice. Aceas
tă delimitare teoretică este de 
mare importanță practică, de
oarece activitafea sportivă de 
masă trebuie să urmărească un 
singur obiectiv : practicarea 
sistematică, de către majorita
tea populației, tineri Și vîrst- 
nici, femei și bărbați, a exer
cit iilor fizice, pentru întărirea 
sănătății, prin odihnă activă 
fizică și psihică.

Nu sportul de masă trebuie 
să asigure suportul trainic al 
sportului dc performanță Spor
tul de nw ă. in zilele noastre, 
este chem t să contribuie. în- 
tr-o măsură tot mai mare, 
avînd în vedere consecințele 
din ce in ce mai extinse și no
cive ale sedentarismului, la 
dezvoltarea fizică și la forma
rea calităților morale ale tine
retului. la menținerea sănătății 
și capacității de muncă a adul- 
ților, Ia .creșterea puterii de 
apărare a organismului împo
triva maladiilor, la organizarea 
plăcută și utilă a timpului li
ber. în primul rînd, din aceas
tă cauză educația fizică și spor
tul sint considerate, Ia noi, ac-

Conf. dr. Emil GHIBU
Vicepreședinte al C.N.E.E.S.

Conf. Gheorghe GHIȘOIU
Secretar al C.N.E.F.S.

tivități sociale de interes na
țional. Educația fizică și spor
tul nu reprezintă un scop in 
sine, ele satisfac anumite ne
cesități individuale și sociale. 
Baza de masă a sportului de 
performanță nu trebuie confun
dată cu sportul de masă, de re
creare prin excelență, fiind o 
noțiune mai restrinsă in ceea 
ce privește categoria celor cu
prinși (școlarii, în special cei 
cu aptitudini), metodica și for
mele organizatorice (școli spor
tive, . secții de copii și juniori 
ale cluburilor). Nu excludem 
însă posibilitatea ca in unele 
competiții de masă să 
tineri cu aptitudini 
șportu] de performanță.

Fundamentul științific 
țele organizatorice, fiziologice, 
pedagogice, metodice) al con
cepției noastre despre educa
ția fizică și sportul de masă 
este reflectat, îndeosebi, de mo
dul eum se tratează sarcinile 
și mijloacele de realizare.

Astfel, educația fizică și 
sportul de masă in rindurile ti
neretului școlar și universitar 
urmărește : dezvoltarea fizică 
armonioasă, educarea ținutei 
corecte a corpului, formarea și 
perfecționarea deprinderilor de 
mișcare aplicative, inițierea in 
unele ramuri sportive — atle
tism. gimnastică. înot, jocuri 
sportive, schi, educarea cali
tăților morale și de voință, for
marea personalității. Aceste 
sarcini se realizează prin lec
țiile de educație fizică și a ce
lor de sport din planul de în- 
vățămînt, gimnastica de învio
rare (mai ales în cămine și ta
bere). excursii, gimnastica ar
tistică. fazele de masă ale cam
pionatelor școlare și universi
tare, concursuri inițiate de or
ganizațiile de pionieri, de co
misiile sportive din școli, de 
cluburile universitare, Insigna 
de polisportiv, competiții de 
masă organizate de U.T.C., 
U.A.S.R., în colaborare cu 
CNEFS, activități sportive în 
cadrul taberelor școlare și stu
dențești,

Activitatea de educație fizi
că și sport a maselor de oameni 
ai muncii urmărește satisface
rea nevoii de mișcare indispen
sabilă întăririi sănătății, men
ținerea normalei activități a 
funcțiunilor organismului, com
pensarea muncii profesionale, 
organizarea recreativă a tim-

aparâ 
pentru

(cer in-

pului liber. în scopul sporirii 
capacității de lucru, destinderii 
și asigurării 
active.
sus se 
naști ca 
zilnice _ ,,
gimnastica artistică, practicarea 
recreativă a diferitelor ramuri 
sportive (tenis de cimp și de 
masă, popice, ciclism, canotaj, 
înot, schi, patinaj ete.). con
cursuri organizate de asociațiile 

'sportive din întreprinderi, insti
tuții și de la sate, concursuri pe 
ramuri de producție, competiții 
de masă organizate de U.G.S.R. 
;n colaborare cu U.T.C. și 
CNEFS

în armată, pregătirea fizică 
urmărește perfecționarea calită
ților fizice și a deprinderilor de 
mișcare cu caracter aplicativ in 
concordanță cu cerințele diferi
telor specialități. Se realizează 
prin : gimnastica de înviorare, 
exerciții pentru fortificarea mdl- 
tilatefală a organismului, exer
ciții și sporturi aplicative - 
ptletism. înot. schi, gimnastică 
la aparate, la portic, lupțe. 
Orientare turistică etc., compe
tiții sportive proprii.

Cursurile noastre de teoria 
eduțației fizice. Îndrumările cu 
privire la desfășurarea activi
tății sportive de masă precum 
și regulamentele competițiilor 
de masă stabilesc cadrul știin
țific de practicare a diferite
lor activități din acest dome
niu. în esență, acest cadru 
este format din următoarele 
indicații :

— practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice constituie un 
imperativ al vieții moderne, o 
cerință socială de importanta 
vitală ; aceasta, deoarece creș
terea volumului de cunoștințe 
ce trebuie asimilate de gene
rația în formare, precum și de 
adulți, dezvoltarea mecanizării 
și automatizării producției, a 
mijloacelor de transport și te
leviziunii, provoacă un dezechi
libru între solicitările intelec
tuale. nervoase și cele fizice, 
musculare. Or, lipsa de mișcare 
este o cauză importantă a de- 
bilizării organismului, creează 
condiții favorabile obezității, 
aferoșclerozei și asteniei, fe
nomene ce duc la uzura orga
nismului, la îmbătrînire tim
purie. Cercetările științifice 
atestă convingător faptul că la 
persoanele care alternează ju
dicios eforturile intelectuale cu 
cele fizice, starea de sănătate 
este superioară sedentarilor. 
Pentru prevenirea nevrozelor 
și bolilor aparatului cardio
vascular, mișcarea în aer liber, 
sportul, reprezintă „pilule" de 
neînlocuit ;

— în practicarea diferitelor

unei longevități 
Sarcinile enunțate mai 
realizează prin : gim- 
de înviorare, plimbări 
în aer liber, turism.

exerciții fizice și sporturi, în 
alegerea mijloacelor și dozarea 
efortului se vor avea în vede
re sexul și gradul de dezvol
tare și pregătire fizică ;

— factorii naturii — aerul, 
soarele, ana. constituie elemen
te de seamă in călirea organis
mului. in realizarea sarcinilor 
educației fizice și sportului de 
masă ;

— deprinderea din copilărie, 
dragostea pentru practicarea 
unor spnriuri reprezintă un fac
tor holăritor in dezvoltarea 
sportului de masă ;

— in activitatea sportivă de 
masă are mai putină importan
ță ce ramuri sportive se prac
tică ; fotbal, velei, schi, tenis 
de cimp. atletism, patinaj sau 
altele, toate sporturile sînț co- 
resounzătoare scopului - des
tindere prin mișcare, dacă sii)t 
practicate rațional ; de aceea 
latura reereativ-distraetivă. pa
siunea pentru un sport sau al
tul, satisfacția care ți-o dă miș
carea. sportul ce-ți place, prac
ticat intr-un colectiv și cadru 
preferat, constituie caracteris
tici metodico-psihologice 
cea mai njare importanță 
sportul de masă ;

— regularitatea practicării 
xercițiilor fizice, precum 
raționala dozare a efortului, for
mează două cerințe metodice 
de bază ale 
ției fizice și

de 
in

e-
Ș<

eficacității educa- 
sporiului de masă.

★
, a treja a articolu

lui vom prezenta aspecte pri
vind modul cum se traduce în 
viață concepția noastră despre 
educația fizică și sportul de 
masă, realizările și lipsurile, 
mai ales, pe baza dezbaterilor 
care au avut loc în luna mai, 
în majoritatea județelor.

In partea

CAMPIONATUL MONDIAL DE ȘAH

VA REUȘI SPASSKI ?
Prima jumătate a meciu

lui pentru campionatul lumii, 
dintre Petrosian și Spasski, s-a 
încheiat — după cum se știe 
— cu o surpriză : prin două 
victorii consecutive, în parti
dele a 11-a și a 12-a, cam
pionul a egalat scprul șl, după 
ce a 12-a partidă s-a încheiat 
remiză, s-a început 
nou meci pentru 
scurt — de numai

Mulți au crezut 
nu va rezista 
două înfrîngeri, dar nu s-a în- 
tîmplat așa. Este adevărat că 
în partidele imediat următoa
re jocul său s-a resimțit. 
Vrînd parcă să cîștige timp 
pentru a ieși din criza psiho
logică, el s-a mulțumit să se 
apere în partidele cu negrul 
(a 12-a, a 14-a și a 16-a), iar 
în partidele cu albul (a 13-a 
și a 15-a) n-a întreprins nimic 
pentru a obține inițiativa și a 
acceptat o remiză rapidă.

Faptul că și-a dominat ad
versarul în partidele a 12-a și 
a 14-a, a creat, probabil, lui 
Petrosian impresia că Spasski 
este nesigur. Partida a 16-a, 
în care Spasski a reluat apă
rarea Tarrasch — arma sa 
principală în acest meci — ar 
fi trebuit însă să constituie un 
semnal de alarmă, o ihdicație 
a faptului că adversarul său a 
ieșit din „criză" și se pregă
tește să reia lupta.

Se pare că Petrosian n-a a- 
preciat just starea de spirit a 
challengerujui și, șpre suprin- 
derep multora, a părăsit tac- 
tica de pînă atunci (cu ne
grele joc strict de apărare, — 
cu albele „pressing"), adoptînd 
din nou, ca în prima partidă 
a meciului, varianta Paulsen 
din apărarea Siciliană. Aceas
ta a dus, în partida a 17-a a 
meciului, la o luptă foarte in
teresantă în care, pînă la un 
artumit moment, , șansele atl 
fost echilibrate. Dar tocmai 
cînd se părea că se va înre
gistra a șosea remiză conse
cutivă, Petrosian a jucat pu
țin inexact, permițînd adversa
rului să intre într-un final

de fapt un 
titlu, mai

12 partide ! 
să Spasski 

șocului celor

superior. Din acest moment, 
Spasski a jucat desăvîrșit, ex- 
ploatînd cu o tehnică admira
bilă șansa minimă ce 1 se ofe
rise. El a amplificat avanta
jul pozițional, a întrerupt par
tida și la reluare a reușit să 
obțină victoria. Iată cum s-a 
desfășurat jocul:
Alb : B. Spasski

Negru : T. Petrosian
1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. <14 c:d4 

4. C:d4 a6 5. Nd3 Cc6 6. C:c6 
b:c6 7. 0—0 d5 8. Cd2 Cf6 
9. b3 (în partida a 2-a s-a 
jucat 9. De2, ceea ce este pro
babil mai bine) 9... Nb4 1 (O 
întărire a jocului negru față 
de o partidă Smîslov-Tal din 
1959) 10. Nb2 a5 11. c3 Ne7 
12. c4 0—0 13. Dc2 h6 14. a3 
Na6 15. Tfel Db6 (Din deschi
dere negrul a obținut un joc 
buni 16. e:d5 c:d5 17. c:d5 
N:d3 18. D:d3 Tfd8 19. Cc4 
Da6 20. Df3 Td:d5 21. Tadl 
Tf5 (Din punctul de vedere 
al menținerii egalității era 
suficientă mutarea 21... Tad8) 
22. Dg3 Tg5 23. Dcî ! (O mu
tare extrem de agresivă care 
implica după 23... Cd5 sacri
ficarea calității prin 24. T:d5 
e:d5 25. *
greu de 
preferat o cale mai liniștită) 
23... Te8 *............... ' ~

Cb6 cu consecințe 
prevăzut. Petrosian a

24. N :f6 1 (Prevăzînd 
finalul care va urma, în care 
calul este mai tare decîț ne
bunul) 24... g:f6 25. Td7 TcS 
26. Db7 D:b7 27. T:b7 RfS 28. 
a4 Nb4 29. Te3 T<18 30. g3 
Tdl+ 1 ? 31. Rg2 Tc5 (Td4 
era mai bine) 32. Tf3 f5 ? 
(Trebuia Rg7. Acum, treptat, 
Spasski își mărește avantajul 
pozițional) 33. g4 ! Td4 34. g:f5 
e:f5 35. Tb8-ț- Reî 36. Te3+ 
Rf6 37. Tb6+ Rg7 38. Tg3+ 
Rf8 39. Tb8-|- Re7 40. “ 
Rf6 (Aci parțida s-a 
rupt) 41. Tb64- Rg7 42. Tg3+ 
Rf8 43. T:h6 f4 44. Tgh3 Rg7 
45. T6h5 f3+ 46. Rg3 T:h5 
47. T:h5 Td3 48. C:a5 Rg6 49. 
Tb5 N:a5 50. T:a5 T:b3 51. 
Ta8 Ta3 52. a5 Rg5 53. a6 Rg6 
54. a7 Rg7 55. h4 Rh7 56. h5 
Rg7 57. h6-ț- Rh7 58. Rf4. Ne
grul cedează

Te3+ 
între-

LOTO-PRONOSPORT
8 IUNIE: CONCURS

EXCEPTIONAL PKONO- 
EXPRFS

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează la 8 iunie 
ac. un nou și atractiy concurs 
excepțional Pronoexpres.

La acest concurs se atribuie în 
număr NELIMITAT autoturis
me : DACIA H00, MOSKVItl 408 
cu 1 faruri și «adio, SKODA 1000 
MB și TRABANT 601.

in plus prin tragere ia sorți, 
se acordă alte 10 autoturisme : 
1 FLAT 1800. 6 DACIA 1100, 1 
MOSKVICI 408 cu 4 faruri și ra
dio și 2 SKOpA 1000 M.B.

Tot prin tragere la sorți se mai 
acordă și 75 de excursii în siii- 
țiunca climaterică Soci (durata 
15 zile) prin O.N.T. ROMANIA.

Se mai acordă premii în nu
merar de valoare variabilă și pre
mii fixe în bani.

Pentru atribuirea acestor pre
mii se efectuează 10 extrageri 
de cite 10 numere din 45, iu 4 
faze.

Rețineți I Biletele din seria N 
de 30 lei dau dreptul de pa,iici- 
pare ta toate extragerile,

Nu uitați ! Sâmbătă 7 iunie a.c, 
estv UI TIMA ZI pentru procu
rarea biletelor-

Tragerea LOTO de mfhie va ti
vea loc la București in ^ala Clu

bului Finanțe Bănci din str. 
Doamnei nr. 2 cu începere de la 
ora 19,00. Tragerea va fi radio
difuzată.

NUMERELE EXTRASE 
LA CONCURSUL PRONO- 

EXPRES Nr. 23 DIN 
4 IUNIE 1969

EXTRAGEREA I : 37 24 28 17 
41 13

FOND DE PREMII : 402.249 iei.
EXTRAGEREA a II-a > 11 8 15 

44 4 39 21
FOND DE PREMII: 328.465 lei.

LOTO
Premiile Întregi șl sferturi de 

la tragerea din 30 mal 1969
EXTRAGEREA I : Categoria

a II-a : 3 variante Întregi a 23.003 
lei; șl 5 variante sfert a 5.752 lei; 
a IlI-a: 98 a 1.145 Iei șl 64 a 285 
lei: a IV-a: 242 a 650 lei șl 217 
a 137 lei; a V-a: 478 a 338 lei 
și 401 a 84 lei.

Report categoria I : 65.191 lei.
EXTRAGEREA a H-a : Catego

ria A : 1 varianta Întreaga a 
53.748 lei și 3 variante sfert a 
13.437 lei; categoria 0:2a 22.674 
lei șt 6 a 5.668 lei; categoria C: 
6 a 7.742 lei șl 17 a 1 935 lei; ca
tegoria D : 735 a 100 lei șl 2182 
a 25 lei.

SpasskiCu această victorie, 
a luat din nou conducerea în 

.meci, consolidînd-o apoi cu o 
nouă partidă cîștigată i 10>/2— 
8*/,. Va reuși el să păstreze 
avansul de 1 punct pînă 
la sfîrșit și astfel să de
vină 
al 
în 
se, 
bui 
bil 
titlului său silaba „ex“.

al 10-lea campion 
lumii ? Cert este că, 
puținele partide răma- 

„tigrul" Petrosian va tre
să facă tot ce este posi- 
pentru a nu se adăuga

IN 5 MINUTE!

De data aceasta propunem 
cititorilor noștri 2 probleme 
pe o singură diagramă. „Ge
meni" compuși de maestrul 
danez Kr. Nielsen.

Mat în 3 mutări

în prima problemă poziția 
este cea din diagramă. în a 
doua, regele alb stă la g5 (în 
loc de g2) enunțul 
lpși.

(Alb : Rg2, Dg4, 
gru : Ral, Pb2, c6)

fiind ace-

Cb4. Ne-

ȚBUI ma
-7 1•S IQH +8^0 Z ga 

ge:a e zBa +e«a z aiq "i 
ițBui gea £ £BQ £qa 'Z Diq 
"7 (i S3 na ȘJȘdB as țnjSau 
£PD 7 «Ț) £J—1-8(1 7 = enop b 
Buiațqojj șbcu gq:a ap isuijn 
i§a X Sa "7 ! leul zq:fl £ ibh 
zaci •£ iqa "7 t leul țBQ •£ 
seh -Hpci -z aiq ~7 ' tbui 
ț-sa £ aiq wa z zbr -ț 
: ațuBiJBA Î £P—m 7 : șui 
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Rubrica redactată de 
Sergiu SAMARIAN

• PLOIEȘTI. Cileva rezultate 
bune în etapa județeană a cam
pionatelor școlare. Mircea Preda 
a sărit 1,94 m la înălțime, - Iar 
Mihai Zamlir 6.80 m la lungime. 
Alte rezultate : triplu — D. Du
mitru 13.70; disc — D. Dumitru 
44,80; ciocan - I. Dumltrache 
62,52: FETE : 800 m — Ana Pavel

2:20.8: 83 mg — Lucia Jinga 12,6; 
inSițime — Liana Ghițpscu 1.48 : 
lungime — Lucreția Dumitru 5,24; 
greutate “ ""1
disc — Victoria Cirstea 35.42. (M. 
SIMA — coresp.).

e BISTRIȚA. Etapa județeană 
a campionatelor republicane de 
juniori. Dintre rezumate : 100
m— S. Sava 11.9: greutate — I. 
Alzner 13.SI: 180 m fele — Rodica 
Baciu 13.3. (I. TOM A — coresp.).

e CTMfHA TURZfl. Pe stadio
nul Industria Sirmii — finala 
campionatelor școlilor profesio
nale din cadrul Ministerului In
dustriei Metalurgice. Cei mai 
buni : loan Kovaci (Hunedoara) 
11.5 la 100 m și 6.21 la lungime. 
Leonida Nedglcu (Buzău) 1.83 la 
înălțime. (P- ȚONEA și L. DON- 
CIU — corespondenți).

e BUCUREȘTI. Pe stadionul 
Tineretului se vor desfășura cam
pionatele Capitalei pentru juniori 
mari (joi și vineri, de la ora 16) 
șl juniori mid (simbatâ șl dumi
nică, de la ora 9). Duminică va 
avea lqc ’ 
atleți din 
seniori.

Niculina loniță £2.03;

șl Q verificare a unor 
loturile republicane de

e din ___ _
campionatele republicane de ju- 
niOFi II se vor desfășura la Pia
tra Neamț în zilele de 29—30 iu
nie, în loc de 5—6 iulie cum șe 
stabilise inițial, iar campionatele 
republicane de juniori III (copii) 
vor avea loc la Sibiu în zilele de 
5—6 iulie, în loc de 21—23 iunie.

MOTIVE TEHNICE,

Dinamo pe primul loc, neînvinsă,
la încheierea turului diviziei A

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE Șl CLASAMENTUL FINAL
0—1). A fost o partidă de mare 
luptă, Interesantă datorită evolu
ției scorului. Clujenii au jucat 
nervos, mal ales în fața porții 
adverse, ratînd multe ocazii. Au 
înscris Urcan 3, Karl pentru Cluj, 
respectiv Flrșlratu 2, Goran 2 șl 
Munteanu. A arbitrat f 
Karacsonl (Oradea).
VANI-coresp.).

Steaua — Crlșul 10—1 
4-0, 1—1). Meci fără 
Steaua a cîștlgat relaxat,

bine șt. 
(P. RAD-

înCu jocurile disputate Ieri _ 
Capitală, la Cluj și la Arad, s-a 
încheiat turul diviziei A la ț>olo. 
Așa cum s-a petrecut cu regula
ritate în ultimul deceniu, pe pri
mul loc s-au clasat, neîpvlrtși, 
reprezentanții clubului Dlnarho, 
care și-au valorificat bogata for 
experiență. Pe locul secund, e- 
terna rivală Steaua — cu o for
mație ttnără, pe poziția a treia 
Rapid — pornită ta acest sezon 
pe fapte mari. Revelația aceste) 
părți a campionatului a lost, fnsă„ 
Voința Cluj, după cum I.E.F.s? 
a fost o deziluzie pentru aupor-, 
terii el. . J

Iată rezultatei* :
Vagonul Arad — Dlnamo Bucu

rești 3—L
Votata Cluj - Politehnic* Cluj, 

9—6 (2—1. 4—2, 0—1. 3—2). După ' 
un joc viu disputat, cu multei 
faze spectaculoase, poloișlil de la 
Voința au ciștlgat datorită evo
luției superioare din primele 
două reprize. Au Înscris C. Rusu 
3, A .Szilagy 3, FUlldp 2 șl Pop 
pentru Voința, respectiv E. Pop 
3, Gavrlș 2 șl Gydrgl. A condus 
cu greșeli arbitrul P. Nlculescu 
(București).

Metalul roșu Cluj — Prof'_-«ui 
București 4-8 (1-2, 1-1, 2-1

I

DUMINICĂ.

PANSELUȚE, ALBASTRELE...

lolul Asta într-0 transmisie în care fazele de poartă au fa. 
binișor urmărite. Dar ce s-a petrecut în mrnutul acela nu 
știm L-am văzut pe Lucescu șutind, mai depa t nnmea 
Parcă a fost ofsaid, parcă... repS^
atît de frumos miercuri noapte, la Ajax-Milan, ” p . .
- un aparat care transforma o tehnică într-un
si cele oatru goluri ale lui Milan meritau un „repeticion 
L duPăPcum acel Cruyff ne va rămîne pe ecranele memo
riei în vecii vecilor, ca unul din cele mai 
apărute în lumea centrilor înaintași. De .ce.
de Prati, Sormani (cel ce-și facea cruce la începutul meci 
lyi) și Cruyff, de ce să ne lăfăim cu plăcere în dtre^l,‘ 
aceea — cînd pe „Dinamo" aveam infernul la domiciliu . 
Nu voi face pe sfîntul rezonabil cerînd morala, cumințenie 
și virtute atunci cînd viața și clasamentul pun la cale cei 
mai afurisit șcenariu : o echipă care vrea să evite retrogra 
darea se ciocnește cu una care merge la titlu. Dmtr-o ase
menea ciocnire nu vor răsări niciodată lăcrămioare, ghio
cei, floricele pe cîmpiî, hai să le adunăm copil! Vor ieși 
cîteva gesturi urile, plus citeva fapte foarte urîte pe care 
vom trebui să Is prfvim în ochi dacă zicem^că știm ce e 
frumosul. Uritul face și el parte dintr-o viață frumoasă 
să mai lăsăm ipocriziile, oameni sîntem. Firește că-l vom 
blestema și înfiera — dar mai întîi să-l vedem la fața, să 
știm cum arată, să-l privim în ochi fără pudoarea de fată 
mare. Or, duminică, cînd s-a încins scandalul prima mișcare a 
„camerelor" a fost aceea de a-și întoarce privirile de la rea 
litalea vieții și de a căuta fețe mai pașnice prin tribune și 
peluze. N-a ținut: oamenii trăiau ce aveau de trăit și 
n-aveau chef să pozeze pentru televiziune. Stadionul era ai 
lui Dinamo, suporterii erau indignați de „lașitatea" Pro
gresului, „camerele" vrînd-nevrind au fast silite să se în 
toarcă pe teren și să-și învingă timiditatea de logodnice ale 
secolului trecut. Bine au făcut căci astfel am putut vedea 
cum arbitrul de centru nu vroia cu nici un chip șă se 
consulte cu cel de tușă, iar cel de tușă nu vroia să vorbeas: 
că — disciplinat nevoie mare — dacă „șeful" de la centru 
yu-i dădea cuvîntul... Bravo, domnilor cavaleri ai fluierului 
și ai fluierăturilor I De mult televiziunea n-a mai pus mina 
pe un asemenea gag...

Firește că sint iufluiențat de box — om sînt! ---, atunci 
cînd scriu cit îmi displace telepudoarea în transmisiile spor 
tive. Imaginea „europenelor" e atît de bună îneît multa 
vreme ered că vom trăi sub influența adevărurilor ei, Sint 
patru „camere" — așa cum am preconizat —, lupta, pnm- 
planurile, grosplanurile, colțurile celor doi, antrenorii au o 
pregnanță admirabilă. Aș sugera un montaj mai suplu în 
pauzele reprizelor, prea e schematică și rigidă formula ac
tuală : tn prima pauză avem un boxer, în cealaltă — vine 
al doilea, obligatoriu. Dar dacă interesul luptei cere să nu 
ținem seamă de această obligație ? Dacă boxerul. primei 
pauze e mai interesant în a doua ? Spectacolul vieții nu tre
buie închis in obligații. Altfel, comentariile lui Țopescu și 
Ochialbi sînt făcute cu suflet, cu ochi bun și informat, în 
pofida unui vocabular cam lipsit de fantezie verbală. Mă 
tem de oboseala crainicilor — sint doar doi, oameni sînt și 
ei, oboseala in materie de limbaj se numește banalitate și 
loc comun. La nevoie, să admitem că pînă la urmă imaginea 
ne va spune totul. Dar un meci de box comentat în frazele 
voluptoase și în culorile tari ale lui Fănuș Neagu încă mai 
visăm-

BELPHEGOR

F

(3—0, 2—0, 
Istoric.

. —..— ——- —o fără
să forțeze prea mult în nici un 
moment. Orădenll nu au șutat 
declt de trei ori In tot jocul. 
Au Înscris Țăranu 3, M. Popescu 
3, D. Popescu 2 șl Olac 2 pentru 
Steaua, respectiv Papal. A con
dus bine L Drăgan (București).

Rapid - I.E.F.S. 7-3 (2—0, 1-1, 
1—0, 3—2). O întrecere foarte 
disputată, In care plusul de ex
periență al poloiștilor feroviari 
șl-a spus cuvîntul. Studenții au 
jucat cu mult curaj șl dacă por
tarul Scurel nu #r fl avut o com
portare Inegală, scorul putea fl 
mal strins. Au Înscris Rusu 4, 
Bartolomeu 2, Chlrvăsuță pentru 
învingători, respectiv P. Kroner 2 
(tot el a ratat o lovitură de la 
4 m) ș! I. Popescu. A condus 
bine arbitrul C. Mărculescu. (D. 
GRAUR — coresp.).

1
)
I

CLASAMENT

1. Dlnamo 9 9 0 0 86—26 18
2. Steaua 0 8 0 1 69—25 16
3. Rapid 8 6 0 2 51—19 12
4. Voința 9 5 0 4 52—54 10
5. Progresul 9 4 0 5 35—45 8
6. Vagonul 9 3 0 6 35-44 6
7. Crlșul 9 3 0 6 31—65 6
8. Politehnica 9 2 1 6 36—67 5
9. Metalul roșu 8 2 0 6 35—6a 4

10. I.E.F.S. 9 1 1 7 35-62 3
Restanța Metalul roșu — Rapid

•e disput» vineri 1* Cluj.

CONCURS INTERNATIONAL DE MOTOCROS IN CAPITALĂ

DIN ȘASE ȚĂRI IN ÎNTRECERE

qoncursul internațio- 
dirt-track, Iubitorii 
cu motor din Capi- 
urmări duminică o

cu cunoscuții alergători Cris
tian Dovids, Ștefan Chitu, 
Constantin Goran, Aurel Io- 
nescu (250 cmc), Otto Ștefani 
șl Petre Paxino (500 cma), a 
căror valoare îi situează prin
tre favoriți.

în programul competiției fi
gurează întreceri la clasele 250 
și 500 cmc, în fiecare probă 
alergîndu-se cite două manșe, 
a 30 de minute, plus două 
ture. Primul start se va da 
la ora 10. Concursul se des
fășoară în organizarea clubu
lui sportiv Steaua.

Toate speranțele in Alexandru Istrate...

De data aceasta, lotul de spa
dă al României pentru patru
laterul internațional de la Cluj 
a fost stabilit cu mai puține 
eforturi și căutări. Explicația 
este simplă : la o săptămînă 
înaintea desfășurării concursu
lui, cel mai buni spadasini ro
mâni au luat parte la finala 
campionatului național. Deci, 
un test binevenit pentru stabi
lirea valorilor. Ce sportivi vor 
face parte din lot 7 Conform 
hotărîrii conducerii federației 
de specialitate, cei 6 spadasini 
care și-au disputat finala la 
naționale, adică : Al. Istrate, 
Al. Mironov, I. Sepeșiu, Șt. 
Moldanschi, N. Marinescu șl 
N. Istrate.

Alexandru Istrate este, prac
tic vorbind, cel mai în formă 
dintre spadasinii români. Cam
pion național pe 1968, el a re
petat performanța anul acesta, 
de o manieră indiscutabilă. Ti
nereții sale, ca principal atu, 1 
se poate adăuga un plus de 
maturitate (la care a contribuit, 
desigur, și prezența sa, mult, 
mai activă, în competiții cu 
caracter internațional), o folo
sire mult mai largă a unor pro
cedee tehnice bine Însușite. Șl 
încă un amănunt foarte impor
tant : Al. Istrate este unul din
tre adepții stilului ofensiv, al 
spadei moderne. Privit și prin 
această prismă, tînărul cam
pion al țării promite să fie și 
cel mai eficace trăgător la pa
trulater.

îl urmează Iosif Sepeșiu, tră
gător de valoare, cel puțin, 
egală cu Al. Istrate, handicapat 
în actualul sezon de o stare 
gripală, care l-a țintuit, multă 
vreme, departe de planșă. A- 
cum, restabilit, el poate să ofe

re reale satisfacții In concursul 
de la Cluj.

Pentru locurile 3 și 4 în echi
pă ar putea concura Mironov, 
Moldanschi șl Marinescu, lntr-o 
ordine care rămtne la latitudinea 
antrenorului coordonator C. 
Ciocîrlie. Evident, după rezul
tatele de la finala cam • 
pionatului național, Mironov 
ar trebui preferat, dar in 
ansamblul concursurilor des
fășurate în acest an — interne 
și internaționale — și ceilalți 
doi pot intra în discuție.

Oricum, ;,4“-ul de spadă șl 
României, relansat în ultimii 
doi ani, va lupta pentru obține
rea unor rezultate de prestigiu 
și chiar a unor victorii, foarte 
prețioase acum, In suita teste
lor pentru mondiale, (t st.)

MINGI Ș! RACHETE
Etapa a 3-a a categoriei 

calificare s-a încheiat cu sco
ruri mari, excepție făcînd 
partida Dinamo II — Colțea, 
în care scorul a fost decis 
în ultima partidă de simplu, 
unde Călin Ioneșcu a învins 
pe dr. Panaitescu cu 5—7, 
6—0. 7—5. Rezultate: Dina
mo TI — Colțea 7—6, Justi
ția — Academia 12—], C.S U. 
Politehnica — Inst. Politeh
nic 13—0. Progresul II — 
I.S.P.E. 15—0. în campiona
tul de juniori s-a desfășmat 
a 4-a etapă, încheiată cu ur
mătoarele rezultate i Șa sp. 
nr. 2 I — Progresul I 6 -5, 
Dinamo I—Șc. sp. nr. 2119—2. 
Steaua — Cutezătorii 5—5

După 
nai de 
sportului 
tală vor 
interesantă reuniune de moto-
cros, la care și-au anunțat 
participarea alergători din 5 
țări. Astfel, pe traseul com
plexului sportiv Metalul (Pan- 
telimon), mult îmbunătățit cu 
porțiuni cu un grad mai mare 
de dificultate, vor evolua ur
mătorii sportivi de peste ho
tare : Jan Hromulak (Ceho
slovacia), 
(Ungaria), 
(Irlanda), Anatoli Mandricen- 
ko (U.R.S.S.) la 250 cmc, Mi
roslav Kleisner (Cehoslovacia), 
Dietl Gerold (Austria), Pali 
Vbros (Ungaria), Andris Klia- 
vinsh (U.R.S.S.) la SQO cmc.

Țara noastră va fi reprezen
tată de un grup mai nume
ros de motoarosiști, în frunte

Laszlo Weinbach 
Thompson Bruce

LA CALAȚI

FINALA COPIILOR
La finala campionatului re

publican de gimnastică pen
tru copii din acest an (Ga
lati, 21—23 iunie) vor parti
cipa următoarele eahipe și 
sportivi individuali : cat. a 
IV-a; Șc. sp. Constanța, Șc. 
sp. Reșița, C.S.M. Cluj, Șc. sp. 
Cluj, Șc. sp. nr. 1 București, 
C.S.M. Reșița, CI. sp. șc. Bucu
rești, Vagonul Arad, Șc. sp. 
Brașov, Flacăra Or. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Șc. sp. Sibiu, 
Șc. sp. nr. 2 București, Șc. sp. 
Tg. Mureș, C.S.M. lași. C.F.R. 
Timișoara, Llo. B. P. Hașdeu 
Buzău ; Kurt Sziler, Nlcolae 
Damache (individual); cat. a 
Ill-a : Șc. sp. Reșița, Lie. nr. 
2 lași, CI. sp. șc. București, 
Lie. N Bălcescu Cluj, Șc. sp. 
nr. 2 București, Șc. sp. St

Gheorghe, Șc. sp. nr. 1 Bucu
rești, Lie. B. P. Hașdeu Buzău. 
Șc. sp. Sighișoara, Vagonul 
Arad, Dinamo Brașov, C.F.R. 
Timișoara ; Vaier Răspop, Va- 
sile Pfilăinea, Lucian Popa, 
Traian Ponoran, Cristian 
Enoiu, Constantin Nicu (indi
vidual).

Am văzut de nenumărate 
ori scena aceasta i o piață 
goală intr-un oraș din vestul 
sălbatic. Doi oameni apro- 
piindu-se din capetele opuse 
ale pieții, tntr-o tăcere mor 
mintală. Spectatorii, ascunși 
după case, au înghețat, iar 
cei doi continuă să se apro
pie crispați, muți, privin- 
du-se ochi in ochi. Apoi, o 
mișcare fulgerătoare, două 
împușcături, un mort.

E simbolul ringului in cea 
mai stilizată și mai crudă ac
cepție a sa — lupta durează 
o fracțiune de secundă. Knoc 
kout-ul e veșnic.

Din fericire, ringul obișnuit 
nu frizează veșnicia și nu re
duce lupta la un instantaneu- 
Spectatorul nu vrea să tragă 
numele învinsului fi al în
vingătorului din pălărie — 
fie ea ji una de cioclu — el 
vrea lupta pentru că toate es
chivele acelea, preseverența, 
dibăcia, eleganța — sînt ome
nești, sînt ale lui, sînt aproa
pe viața de fiecare zi, sau vi
surile de fiecare noapte, poa
te mai ales visurile în care 
se bate el însuși, pririndu-și 
adversarul drept în ochi, visu
rile in care, în sfii -it, se poa
te bate pe fată deschis, din 
toate puterile.

De aceea, clipele — Urnită, 
cină cei doi străbat piața și 
tăcerea devine devorantă, sti
lizarea aceasta a morții, mo
mentul adevărului, reducerea

lui la o lovitură fulgerătoare 
îl retransformă pe spectator 
în spectator, îl readuc pe sca
unul lui, chiar dacă pînă a- 
tunci a galopat, z tras pumni, 
a asudat el însuși — pentru 
că nu vrea să fie silit să alea
gă între viață și moarte — 
vrea să-și mai păstreze o șan
să — iar ringul trebuie să-i 
mai ofere șansa aceea, de a

se ridica de jos după ce a 
fost numărat și de a încerca 
din nou.

Poate de aceea în ciuda lo
viturilor date cu capul, cu co
tul, cu palma deschisă, în ciu
da îmbrățișării adversarului, 
a oripilelor lovituri la ficat — 
lupta în ring rămîne o încer
care corectă, bărbătească, 
chiar dacă în locul corzilor se 
află un rînd de mese sau de 
bănci, iar adversarii sînt doi 
gentlemeni sau doi elevi în
curajați de țipetele clasei.

Pugilatul nu rezolvă nimic 
din problemele vieții de fie
care zi — el nu poate resta
bili o demnitate șifonantă, nu 
poate educa vagabonzii, nu 
poate suprima un rival — 
decît dacă întâlnirea lui ar a-

vea loc într-un western și 
pumnul ar fi înlocuit de pis- 

i toi — și cu toate asteg încer
carea de forță între doi adver
sari de talie aproape egală ni 
șe pare firească, chiar dară e 
infantilă și sîntem gata să-l 
aplaudăm pe învingătorul 
care a respectat regula jocu
lui.

Din păcate, nu totdeauna 
se pot oferi ringuri din corzi, 
sau din bănci, sau din mese
— contururile acestora se es
tompează, regula jocului de
vine de neînțeles pentru acei 
obișnuiți să folosească șișul și 
ar fi intr-adevăr stupid să i 
cerem lui Cesare Borgia să-și 
înlocuiască otrava prin uper- 
cut-uri.

Ringul însă nu poate fl sti
lizat pînă a se transforma in
tr-un labirint, adversarii nu 
se pot pîndi din spatele ușilor
— esența lui e contactul di
rect, privirea deschisă, lupta 
la lumină.

Poate de aceea, uneori. în 
viața de fiecare zi, apern nos
talgia ringului. Nu a pieții 
devorată de tăcere în care vor 
răsuna două împușcături in
stantanee. ci a adversarului 
care să respecte regula jocu
lui, care să nu-și pună plumb 
fn mănuși și care, chiar după 
un croșeu sub centură, chiar 
după ce a fost numărat să ți 
dea mina în aplauzele publi
cului-

Camil BACIU
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Steaua a sprintat irezistibil
STEAUA — FARUL 5—2 (2—2)

4

SS u

Stadion „23 August" : timp 
ploios ; teren Îmbibat cu apa: 
spectatori—aproximativ 5 050.
Au marcat în ordine, Voinea 
(min. 12). ' Tufan (min. 15). 
Kallo (min. 42 — din 11 m>. 
Vigu (min. ~
(min. 59), Stoica (min. 75 — 
autogol) și din nou Creini
ceanu (min. 81).

STEAUA : ANDREI —
Cristache, D. NICOLAE, HAL- 
MĂGEANU, VIGU. Dumitru 
III, Ștefănescu, PANTEA. 
Tătaru n (min. 76 Negrea,. 

Voinea, CREINICEANU,
FARUL : Ștefănescu — Ple

șa Stoica. Mareș (mln. VO 
Nichlti), Antonescu. CON- 
STANTINESCU (min. 76 
Etern), KOSZKA, 6ASU, Tu
fan, Ologu, Kallo.

A condus bine S. Mureșan 
(Turda), ajutat la 
Cîmpeanp 
(pmbil din

(min, Tufan (min. 15).

4«, Creiniceanu 
(min. 75 —

și N- 
Cluj).

linie de I. 
- Vizireanu

înaintea partidei, 
negri

Cu o oră 
peste București nori 
trimiteau cantități neaștep
tate de apă. Dar, în ciuda 
unor condiții vitrege (aproape 
tot timpul jocului a picurat, 
gazonul mustea de apă și pe 
alocuri mingea se oprea, pă- 
călindu-i pe jucători) acest 
meci a plăcut. S-a luptat cu 
ardoare, s-a imprimat parti
dei un ritm susținut și s-au 
marcat multe goluri. Și de 
data aceasta, Steaua a de
monstrat că deține o formă 
bună. în jocul cu Farul, mi
litarii au beneficiat de două 
extreme care au jucat de 
nota 10. Pantea și Creiniceanu 
au fost in această zi excelenți. 
S-au lansat în atacuri repe
tate, au trecut cînd au vrut 
de adversarii direcți, și-au 
pus coechipierii în poziții ex
celente de a marca. Văzînd, 
totuși, că situații clare sint 
irosite, Creiniceanu și-a asu
mat și rolul de realizator și 
a înscris două goluri de toată 
frumusețea.

Intilnirea debutează cu o 
cursă pe extremă a lui Pan- 
tea, care Iși încheie acțiunea 
cu un șut puternic, pe care 
portarul Ștefănescu II deviază 
in corner. Farul ripostează 
imediat, Consțantinescu cen
trează, D. Nicolae acordă 
corner, dar la execuția aces
tuia Ologu ratează Intercep
ția într-o poziție foarte bunk 
Bucureștenii leagă mai bine 
jocul, dar timp de 10 minute 
nu concretizează nici o acțiu
ne. Dimpotrivă, un șut puter
nic de la 30 de metri al lui 
Constantinescu. este blocat cu 
diiicultate de Andrei. în min. 
10 Pantea se lansează din nou 
în atac, trece cu o nebânuitâ 
ușurință pe lingă fundașul 
Antonescu — și nu avea să 
fie pentru ultima oară — 
centrează puternic, Creinicea
nu reia excelent cu capul, dar 
Ștefănescu salvează printr-un 
reflex Balonul se plimbă apoi 
pe la Pantea, Pleșa și Dumi
triu III și, în cele din urmă, 
pericolul de la poarta con- 
stănțenilor este înlăturat de 
șutul imprecis al lui Dumi- 
triii Scorul avea să fie deschis 
în min. 12. La 18 m de poar
tă, Stoica a comis henț. A 
executat Voinea, cu efect, jos 
la colț și... 1-0. Farul nu se 
intimidează și iese în atac. In 
min. 15, Sasu inițiază o acțiu
ne pe partea dreaptă, cen
trează și Tufan deviază ba
lonul în colțul porții aduclnd 
egalarea. Au urmat 15 minute 
de dominare insistentă a 
bucureștenilor. Dar atacanții 
se descurcă bine pînă la mar
ginea careului, unde nu rea
lizează pasa cea mai bună, Iar 
de multe ori se șutează im
precis. Ba, în min. 35 Tătaru 
nu-i atent la Ștefănescu care 
nu poate reține mingea cen
trată de Pantea și, la 6 metri, 
scapă o bună ocazie. Cînd 
nimeni nu se aștepta, oaspeții 
au luat conducerea. în min. 42

Ologu intri In careu, Dumi
tru Nicolae îl atacă, îl împin
ge cu pieptul și-1 uimește la 
pămînt: evident, lovitură de 
pedeapsă, pe care Kallo o 
transformă precis. Deci 2-1 
pentru Farul I Doar două mi
nute au trecut însă ți Steaua 
egalează, grație acțiunii ex
celente a lui Vigu care, ajuns 
la 22 metri de poartă, a șutat 
puternic la păianjen. Splendid 
șut, splendid gol 1 După pau
ză, Steaua s-a lansat din start 
în atacuri violente. Pantea și 
Creiniceanu nu pot fi opriți 
în nici un chip din cursele 
lor. Portarul Ștefănescu face 
eforturi disperate, reușind să 
boxeze mingi ce păreau go
luri. în min. 59, Creiniceanu, 
după un excelent un-doi cu 
Voinea, îl învinge cu un șut 
năpraznic aproape de vindu : 
3-2 pentru Steaua. Deci, ega
litate perfectă în acest mo
ment De aici în colo, Steaua 
ia jocul pe cont 
După două bombe 
intr-un minut (69) 
Dumitriu III și Voinea, 
min. 75 bucureștenii se deta
șează de adversari în urma 
cursei excelente a lui Pan tea, 
a centrării sale și a autogolu
lui lui Stoica, care a încercat 
să respingă prin alunecare, 
dar a trimis balonul în colțul 
lung al porții sale. Din acest 
moment, finalista Cupei nu 
mai poate fi pusă la îndoială. 
Se pune doar problema sco
rului I Și iată că în min. 81 
Pantea centrează din nou și 
Creiniceanu, reia de la 6 m 
în gol. Este 5-2. în min. 86, 
Farul încearcă reducerea sco
rului : Ologu trimite pe lîngă 
Andrei, dar Dumitru Nicolae, 
printr-o foarfecă spectaculoa
să, salvează golul și menține 
diferența de trei puncte care 
exprimă mai fidel raportul de 
forțe existent pe teren.

REGATE IATERAAIIOUEE
Ieri, la amiază, au părăsit 

Capitala, pe calea aerului, 
două reprezentative române 
de canotaj, pentru a parti
cipa la alte concursuri inter
naționale, programate la «fir- 
șitiil acestei sâptămîni. Prima 
garnitură s-a deplasat la Mas
cota, pentru a lua startul In
tr-o regată de anvergură, la 
care prezentăm atit echipaje 
masculine, cit și feminine. Un 
alt grup de sportive va con
cura la tradiționala ..Regala 
Praga", ce se va desfășura pe 
Vltava.

în concursul atletic
de la Torino

Viorica Gabor — locul IV
la 800 m

•s'

FINALA C.C.E. LA VOLEI EXAMENUL
DE MATURITATE AL ECHIPEI STEAUA

Discufie
luni în urmă, in- 
a Biroului federa-

propriu, 
realizate 
de către

In

Constantin ALEXE

Și în deplasare, victorie clară
„Diferența de valoare fi-a 

spus din nou cuv intui" — ne 
mărturisea la sfirșitul meciu
lui un susținător al echipei 
Chimia, Și avea dreptate. 
Bucureștenii și-au dovedit din 
nou superioritatea în fața di
vizionarei B la toate capito
lele. Replica jucătorilor suce
veni a fost destul de dîrză 
de-a lungul celor 90 de mi
nute, înșă lipsa de finalizare, 
pe de o parte și forma bună 
a apărării dinamoviste, pe de 
altă parte au decis rezultatul 
partidei.

Susținute frenetic de o ga
lerie entuziastă, gazdele au 
început partida în trombă. 
Minute în șir, înaintașii Chi
miei au asediat poarta lui Co
man, încercîndu-i vigilența. A- 
părarea bucureșteană a trecut 
prin mari emoții in min. 8. 
La o lovitură liberă, execu
tată de Teodosiu. de la circa 
20 m lateral, balonul a trecut 
peste un buchet de jucători 
masați în careul dinamoviști- 
lor și a ajuns la Goran, care, 
de la numai 2 m, l-a împins 
afară ! Presiunea continuă și, 
după un minut, șutul violent 
al lui Nicolau a fost reținut 
de Coman. iar în min. 14 Teo
dosiu a reluat ca capul o cen
trare a lui Selimesy. Dar, ex
periența dinamoviștilor începe 
să schimbe fizionomia jocului. 
Ei pasează mai mult și cele 
două extreme, Lucescu și Săl
ceanu, întreprind .raiduri" 
din ce în ce mai periculoase 
în terenul gazdelor. Pe partea 
stingă. Lucescu face multe 
curse, centrează ca la carte.

CHIMIA SUCEAVA — 
DINAMO BUCUREȘTI 

1—S (0—1)
Stadionul Arin ; ploaie mă

runtă ; teren alunecos ; spec
tatori aproximativ 8 000. Au 
marcat : Sălceanu (min. 39), 
Dinu (min. 54), Frățilă (min. 
73) pentru Dlnamo șl Danileț 
(min. 86 — din 11 m) pentru 
Chimia.

CHIMIA : Sldac (min. 77
Petcu) — Nedelcu, Gheghe, 
Tlcă. Selimesy, Danileț, Bor- 
cău, Nicolau, Roșu, Goran, 
Teodosiu.

DINAMO : Coman — Popa, 
Boc, Dinu, Ștefan, Ghergheli, 
Stoenescu, , -----
Nunweiller. Dumltrache (min. 
68 — Frățilă), Lucescu (min. 
71 — Haldu).

Foarte bun arbitrajul Iul 
Emu Vlalculescu. ajutat bine 
la linie de M. Marinciu și 
M. Moraru (toti din Ploiești).

Sălceanu, Radu

însă Sidac retine sau deviază 
toate baloanele.

în min. 39. Dinu îl lansează 
pe Lucescu, acesta ajunge la 
marginea careului de 16 m, 
centrează pe partea dreaptă 
la Sălceanu. care expediază 
balonul în colțul lung al por
ții apărate de Sidac : 1—0
pentru Dinamo. Apoi, local
nicii construiesc cîteva a- 
tacuri, dar Boc și colegii lui 
le destramă cu multă ușu
rință.

începutul reprizei secunde a

fost identic cu cel al primei. 
Jucătorii de la Chimia s-au 
instalat în terenul advers și 
au produs multe momente di
ficile la poarta lui Coman. 
Portarul bucureștenilor se re
marcă în min. 51 și 52 prin 
cîteva intervenții spectacu
loase. în plină dominare a 
Chimiei. în min. 54, bucureș- 
tenii contraatacă și Dinu șn- 
tează puternic de la 13 m, fă- 
cind inutil plonjonul lui Si- 
dac : 2—0 pentru Dinamo. în 
continuare, jocul este deschis, 
se construiesc faze frumoase 
la ambele porți. în min. 73, 
Radu Nunweiller, pe post de 
extremă, îl pune în poziție de 
șut pe Frățilă și acesta expe
diază de la 18 m balonul în 
plasă i 3—0 pentrtf Dinamo. 
Elevii lui V. Neagu fac efor
turi să reducă din handicap 
și reușesc acest lucru doar 
spre șflrșitul meciului, în min. 
86, Goran a intrat în careu și, 
în momentul în care a vrut 
să șuteze, a fost faultat de 
Boc și Stoenescu. Penaltyul a 
fost transformat de Danileț. 
Peste două minute, un șut- 
bombă al lui Teodosiu a fost 
reținut cu multă siguranță de 
Coman. Și partida ia sfirșit cu 
victoria clară a echipei Di
namo București.

Pompiliu VINTILA

ARBITRII JOCURILIJR ETAPfl A XXVIII a

ROMA, 4 (Agerpres). — La To
rino au continuat întrecerile con
cursului internațional de atletism.

Campionul olimpic la săritura 
cu prăjina, Seagren, a terminat 
învingător cu 535 m. Pe locul 
secund s-a clasat italianul Dio- 
nisi cu 5.20 m, în prohft feminină 
de 800 m, pe primul icc s-a cla
sat Paula Pigni (Italia) 2 ^>7,2. 
Sportiva româncă Viorica Gabor 
a oeupat loeul 4 cu 2:10»fi. Sprin
terul american Hawkins a câști
gat cursa de 100 m plat in 10,2. 
iar compatriotul său Davenport 
pe cea de 110 mg in 13.5. Proba 
de triplu șșlt i-a revenit iui 
Dudkin (URSS) cu 16,30 m, se
condat de brazilianul Prudencio 
cu 15,77 m. Alte rezultate : mas
culin : 800 m : Van Manshoven 
(Belgia) — 1:51,9; disc: Knop
(SUA) — 54,96 m; 400 m plai: 
Bratcikov (URSS) — 46,7; femi
nin : îoo mg: Vara Kukmanova 
(Cehoslovacia) — 14.3; înălțime: 
Valentina kozîr (URSS) — 1,73 ai.

RODICA REICHER - LOCUL III
LA PIOTRKOW

Turneul internațional feminin 
de la Piotrkow (Polonia) s-a în
cheiat cu victoria polonezei Mira 
Lltmanowlcz și a bulgarei Venka 
Asenova, amindouă cu 6 puncte 
din 9 posibile. Pe locul trei — 
Rodica Reieher (România) cu 5'h 
p. Urmează in clasament: Iren 
Sillye (Ungaria) 5 p, Maria Po- 
gorevici (România), z\nna Hellwig 
(Pol.), Rita Tlmmer (Olanda) și 
A. Iurczyntka (Pol.) cite 4 p, A. 
Lltwlnska fcol.) S'/j p șl I. Rad- 
zlkowska (Pal.) 3* p.

•• *
In rar ia^a 2-a a turneului de 

la Lj-cițana, marele maestru ro
mân florin Gheorghiu, jucînd cu 
piesele negre, a remizat in 25 de 
mutări cu Unzicker (RFG). Alte 
rezultate : Tringov — Damiano- 
vici 1—0; Forlntos — Barcza 0—1; 
Gllgorici — Robatsch remiză: 
Pianinei — Matanovlcl 1—0; Puc 
ZMușii remiză. Clasament : 1. 

(ci 2 p, 2. Tringov l'/3 
.eorghlu se află într-un grup 

■4 jucători, toți cu cite 1 p.

»

SPASSKI A CÎȘTIGAT 

Șl PARTIDA A 19-a I
Medul Petrosian — Spasski; 

eare se dispută la Moscova pen
tru titlul mondial de șah. a In
trat tn faza decisivă. Printr-o ra
pidă victorie, In numai 24 de mu
tări, Boris Spasski șl-a mărit din 
nou avansul la două puncte : 
10'/,—8</, 1

Cu cîteva 
țr-o ședință 
ției de volei, antrenorul echi
pei noastre campioane — Tică 
Tănase — expunea programul 
de pregătire al elevilor săi și 
obiectivul pe care și l-au pro
pus să-l realizeze in actuala 
ediție a C.C.E. ; calificarea in 
finală. Și iată că acum, sîn- 
tem in măsură să afirmăm că 
realismul de care dă dovadă 
acest antrenor s-a confirmat 
din nou. Deci Steaua se află 
in fața marelui examen — dubla 
confruntare cu campioana Bul
gariei pentru cucerirea prețio
sului trofeu cu care este răs
plătită cea mai bună formație 
de club de pe continent.

Desigur, dintre cele patru 
meciuri (cu tur și retur) sus
ținute pină acum, ultimul, cu 
Spartak Brno, a fost cel mai 
greu. Totuși, intr-o discuție pe 
care am avut-o zilele trecute, 
l-am rugat pe antrenorul T. 
Tănase să reamintească citi
torilor noștri partidele susți
nute.

— Fără îndoială că este un 
lucru pe care-1 fae cu plă
cere : 3—0 cu Universi-

cu antrenorul T.
tât S. K. Munster (R.F.G.), 
3—0, 3—0 cu Csepel Budapesta, 
3—0, 3—0 cu Brabo Anvers 
(Belgia) și, în cel mai greu 
examen de pînă acum, 3—1 și 
2—3 cu Spartak Brno.

— Și acum, finala 1 Ce ne pu
teți spune despre viitoarele 
confruntări cu campioana Bul
gariei ?

— Partidele se anunță deo
sebit de grele. Pe T.S.K.A. 
Cerveno Zname am văzut-o ul
tima oară acum Vei ani, cînd 
ne-am intilnit in cadrul Tur
neului armatelor prietene. Am 
văzut, în schimb, mai recent 
naționala Bulgariei, în care 
T.S.K.A. are cîțiva reprezen
tanți. Sint jucători tineri, com
bativi și au în Karov un bun 
coordonator.

— Ce face 
echipa dv?

în acesfe zile

intense, antrena- 
de menținere in

— Pregătiri 
mente zilnice 
formă, mai ales sub aspect fi
zic, unde s-a atins un poten
țial ridicat, și, bineînțeles, se 
exersează diferite variante teh- 
nico-tactice mai ales în atac și

TĂNASE
blocaj. După cum se știe, tro
feul intră în posesia formației 
eare va realiza două victorii, 
șetyrile neniai luîndu.-se în con
siderație la o eventuală egali
tate de victorii. Să sperăm că 

un al 
aceasta 
dea t.o-

nu va fi nevoie de 
treilea meci. Pentru 
însă, echipa trebuie să 
tul. •

— Ce lot aveți la dispoziție?

— Barta, Rauch, Crețu, Po- 
rojnicu, Cristiani, Iorga, Sta- 
mate, Rotaru, Bînda, adică cei 
folosiți în meciul de la Brno, 
la care se adaugă tinerii Bu- 
duciuc și State.

★
Mulțumindu-i antrenorului 

Tănase pentru amabilitatea cu 
care a răspuns întrebărilor 
noastre, nu ne rămîne altceva 
de făcut decît să urăm jucăto
rilor de la Steaua să rea

ducă in țară prețiosul trofeu. 
Fiindcă, se știe, „Cupa campio
nilor europeni" a stat multă 
vreme în vitrinele cluburilor 
Rapid și Dinamo.

TELEX-miX
In Turul Italiei, etapa a XIȘ-a 

(Zingonia — San Pellegrino, 100 
km) a fost cîștigată de Marino 
Bașso (Italia) In 2h 47:07, iar e- 
tapa a XX-a (San Pellegrino — 
f'olgaria 243 km). în munți! Do- 
lomiti l-a revenit compatriotu
lui sau ZilI.Qll în 8h 44:38. Lider 
continuă să fie Gimondi cu 2:31 
avans fată de Zilioli.

Echipa de fotbal a Ungariei susține duminică a doua întîlnire 
în preliminariile C. M.: cu Irlanda la Dublin. In fotografie, 
o fază din meciul Ungaria — Cehoslovacia (2—0). Albert 

înscrie al doilea gol in min. 89 în poarta lui Vencel.

Al. C.

1 TFWRb "
1 XtI

1 17T £ I» J

■-ft

Mexic Anglia 0 "4
șl Mexl- 
mecl re- 
Făcînd o

Selecționatele Angliei 
cuiul s-au întîlnit în 
vanșă la Guadalajara, 
veritabilă demonstrație, echipa

Angliei a învins cu 4—0 (3—0), 
prin golurile lui Clarke (2) și 
AsțJe (2). In această întilnire, 
antrenorul Alf Ramsey a folosit 
o echipă schimbată față de cea 
din primul joc (0—0). lat-o : 
Șhilton — Wright, McNab, Har
vey, J. Chariton, Moore, Ball, 
Bell, Astle, Clarke, Peters.

Fiorentina învinsă în S.U.A.

• în cele 27 de etape 
ale campionatului divizi
ei naționale A s-au mar
cat 567 de goluri. Dumi
nică s-au înscris 21 de 
goluri.

@ Cele mai eficace îna
intări : DINAMO BUCU
REȘTI cu 51 de goluri 
marcate, „U“ Cluj cu 47 
dc goluri, Steaua 46 de 
goluri, U.T.A. și Univer
sitatea Craiova cu cîte 44 
de goluri.

® Ceie mai slabe apă
rări : VAGONUL ARAD 
cu 54 de go’.uri primite, 
F. C, Argeș cu 44 de go
luri, ,,U“ 
Tg. Mureș cu 
goluri.

• In ultima 
fost acordate 
tiuri, care au 
formate de 
(„UM Craiova) 
cju (Crișul).

© Duminică, 
arbitraj au fost 
nate 4 eliminări, 
mele j..; 
pe tușă : Dumbravă (Fa
rul), Măndoiu (Progresul), 
Mureșan și Hajrial (am
bii de ia A.S.A. Tg. Mu
reș).

© Clasamentul golgete 
rilor :

— 20 goluri : DUMITRA- 
CHE (Dinamo București)
— 2 din 11 m ;

— 19 goluri Oblemenco
(,,U“Craiova) — 4 din
11 m ;

— 16 goluri : Oprea (»U“ 
Cluj) - 3 din 11 m ;

14 goluri : Voinea
(Steaua) — 3 din 11 m ;

— 13 goluri : Tufan (Fa
rul), Neagu (Rapid) î

— 11 goluri : Creinicea
nu (Steaua) ;

— io goluri : Grozea
(Petrolul) — 1 din 11 m;

— 9 goluri î D. Ene (Di
namo Bacău) ;

— 8 goluri : Petescu
(U.T.A.), Mureșan (A.S.A. 
Tg. Mureș), Radu (F.C. 
Argeș), Oaidă (Progresul)
— 2 din 11 m. Dembrov- 
schi (Dinamo Bacău), Kun 
I (Crișul), Lereter (U.T.A.)
— 1 din 11 m.

VAGONUL — POLITEHNI
CA LAȘI : Petre Badea, 
centru, C. Calugherovici 
Pop, la linie (toți din 
șov).

A.S.A. TG. MUREȘ — 
GREȘUL : arbitrul din 
Bulgaria, la centru, P. 
(Mediaș) și I. Opriță (Arad), 
la linie.

DINAMO BACĂU — U.T.A.: 
arbitrul din R. P. Bulgaria, la 
centru, C. Popa (București) și 
E. Păunescu (Ploiești), la linie.

RAPID — CRIȘUL : Grigore

AGENDA

craiova și ASA 
cite 42 de

etapă au 
2 penal? 

fost trans- 
Oblemenco 
și de Su

pe foile de 
conșeni- 
lată nu- 

jucătorilor trimiși

Creinicea-

la 
și G. 
Bra-

PRO- 
R. P.
Sotir

BUCUREȘTEANĂ
Meciurile de fotbal progra

mate în Capitală — în cadrul 
diviziilor A, B și C — se vor 
desfășura după cum urmează :

simbata

Stadionul Metalul : Metalul
— Ceahlăul P. Neamț (div.B)
— ora 18.

Teren Timpuri Noi : Flacă
ra roșie Ș.N. Oltenița (div. 
C) — ora 18.

duminica

Stadionul Giulești : Rapid — 
Crișul (tineret-rezerve) — ora 
16 ; Rapid — Crișul (div. A) 
— ora 18.

Stadionul „23 Aligns t“ : 
Steaua — Farul (tineret-rezer
ve) — ora 16 ; Steaua — Fa
rul (div. A) — ora 18.

Stadionul Politehnica : Poli
tehnica — Gloria Bîrlad (div.
B) — ora 10.

Teren
Olimpia 
ora 10.

Teren
I.R.A, Cîmpina (div. C) — 
ora 10.

Teren Gloria : Mașini-unel- 
te —Muscelul Cimpulung (div.
C) — ora 10.

T.U G.
Giurgiu (div. C)
T.U.G. :

Voința : Voința —

Birsan (Galați), la centru, Gh. 
Manole (Constanța) și AL Ene 
(Craiova), la linie.

JIUL — PETROLUL : Aurel 
Bentu, la centru, M. Sadovea- 
nu și A. Rădulescu, la linie 
(toți din București).

STEAUA — FARUL: Iosif 
Riter (Timișoara), la centru, 
G. Blau (Timișoara) și M. Bio- 
lan (Tr. Severin), la linie.

F.C. ARGEȘ — „U“ CRAIO
VA : Gh. Limona, la centru, 
M. Niță și C. Dragotescu. la 
linie (toți din București).

,-,U“ CLUJ — DINAMO 
BUCUREȘTI : arbitrul din 
R. P. Bulgaria, la centru, V.. 
Buimistruc și M. Rotaru, la 
linie (ambii din Iași).

ROMA, 4 (Agerpres). — 
Președintele Uniunii interna
ționale de ciclism, Adriano 
Rodoni, referindu-se la cazul 
Merckx, a declarat că din mo
ment ce analiza a fost pozi
tivă și contraexpertiza a con
firmat prezența unor substan
țe interzise, ciclistul belgian 
este vinovat și in mod auto
mat va fi suspendat pe timp 
de o lună. Pe de altă parte, 
ziarele sportive italiene conti
nuă să susțină că este vorba 
de o înscenare pusă la cale 
de persoane suspecte din an
turajul turului italiei. Merckx, 
scrie ziarul „Gazzetta dello 
Sport", s-a supus de șapte ori 
in timpul primei jumătăți a 
cursei la controlul antidoping 
și totdeauna rezultatele au 
fost negative. Comentatorii 
belgieni, in schimb, nu ex
clud posibilitatea ca Merckx 
să fi folosit un stimulent oare
care, dar subliniază ne concor
danța dintre listele de produse 
dopante adoptate în țările 
unde se practică ticlismtul pro
fesionist. Un produs socotit ca 
simplu reconfortant în Belgia 
poate fi trecut la categoria do
ping in Italia sau în Franța. 
Asociațiile cicliștilor profesio
niști cer o nouă reglementare 
a controlului antidoping.

Din Paris se anunță că fe
derația franceză tși rezervă 
dreptul de a ratifica sau nu 
suspendarea lui Merckx, care 
urma să ia startul la, sfirșitul 
acestei luni in turul ciclist al

Franței. Directorul cursei, Fe
lix Levitan, a declarat că 
rutierul belgian va putea fi 
prezent la marea întrecere in 
cazul tind comisia de apel a 
federației cicliștilor profesio
niști va găsi de cuviință să a- 
mîne suspendarea dictată de 
Uniunea internațională.

Echipa „Californian Clippe.-s" 
din San Francisco, una dintre cele 
mai bune formații profesioniste 
din SUA, va fi probabil dizolvată 
săptămîna aceasta din pricina 
dificultăților financiare. Majori
tatea jucătorilor, de origine euro
pei)!, au intrat în contact cu alte 
cluburi pentru angajare. Recent, 
„Californian Clippers" învinsese 
cu scorul de 4—2 pe Florentina, 
campioana Italiei.

Primarul orașului Montreal, 
.lean Drapeau, a depus la sediul 
C.I.O. din Lausanne candidature 
oficială a metropolei canadiene 
pentru organizarea Jocurilor O- 
llmplce de vară din anul 1976.■

Atletul maghiar Istvan Major a 
stabilit un nou record al țării 
sale in proba de săritură în înăl
țime cu 2,12 m, folosind stilul 
„Fosbury-Flop". în sezonul tre
cut cea mai bună performanță 
obținută de Major a lost 2.03 m. 
In cadrul aceluiași concurs Holub 
a cîștigat aruncarea greutății cu 
18,68 m, Iar Stugner pe cea de 
disc femei cu 56,88 m.

După ce a cîștigat campionatul 
italian masculin de baschet, e- 
chipa Ignis Varese a cucerit și 
„Cupa Italiei", învingând cu 
73—72 (37-37) formația Ficies Par- 
tenope din Neapole.

<;?■

„PANCHO"
RUL LUI

- SUCCESO- 
„WILLIE"

Micul leu 
fost simbolul 
1966, va transmite 
micului mexican 
prilejul viitoarei ediții 
campionatului mondial 
1970. „Pancho", cu sombrero 
și cu tricoul de jucător în 
culorile naționale mexicane, 
urmează, astfel, să devină cel 
mai popular personaj al fot
balului mondial. El a 
prezentat 
de Ramon 
general al 
ganizare 
mondial.

Willie, care a
C.M. de fotbal

,ștafeta“ 
,Pancho" cu 

a 
din

fost 
membrilor F.l.F.A.

Alatorre, secretar 
Comitetului de or- 
a campionatului

GHINIONUL LUI TETLEY

Nigel Tetley, care a partici
pat la cursa nautică in jurul 
lumii (învingător — Robin

B01AXD GKRfiOS:

Românii au elintînat pe Rosewall-Stolle (Australia)
telefon).PARIS, 4 (prin 

Miercuri a fost o zi bună pentru 
lenismanii români, angrenați în 
probele de dublu ale campiona
telor internaționale de tenis 
(„open-) ale Franței. Perechea 
Ion Tiriac — llie Năstase, con- 
firmindu-șl încă o dată posibi
litățile, a reuși» o performanță 
deosebită, etiminind tn semifinale 
cuplul celebrilor profesioniști 
australieni Ken Rosewall — Fred 
Scolie. A fost unul din cele mai 
frumoase meciuri din cariera 
sportivă a celor doi jucători ro
mâni, care s-au Întrecut pe sine 
de-a lungul unui meci desfășurat 
după toate regulile artei. La ca
pătul a 2 ore de joc. Tiriac și 
Năstase terminau învingători la 
scor categoric : 6—3, 6—1, 7—5. 
Deci, pentru a patra oară con
secutiv, reprezentanții României 
se clasează printre fruntașii pro
bei de 
ționalul 
Garros, 
știe, ei 
probei.

dubiu bărbați din tradi- 
tumeu de la Roland 

In 1966. după cum se 
au disputat aici finala 

_____. ca apoi in toate edițiile 
următoare să figureze Sn semi
finale.

Viitorii adversari al lui Tiriac

Knox-Johnson) pe bordul tri- 
maranului „'Victress", a aban-

E rece ?...
(Sportowiec — Varșovia)

donat competiția cu numai 14 
zile înainte de a ajunge la 
finiș, după ce ambarcațiunea 
i s-a scufundat in apropierea 
insulelor Azore. El a fost luat 
la bordul unui tanc petrolier 
liberian, după ce a navigat 
singur timp de 247 de zile. 
„Desigur, îmi pare rău că nu 
a putut încheia această 
cursă, a declarat soția lui 
Tetley, dar cel mai important 
lucru este acela că trăiește"

NU l-AU AJUTAT 
PICIOARELE...

Două echipe de fotbal ama
tor din orașul englez Lin
coln au susținut în scopuri 
de binefacere un meci-mara- 
ton, care s-a încheiat după 
9 ore și 40 de minute. in a- 
ceastă perioadă jucătorii au 
beneficiat de numai trei pau
ze a cite 15 minute. In total 
s-au înscris 86 de goluri. 
„Am vrut să atingem cifra

și Năstase sint din nou austra
lieni, nu mai puțin faimoșii Rod 
Laver și Roy Emerson. Aceștia 
au eliminat pe Bowrey — Ruffels 
cu 1—6, 6—3, 6—3, 6—2. In cele
lalte două sferturi de finală : 
Okker, Riessen — Hetyjtt, Mc
Millan 7—5, 6—3, 7—5 ; Newcom

be, Roche — Ashe, Pasarell 6—4,
4—6, 6—4, 6—3.

Un rezultat remarcabil l-a ob
ținut Ilie Năstase și în proba de 
dublu mixt, unde — alături de 
australianca’ Kerry Melville — 
s-a calificat în sferturi de 
după o victorie în două 
asupra redutabililor Tony 
(Aus.) și Rosemary

finală, 
seturi 
Roche 
Casals

6—3, 6—4 ! Viitorii ad- 
Margaret Smith Court 

Kiessen.

(S.U.A.) : 
tersari — 
și Marty

Marți, la lumina reflectoarelor, 
lua sfirșit și ultimul sfert de fi
nală la simplu masculin. După 
un uiccj dramatic, „olandezul 
zburător" Tom Okker reușea să 
întoarcă soarta meeiului său cu 
asul australiana John Newcombe, 
ciștigînd cu 5—7, 6—4, 5—7, 6—2, 
6—2. Okker este singurul euro
pean care mai aspiră la titlu, în
cadrat de Laver, Roche, Rose
wall. Și sarcina recentului în
vingător de la Tokio și Bruxel
les nu este bineînțeles, ușoară.

Paul CERNESCU

Nori negri pe cerul C.E. de lupte
De la trimisul nostru special

Din păcate, 
încep relatarea 
o veste care îi 
iubitorii sportului.

va trebui să 
din Modena cu 
va îngrijora pe 

Deasupra

de 100 goluri, dar nu ne-au 
mai ajutat picioarele" — a 
declarat căpitanul echipei în
vingătoare

TATĂL Șl FIUL
Mulți părinți ar fi dispuși 

să facă orice pentru copiii lor 
sportivi, dar la rfrsta de 37 
de ani majoritatea lor ar sta 
in preajma liniei de sosire în 
timpul unei curse atletice. Nu 
același lucru se poate spune 
însă despre englezul Johnny 
Wil, fost alergător internațio
nal de cros, 
Christopher, in vîrstă de 12 
ani, a devenit o speranță a 
curselor 'pe distanțe medii, 
încurajat de performanțele lui 
Christopher, tatăl său a ho- 
tărit să-și reia activitatea spor
tivă după o pauză de 6 ani, 
ocupînd primul loc într-o 
cursă de cros pe distanța de 
3 000 m cu timpul de 9:44,0. 
Acum tatăl și fiul sint in pli
nă intrecere l

al cărui fiu.

la Modena, VALERIU CHIOSE
C. E. de lupte greco-romane 
planează un pericol grav. Cu 
24 de ore înaintea deschiderii 
competiției nu se revenise a- 
supra interdicției de a se in
tona imnurile naționale și de 
a se ridica drapelele de stat 
în cinstea învingătorilor. După 
cum se știe, federații din mai 
multe țări — printre care și a- 
ceea din România — au pro
testat la timpul cuvenit împo
triva acestei măsuri în totală 
contradicție cu spiritul olim
pic, cu regulile și tradițiile 
statornicite la marile compe
tiții internaționale.

în ultimele zile, 
general al F.I.L.A., 
cegan (Iugoslavia) 
la Modena — a desfășurat o vie 
activitate. Dar fără nici un re
zultat. Miercuri la amiază, dele
gații din mai multe țări (inclu
siv aceea a României) au depus 
un nou protest la Comitetul de 
organizare, urmind ca hotărîrea 
definitivă să se comunice joi. 
cînd este așteptat să sosească 
in localitate dl. Roger Coulon, 
președintele F.I.L.A. Oricum, 
în cazul cînd această problemă 
nu se va rezolva pozitiv, s-a 
făcut cunoscut că sportivii din 

•țara noastră, din U.R.S.S., Un
garia, Bulgaria, Polonia, Ceho
slovacia și R. D. Germană ișl 
rezervă dreptul de a 
participarea lor la 
Absența acestor țări, 
mulează pe cei mai 
luptători al continentului, ar 
anula practic actuala ediție 

’* O. E.

secretarul 
Milan Er- 
- prezent

reanaliza 
întreceri, 
care cu- 
puternicl
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(Urmate din pag. I)

fel, pregătind prin fente fie
care acțiune. Cîteva lovituri 
izolate îl duc pe austriac în 
colțul propriu, de unde avea 
să nu se mai întoarcă : vice- 
campionul nostru declanșea
ză o serie de lovituri cu o 
frecvență extrem de mare, 
Egle, _ sprijinit Pe perna al
bastră. se blochează, dar lo
viturile lui Covaci străpung 
apărarea austriacului. Sub 
ploaia de pumni, blocajul lui 
Egle s-a dovedit o... umbre
lă ciuruită. Zdruncinat. Egle 
nu găsește altă soluție de
cît să se întoarcă cu spatele. 
Arbitrul Wolf (R.D.G.) opreș
te lupta, își face datoria nu- 
mărîndu-1 pînă la 8, după 
care îi arată austriacului să 
rămînă în* colțul său. După 
decizie, Covaci împarte cu 
Egle buchetul de flori, îm
prăștiind încredere 
viitorul său meqi 
nul Facchetti.

Covaci b. ab. II

pentru 
cu italia-

Egle

Categoria semigrea
Campionul olimpic de la Mexic, 

Pozniak (U.R.S.S.) a făcut un an
trenament cu public, avîndu-1 ca 
adversar pe Osster (Suedia). Me- 
najîndu-1, evident, pe suedez. Poz
niak. după 9 minute de demon
strație. a fost aplaudat călduros 
de public.

Pozniak b.p. Osster.
Bulgarul Stankov și danezul Jen

gen s-au întrecut în obstrucții, 
țineri neregulamentare și dez
echilibrări. Lipsiți de precizie, 
aruneînd lovituri incorecte, ei 
șl-au atins doar întîmplător ținta. 
Ceva mai corect în acțiuni și mai 
clar în final, danezul a primit 
decizia.

Jensen b.p. Stankov.

Categoria grea
Excelent a evoluat Ion 

Alexe în compania francezu
lui Victor. Deplasîndu-se per
manent, derutant și punctînd 
exact la momentul oportun, 
cu directe la figură. Alexe 
a cîștigat cu brio (5—0) un 
meci care inițial se anunța 
mai dificil pentru el. Față 
de prima sa evoluție la a- 
ceste europene (ca olande
zul Lubbers), ieri Alexe a 
arătat mai multă clarviziune 
și că este decis să lupte cu

ardoare pentru titlul conti
nental Meciul cu Victor a 
fost 
ambii boxeri
partidei un ritm alert și cu
rat, reușind ca prin execu
țiile tehnice să situeze par
tida ca una dintre cele mai 
bune, disputate ieri după- 
amiază. Francezul a atacat 
curajos, însă deși beneficiază 
de o alonjă respectabilă, n-a 
putut să-și surprindă adver
sarul întrucît, așa cum spu
neam mai sus. Alexe s-a de
plasat permanent. în repriza 
secundă, chiar cînd gongul 
anunța sfîrșitul. Victor a re
cepționat un clasic un-doi la 
figură care l-a adus în si
tuația de groggi.

Alexe b.

pasionant, deoarece 
au imprimat

p. Victor.
vest-german, 
a produs o 

pe 
a obținut

Tehnicul pugilist
Hussing, cel care 
mare surpriză eliminîndu-1 
sovieticul Vasiușkin, 
ieri o nouă victorie la puncte, de 
data aceasta în dauna cehoslova
cului Cemerys. Hussing s-a im
pus. și de data aceasta, prin acu
rateța stilului de luptă, anunțîn- 
du-se un adversar redutabil pen
tru Alexe, in semifinalele cam
pionatelor.

Hussing b.p. Cemerys.
Poate mai bucuroși decît Capretti, sînt suporterii care-l înso

țesc după victoria asupra lui Harcsa
dreapta care l-au 
pe adversar, obli- 

ultima repriză.

Pt WOLKE!
Categoria pană

Splendidă demonstrația de scri
mă pugilistă făcută de Orban 
(Ungaria) și Laine (Franța). Cei 
doi pugiliști au arătat tot ce are 
boxul mai frumos : lovituri clare, 
precise, în permanentă mișcare. 
Arbitrul Gittins (Țara Galilor) a 
fost simplu spectator In finalul 
meciului Orban a atacat mai de
cis și a obținut decizia pe merit.

Orban b.p. Laine

mai activ reușește
citeva atacuri ale____________ _
dar este marcat puternic și arbi
trul francez Bernier decide opri
rea meciului.

Richardson b.ab. III Pușcaș.

Categoria ușoara

să stopeze 
adversarului,

Englezul Richardson a știut ce 
vrea în întilnirea cu campionul

Cei 44 de semifina- 
liști aparțin următoa
relor țări: România (7), 
U.R.S.S. (7), Bulgaria 
(6), Polonia (5), Italia 
(4), Anglia (2), RF.G. 
(2), Ungaria (2), Dane
marca (1), Finlanda (1), 
Franța (1), R.D.G. (1), 
Irlanda (1), Iugoslavia 
(1), Scoția (1), Spania 
(1), Turcia (1).

Spectatorii au protestat înde
lung cînd s-a anunțat decizia 
meciului dintre polonezul Jaku
bowski și Zaharopoulos (Grecia). 
Decizia nu este conformă cu cele 
petrecute Pe ring, boxerul grec 
evoluînd, spre surprinderea tu
turor, excepțional. Jakubowski a 
atacat ce-i drept, mai mult, dar 
Zaharopoulos a stopat 
tarea acțiunilor ofensive 
splendide directe la figură, 
autorii ‘ —
Spania (59—60) ; 
(59—58) ; 
(50—59) ; 
(60—57) ; 
(60-58) :

Jakubowski b.p. Zaharopou
los.

Sandal (Turcia), cu un croșeu la 
ficat îl trimite pe Musalimov 
(U.R.S.S.) ța podea. In urmă
toarele două reprize, boxînd mai 
clar, pugilistul sovietic reface 
terenul pierdut.

Musalimov b.p. Sandal.
Med anost care nu merită co

mentarii.
Meier (R.F.G.) b.p. Ikonomatos 

(Grecia).

majori- 
cu 

Iată 
verdictului : Rissoto — 

Izzi — Scoția 
McClurck — Irlanda 

Gittins — Țara Galilor 
Nielsen — Danemarca 
3—2.

Bulgarul Kiriakov a intrat in 
ring hotărît să încheie repede 
conturile cu Henderson (Anglia). 
Și chiar în minutul doi el l-a pas 
k.d. pe pugilistul englez. Hender
son a reînceput lupta foarte de
cis. a plasat multe croșee la cap, 
la care Kiriakov a răspuns foarte 
prompt. Tn ultimul rund, boxe
rul bulgar a forțat șl a obținut 
victoria.

Kiriakov b.p. Henderson.

român, Pușcaș. De la început ei 
și-a arătat intențiile atacind cu 
insistență, perforind de multe ori 
apărarea reprezentantului nostru. 
Pușcaș, ca și în meciul cu So
kolov, a adoptat tactica defensi
vei active căutind să-și țină la 
distanță adversarul cu lovituri 
de dreapta. Surprins descoperit 
de un atac al englezului. Pușcaș 
face cunoștință cu podeaua ș: 
este numărat. Situația se repetă 
in repriza secundă cînd Pușcaș a 
fost numărat de două on. In 
ultimul rund românul pare ceva

O dispută foarte frumoasă au 
furnizat Veselinovici (Iugoslavia) 
și Stoicev (Bulgaria) care nu 
și-au cruțat forțele de-a lungul 
celor nouă minute ale luptei. 
Mai incisiv, dar in orice caz 
mai puțin tenace decît adversa
rul său. boxerul bulgar a fost 
preferat de trei dintre cei cinci 
arbitri.

Stoicev b.p. Veselinovici.

Categoria semimijlocie
După ce ambii boxeri sînt in

vitați de către arbitru să aban
doneze espectauva prelungită,

Victor Silberman (Româ
nia) a abordat cu mult cu
raj meciul cu Wolke (R.D.G.), 
campionul olimpic al semi- 
mijlociilor, recunoscut pen
tru maniera sa de luptă da
torită căreia el nu lasă nici 
un moment adversarului ini
țiativa, incom<5dîndu-l cu di
recte de stînga repetate pînă 
la exasperare și cu dese clin- 
ciuri și 
priză a 
gilistul german, dar pe 
sură ce
Victor a echilibrat situația, a 
reușit să plaseze durele sale

împingeri. Prima re- 
fost dominată de pu- 

mă- 
se scurgeau minutele,

lovituri de 
zdruncinat 
gîndu-1, în 
să acționeze confuz, să țină 
și să împingă (de ce n-o fi 
primit nici un avertisment 
din partea arbitrului En
gland ? !). Silberman a termi
nat în forță, mai proaspăt.

Decizia a fost acordată cu 
3—2 : Rissoto — Spania (60—
58) ; Tuschar — Austria (59—
59) , l-a preferat pe Wolke ; 
Busici — Iugoslavia (60—59); 
Nielsen — Danemarca (60— 
59); Bernier — Franța (58— 
59)-

Silberman b. p. Wolke.
După terminarea meciului, 

WOLKE ne-a declarat : „Sil
berman a atacat cu capul 
fără să fie penalizat de ar
bitru. Totuși, stilul lui bă
tăios m-a incomodat, pu- 
nindu-mă deseori in dificul
tate. Decizie discutabilă".

V. SILBERMAN : „Am lup
tat pînă la epuizare. Sînt fe
ricit pentru mine, pentru an
trenorii mei și pentru spec
tatorii care m-au susținut și 
jn-au încurajat tot timpul".

Categoria mijlocie mică
Un meci care n-a spus nimic, 

disputat într-^ impresionantă tă
cere a publicului^

Imries (Scoția) b.p. Ianopoulos 
(Grecia). A

Kovacs obține la început avan
taj, dar Tregubov, beneheiind de 
alonjă, reușește apoi 
la distanță, pistonîndu-1 
te de stînga.

Tregubov (U.R.S.S.) 
vacs (Ungaria).

Deținătorul medaliei de bronz 
la categoria grea la campionate
le europene de la Roma, Schlegel 
(R.D.G.) a obținut decizia în par
tida cu Kreps (Polonia). Meciul 
a fost însă foarte strins, dovadă 
fiind înseși deciziile judecătorilor: 
3—2 în favoarea lui Schlegel.

Schlegel b.p. Kreps.

Categoria grea
Atmosferă de corrida în 

dintre polonezul Denderys 
cui Ozbey. S-au schimbat 
cu nemiluita, Ozbey arătîndu-se 
superior ca forță a loviturilor. 
Și totuși. .. (Precizăm că la ma
sa nr. 5 nu a oficiat arbitrul ro
mân Ion Boamră ci Kramheller 
— R.F.G.).

Denderys b.p. Ozbey.

In ultima partidă a galei de 
aseară, Pandov (Bulgaria) a ob
ținut decizia cu 5—0 în fața lui 
Limant (R.D.G.) Boxerul bulgar 
și-a folosit bine alonja, punc- 
tînd precis cu directe de dreapta.

Pandov b.p. Limant.

meciul 
și tur- 
pumni

Cronici redactate de R. 
VILARA, J. BERARIU, R. 
CALARASANU, Gh. ILIUTA 
si P. ICiVAN

Fotografii de
Aurel NEAGU

Este imposibil să nu re
marcăm la marea majori
tate a așilor ringului eu
ropean din cocheta arenă 
,,23 August" o caracteris
tică aproape comună: 
aceea a stilului plin de 
claritate și eleganță, de 
impetuozitate, dar și luci
ditate. întilniri electrizan
te, duse cu precizie de 
foarte mici fracțiuni me
trice sau de timp.

S-ar părea că acest lu
cru se întîmplă din pri
cina scăderii din forța 
loviturilor. Așa s-ar expli
ca mai ușor posibilitățile 
crescute ale combatanți
lor. Dar e total greșit. 
Dovadă stau destul de nu
meroasele abandonuri dic
tate de arbitri, k. d.-urile 
sau numai răsturnările de 
situații. De asemenea, este 
infirmată și concluzia că 
nu se mai caută lovituri 
decisive. Cum am putea fi 
de acord cu aceasta, cînd 
o singură 
cată rapid 
extrem de 
acelea ale 
Frolov, Kovacs sau Jaku
bowski, schimbă soarta 
luptei, detașînd în final 
Pe autori ca învingători. 
E drept că nu se mai 
punctează favorabil, k. d- 
urile. Și totuși, o lovitură 
puternică, ce izbește cu 
forță și precizie în punct 
sensibil, trebuie urmăriri. 
Ea aduce avantajul că 
scade pe moment poten
țialul de luptă al adver
sarului, punîndu-1 in si
tuația să nu se mai poată 
apăra cu precizie și deci 
să devină inferior. De
pinde numai de felul în 
care o aplici și cum o 
urmărești. Degeaba au 
căutat Alain Laine (Fran
ța) și Prause (R.F.G.) să-și 
aplice permanent lovituri 
mereu tari. Ei n-au reușit 
decît să termine aproape

lovitură, apli- 
și care izbește 
scurt și sec, ca 
lui Monea sau

epuizați. Loviturile lor, 
deși atingeau deseori ținta, 
zdruncinind oarecum, nu 
lăsau urme. Cauza să fie 
numai rezistența ? O lovi
tură plasată precis și corect, 
infringe orice rezistență. 
Refacerea poate fi foarte 
rapidă, dar momentul șo
cului e vizibil. Trebuie 
numai căutat și pregătit 
bine momentul. Richard
son sau Imrie, Pușcaș sau 
Prichard, imitînd pe ma
rii lor înaintași, tatonea
ză, opresc și abia apoi 
aplică scurt și exploziv o 
lovitură seacă. La marii 
maeștri abia se observă 
rotarea șoldului care ca
tapultează lovitura cu o 
viteză de explozie formi
dabilă. Dar, detaliul esen
țial și determinant al for
ței trebuie să-l ghicești. 
Acea împingere extrem 
de scurtă, dar și de dură, 
a piciorului în pămînt și 
a pumnului în țintă, ca 
o detentă de împungere, 
extrem de scurtă în fina
lul mișcării, care blochea
ză toate articulațiile pe 
linia loviturii, devine din 
ce în ce mai perfecțio
nată. Ea trimite la lada 
amintirilor lovitura arun
cată prin elanul întregu
lui corp, gen Ghețu Ve- 
licu sau, recent. Mihailov 
și Capretti. Este extrem 
de seacă, percutantă, ex
plozivă ținînd o foarte 
scurtă fracțiune de timp. 
Dar recului este deosebit.

Prin folosirea ei, lupte
le din recentele europene 
de box n-au scăzut deloc 
din duritate, ci doar din 
brutalitate. ~ 
la îndemîna 
valoroși și 
De aceea 
din ringul 
căpătat, și 
nouă caracteristică a lovi
turii, un plus de interes.

Eustațiu MĂRGĂRIT

Ea stă numai 
participanților 
bine pregătiți, 
lupta actuală 
patinoarului a 

prin această

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ZIARULUI SPORTUL,

si-1 țină 
cil direc-

■

Categoria semigrea

b.p. Ko-

aspec

DIN COLTUL3

TRIBUNEI

Acum două luni, dacă mi-ar 
fi spus cineva că voi fi doar 
spectator la campionatele eu
ropene, tocmai la noi acasă, 
nu l-aș fi crezut în ruptul 
capuluL Și totuși, iată-mă la 
marea competiție în tribună 
și nu în ring, cum doream.

Deși s-ar putea crede că am 
scăpat de... griji, vă mărturi
sesc că, după cinci zile in 
postură de spectator am dat 
jos cîteva bune sute de gra
me, fără antrenamente, fără 
băi de aburi. Numai cu emo
ții... Am strins din dinți la 
meciurile lui Cuțov, am sim
țit că mă sufoc la decizia 
dată în partida Mihai Aurel 
— Rozek, am răgușit strigînd 
„bravo* la întîlnirile lui Ciu
că, am rămas fără glas, uimit 
fiind de jocul de picioare și 
boxul isteț demonstrat de 
„greul* nostru Ion Alexe. Dar, 
dintre toți băieții, cel mai 
mult mi-a plăcut Aurel Du
mitrescu. N-am crezut că un 
boxer poate deveni „cineva* 
într-un timp atît de scurt. 
Dintr-un anonim, aș putea 
spune, acum trei, patru luni, 
Dumitrescu este 
favorit ia titlul 
l-am cucerit la 
ani de muncă.

l-am urmărit
„cocoșii* acestor campionate. 
Mulți dintre ei îmi erau cu- 
noscuți mai de mult. Iugosla
vul Ibrahimovici și francezul 
Cosentino au încercat și la 
Roma să urce pe podiumul 
„europenelor*. Ibrahimovici. 
mai ales, e un boxer cu mare 
experiență și lovește cu o for
ță de... „semiușor*. De aceea, 
în timpul meciului dintre el 
și Dumitrescu m-au trecut 
toate răcorile. Eram sigur că 
o lovitură in plin a iugoslavu
lui putea să pună capăt par
tidei. Din fericire, acest lucru 
nu s-a întîmplat și aceasta 
numai datorită excelentului 
joc de picioare al lui Dumi
trescu și acelei stingi excep
ționale care parcă este atrasă 
de fața adversarului ca de un 
magnet. Nu-și greșește nici
odată ținta. In plus, Dumitres
cu are o dreaptă năpraznică, 
cu care își poate pune ori- 
cind adversarul la respect. 
Ah, dacă aș fi avut și eu o 
asemenea lovitură puternică 
de dreapta... Sînt sigur că nici 
ugandezul Mukwanga, la Jocu
rile Olimpice din Mexic, șl 
nici Pometcu, la „naționale*, 
nu mi-ar fi rezistat.

Dumitrescu se află acum pe 
podium. O victorie la engle
zul Pinner și o alta la învingă
torul dintre irlandezul Dow
ling și francezul Cosentino îi 
vor fi suficiente pentru a păs
tra în țară titlul de campion 
a! Europei la „cocoș*. Și a- 
ceste victorii vor veni. Sînt 
sigur. Eu nu aș fi putut să 
boxez atît de bine ca Dumi
trescu.

Bravo, Aurele !

acum mare 
pe care eu 
Koma, după

atent pe toti

Nicolae GIJU
campion 'european la Roma

Tiparul I. P. „Informația", str

S-au calificat in semifinale
Orban (Ungaria)—

Jakubowski (Polo-

(R.F.G.), Kiriakov

Ion Monea a dominat i 
goric și sub toate 
întâlnirea cu englezul Frei 
ham, căruia i-am remarcat t 
nacitatea și... rezistența. Carri- 
pionul nostru a făcut o veri tal 
bilă demonstrație^ acționîn^ 
clar și plasînd lovituri puter
nice la cap și la corp. în re
priza a doua și-a trimis ad
versarul la podea, dar gongul 
a sunat salutar pentru englez.

Monea b. p. Frenkham.

LASZLO PAPP: „Tehnica nu poate fi despărțită
1. Ținînd seama de tentațiile multiple ce i sa oferă astăzi, 

prin ce mijloace credeți că poate fi atras tineretul spre exer
cițiul dur al boxului?

2. Nu credeți că prin efectuarea cîntarului la urcare în 
ring ar putea fi alungat din box un prilej frecvent de ipocrizie ?

3. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a menține corecti
tudinea și a înlătura brutalitatea din boxul amator ?tudinea ți a înlătura brutalitatea

de pregătirea fizică"

Pană : Tatar (Turcia)—Mihailov (Bulgaria), 
Richardson (Anglia)

Ușoară : Capretti (Italia)—Frolov (U.R.S.S.), 
nia)—Stoicev (Bulgaria)

Semimijlocie : Musalimov (U.R.S.S.)—Meier
(Bulgaria)—Silberman (România)

Mijlocie mică : Fachetti (Italia)—Covaci (România), Imries (Sco
ția)—Tregubov (U.R.S.S.)

Semigrea : Pozniak (U.R.S.S.)—Jansen (Danemarca), Monea (Ro
mânia)—Schlegel (R.D G.)

Grea : Alexe (România)—Hussing (R.F.G.), Denderys (Polonia)— 
Pandov (Bulgaria)

RANIREA BOXERILOR
ÎNCĂ NEOMOGEN INTERPRETATĂ

0 CHESTIUNE
Dan Pozniac (U.R.S.S.) 

văzut de AL. CLENCIU

Laszlo (Laci) Papp a deve
nit de mulți ani o persona
litate marcantă în lumea 
boxului mondial. Dacă reamin
tim acum marile sale succese 
este numai pentru a întări 
afirmațiile de mai sus. Papp 
a cîștigat 3 titluri de campion 
olimpic (la Londra, Helsinki 
și Melbourne), două europene 
(Oslo și Miiano) și centura de 
campion continental profesio
nist, în 1962. Excelentul pugi
list, care conduce acum din 
„colț" echipa Ungariei la eu
ropenele de la București, "are 
înscrise în palmaresul său și 
cinci titluri de campion al Un
gariei.

Ieri, 
gust", 
tat cu 
dă la 
a ziarului nostru.

ticarea acestui sport ar satis
face necesitatea de mișcare a 
tinerilor. Trebuie să ne gîn-

ELVEȚIANUL SCHÂLLEBAUM A UTILIZAT SUBSTANȚE DOPANTE
Pînă acum, cîteva partide 

din cadrul campionatelor eu
ropene de box au fost oprite, 
atunci cînd unul din boxeri 
era rănit, prin hotărîrea me
dicilor solicitați de către ar
bitrul de ring (a se reține: 
medicii sînt invitați pe ring, 
nu vin să constate din iniția
tivă proprie). Decizia a fost 
proclamată de către unul din 
cei trei medici, care compun 
un juriu oficial desemnat de 
către comitetul 
A.l.B.A.,, iar, măsura 
generată de intenția 
proteja pe boxerii 
Inițial cuvîntul de ordin era i 
„se întrerupe partida atunci 
cînd un boxer are o rană 
singerîndă, indiferent de pro
funzimea, mărimea, gradul de 
sînqerare și momentul surve
nirii ei“. Datorită aspectelor 
concrete pe care juriul medi
cal A.l.B.A. le-a întîlnit în 
galele desfășurate pînă acum, 
el s-a întrunit ieri dimineață, 
pentru a preciza mai bine 
criteriile de interpretare. S-a 
afirmat, cu această ocazie, că 
trebuie avute in vedere argu
mente de ordin medical, spor
tiv, moral și estetic. Dupd 
cum am fost informați discu
ția a fost extrem de animată, 
iar pozițiile divergente au 
dovedit, că deocamdată, tn 
chestiuni de finețe, medicii ju
riului nu au puncte de vedere 
omogene. La opinia, conform 
căreia ar fi 
pretate mai 
că o rănire 
importanță, 
profunzime 
constituie un motiv de între
rupere, deoarece e nesportiv 
să anulezi șansele unui boxer, 
cu puține secunde 
gongului final, s-a 
cu un argument de 
tetic (bqxerul rănit, 
in ring, prejudiciază 
spectacolului pugilistic 
cîndu-l dezagreabil).

Juriul medical al A.l.B.A. 
a hotărît să continue azi di
mineață dezbaterea in jurul 
aspectelor controversate pînă 
la obținerea unor concluzii 
unanime cu privire la opor
tunitatea întreruperii, în ve
derea galelor din semifinale șt 
finale.

In altă ordine de idei, dr. 
ion Drăgan, directorul Cen-

executiv 
a fost 
de a-i 

amatori.

necesară o inter
suplă, în sensul 

de nu prea mare 
prin poziție șl 
n-ar trebui să

înaintea 
replicat 

ordin es- 
menținut 
farmecul 

fă-

H. zcîaiui nr. 23—25t

la patinoarul „23 Au- 
Lăszlo Papp a accep- 
amabilitate să răspun- 
ancheta internațională

irului de medicină sportivă, 
ne-a comunicat că la contro
lul antidoping efectuat pînă 
acum (zilnic sînt verificați 4 
sportivi, aleși prin tragere la 
sorți), semiușorul elvețian 
Schdllebaum, învins în reuniu
nea de luni, a fost diagnosticat 
că folosise substanțe amfeta- 
minice. In acest singur caz de
tectat pînă acum, juriul me
dical
ze o

In
tate
A.l.B.A. vom reveni ulterior.

oficial urmează să dicte- 
sancțiune.
legătură cu cele discu

ta simpozionul medical

La radio
și la T. V

De 
la

la ora
21.35 : 

progra-

Radio: 1
19,18 și de 
transmisii pe 
mul I.

T. V. : De Ia 
transmisie în direct 
primei gale 9 
nalelor.

ora 19 :
a

semifi-

II Bazîndu-mă pe experien- 
i' • ța căpătată de-a lungul 
anilor, pe ceea ce am văzut 

la alți mari boxeri, cred că 
una dintre metodele prin care 
poate fi atras tineretul spre 
sala de box este aceea de a-i 
da exemple de pugiliști ex
cepționali, care au fost mo
dele atît în ring, cit și în via
ța particulară. Exemplul can
didatului în științe Popen- 
cenko, al ziaristului Mc Tag
gart (ca să nu mă 
cît la cîteva nume 
mai proaspăt în 
sînt poate cele mai
Ar fi foarte bine să se intro
ducă boxul în școli, așa cum 
e în Anglia, pentru că prac-

►

se păstreze acest sistem. Eu 
nu sînt un conservatorist. îmi 
plac chiar foarte mult ideile 
novatoare, menite să revolu
ționeze — în bine — un sis
tem. Dar nu văd ce impedi
ment poate constitui cîntârirea 
unui boxer dimineața, iar me
ciul să-1 susțină seara. La fel 
procedează și adversarul său, 
așa că nimeni nu e dezavan
tajat. După cîntarul oficial, 
organismul boxerului care face 
ușor greutatea respectivă, are 
timp — pînă seara — să se 
regenereze. Dacă s-ar efectua 
cîntarul oficial cu 3 ore înain
te de meci (să zicem) spor
tivul n-ar mai putea să-și re
vină la normal pînă va urca 
scările ringului.

dim ca și boxul 
caracter de masă, 
me ? Introducîndu-1 
și în armată.

să capete 
Cum anu-

în școli

refer de- 
ce-mi vin 
memorie) 
elocvente.

Efectuarea cîntarului cu
• 8 ore înainte de fiecare 

meci este un obicei vechi, în
rădăcinat atît la J.O. cît și 
la campionatele europene. 
Personal cred că este bine să

întrebarea este foarte in
teresantă. Eu, care am 

susținut atîtea meciuri în ca
rieră nu am considerat boxul 
un sport brutal. Dacă-1 prac
tici cu luciditate, el devine un 
adevărat spectacol. Cel care 
se consideră într-adevăr un 
sportiv, nu trebuie să vadă 
în adversarul său un dușman. 
Nu știu dacă termenul „bru
talitate” este cel mai potrivit. 
Prin esența sa boxul este în
tr-adevăr un sport dur, dar 
a fi dur în limitele stricte ale 
regulamentului nu înseamnă 
să fii brutal. Am spus-o și 
o repet : tehnica nu poate fi 
despărțită de pregătirea fizi
că. Deviza mea este să lo
vești cat mai mult, dar să 
primești cît mai puțin. Acesta 
este boxerul ideal.

Romeo CALARAȘANU

DINCOL O
Însemnări

DE LA MASA PRESEI

și ea 
totul 

bine.

europenelor de 
străduit 

se 
aceea, 
Sportul m-a

s-a 
cit 

De

să 
poate 

cînd

Federația de box din România 
organizează pentru prima oară 
o ediție a 
box 
facă 
mai
redacția ziarului 
solicitat să-mi împărtășesc 
presiile despre această mare 
competiție pugilistică am fost, în 
primul moment, contrariat : 
Despre ce să scriu ? Sînt mul
țumit și de modul cum este or
ganizată munca la centrul de 
presă și de deservirea partici
panților, ca să nu mai vorbesc 
de amenajarea locului de con
curs, patinoarul „23 August". 
Intr-un cuvînt — multe lucruri 
bune. Și totuși, mi-am ales o 
temă critică pentru aceste în
semnări, pentru că în desfășura
rea de pînă acum a competiției 
au apărut neajunsuri de care 
primitoarele noastre gazde nu 
sînt cu nimic vinovate.

Am în vedere numeroasele 
greșeli de arbitraj care au dat 
peste cap destule întilniri intere
sante. Se creează impresia că 
paralel cu campionatul se des
fășoară un turneu de culise, ale 
cărui rezultate anulează toate 
eforturile unor boxeri excelent 
pregătiți. Cel mai elocvent ex
emplu în acest sens a fost în-

im-

frîngerea campionului olimpic 
Valeri Sokolov, eliminat, după 
cum se știe, din cauza unei răni 
la arcadă. S-ar putea ca, formal, 
arbitrul Gittins să fi procedat 
corect, dar în același ring noi 
am văzut nu puține dueluri în 
care boxerii au continuat să se 
lupte cu fețele șiroind și nimeni 
nu s-a grăbit să-i elimine. Dacă 
părerea mea, de ziarist sportiv 
de box, cu un stagiu de 10 ani, 
poate fi nu atît de competentă, 
mă gîndesc că aceeași opinie au 
avut-o" asemenea autorități ca 
Laszlo Papp, Natale Rea, Felix 
Stamm care ne-au spus că 
niciodată n-au asistat pînă acum 
la eliminarea unui boxer cu o 
rană atît de neînsemnată.

S-ar putea ca cele spuse de 
mine să fie considerate ca opi
nii ale unui suporter al echi
pei sovietice. Dar aceasta nu 
este așa. Pentru că, pur și sim
plu, întîmplarea cu boxerul So
kolov a fost prea stridentă. 
Din păcate, se mai pot da și 
alte exemple asemănătoare, de 
neînțeles pentru unii specialiști 
de vază prezenți la europene. 
In întilnirea Olech (Polonia) — 
Gilligan (Irlanda), după opinia 
generală, victoria trebuia să fie 
acordată sportivului irlandez (cu 
aceasta erau de acord chiar și

ziariștii polonezi 
masa presei), dar 
clarăt învingător pe Olech. 
meni 
greul turc Ozbey 
rat învingător în 
lui Harris. Și așa 
Or, campionatele 
box trebuie să fie 
mai de arbitri cu o mare califi
care și obiectivi.

Au început întrecerile deci
sive. Acum, fiecare greșeală în
seamnă pentru boxer fie meda
lie, fie aruncarea lui in afara 
podiumului de onoare. Aș vrea 
să sper că în meciurile urmă
toare juriile de 
umbri impresiile 
spectatorilor (și 
riștilor) despre 
box de o asemenea anvergură, 
pe care , organizatorii români 
l-au pregătit cu atîta grijă și 
meticulozitate.

prezenți 
juriul l-a

la 
de- 
Ni- 
cenu a înțeles pentru 

a fost decla- 
fața englezu- 
mai departe, 
europene de 
deservite nu-

arbitri nu vor 
sportivilor, ale 
chiar ale tu- 
un turneu de

Lev NIKOI.OV 
redactor de box la ziarul 
„Sovietski Sport" Moscova

CORZI
• Cîteva minute înainte ca 

Silberman și Cerny să-și în
ceapă dura lor dispută, sur
prindem o discuție intre doi 
oameni cam de aceeași vîrstă 
și, sigur, de aceeași... cate
gorie : Ion Chiriac și Vaclav 
Plocar. Ambii, ca antrenori, 
schimbă, probabil, impresii. 11 
chestionăm pe Ion Chiriac.

— Cum vă-nțelegeți 1
Răspunsul vine, surprinzător, 

de la Vaclav Plocar:
— Eu știi puțin pe română... 
Aflăm, în continuare, că teh

nicianul cehoslovac, 
din Ostrava, are unul 
rinți de origine român, 
cităm un pronostic.

— Meci nul! Păcat
juriul va trebui să prefere pe 
unul dintre cei doi.

de loc 
din pă
ți soli-

însă că

• Vnul dintre cei mai soli
citați participanți de către zia
riști este „mezinul" acestor 
campionate, englezul , Davie 
Needham, in vîrstă de 11 ani. 
Piciul, foarte vioi,
prompt și cu umor la 
întrebare.

— Ce boxeri români 
plăcut ?

— Nici unul I
— ?/?
— La forța care 

ar avea și 
putea să-i 
mult mi-a

— Cînd
— La 11 ani
— Unde ?

răspunde
orice

țl-au

o au, 
știu cine ar 
Totuși, mat

dacă
stil nu 
învingă, 
plăcut Ciucă.
ai început boxul 1

— Pe stradă, între copil. 
Intervine, în englezește, un 

cetățean mărunțel, cu ochelari, 
Chestionăm translatorul. Ne 
răspunde :

— Este tatăl lui!
Schimbăm imediat direcția 

întrebărilor. George Needham 
ne răspunde, acum.

— Ce doriți să fie Davie ? 
Un bun electrician sau- un bun 
boxer ?

— Dacă ar fi făcut meseria 
mea, mecanic auto, aș fi dorit 
să fie un bun mecanic. Se 
ciștigă bine. Așa, cred că tot cu 
boxul se va descurca mai ușor.

— Ce v-a
București mai

— Publicul

impresionat la 
mult ?
este formidabil:

© Pe ring, 
nată, cu schimburi puternice de 
lovituri între . francezul Kuoceo 
și englezul Henderson. Lumea, 
puțin pasivă. 11 așteaptă pe 
Silberman . .. Galeria este ani 
mată doar de cele două dele
gații, ambele foarte explozive 
vocal. Sesizînd că Rtiocco tra
versează 
francezii 
tre vecini

— Hai !
Allez . .. Franța !

Și, poliglotă, galeria se tace 
auzită.

o luptă înverșu-

un moment dificil, 
solicită ajutor prm-

Allez... Franța t

C. ANTONESCU
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