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TRADIȚIA
D

primii trei boxeri români în finală!
E3S

La 5 categorii se cunosc finaliștii Gedo — Udella 

la semimuscă ; Novikov — Ciută, la muscă :
Dumitrescu — Cosentino, la cocoș; Cuțov 
Pilicev, la semiușoară; Tarasenkov 
la mijlocie

Văzindu-i pe teren tn ames
tecul acela de pumni, de dinți, 
de coaste, auzindu-le aproape 
oasele trosnind, urmărind iu
țeala cu care grămezile se fac 
și se desfac — ai crede că ai 
de a face cu o unică masă 
musculară teleghidată din spa
tele buturilor și abia după a- 
ceea, după ce înțelegi legea 
starturilor, a mijlocașilor — 
grămadă, abia după 'ce deose
bești figurile tumefiate dar fe- 

cat cu su- 
eea ce te-a 
riipă a fost 
. nu bicep- 
spectaculoa- 
spirit de e-

® Niciunul din tei 3 boxeri polonezi,
evoluat aseară, n-a obținut calificarea I

• Un singur meci terminat înainte de limită: bulgarul
Gheorghiev abandonat de arbitru

® Astă-seară 4 pugiliști români vor urta treptele 

ringului: Silberman, Covaci, Monea și Alexe

Cronici redactate de i
Romeo VILARA, Victor BANCIULESCU, 

Romeo CALÂRAȘANU
Fotografii : Aurel NEAGU

CATEGORIA SEMIMUSCĂ

Finalist după

două meciuri

'in

spaniol in și a

red că creun 
alt joc cere un atlt de profund 
sprit de echipă ca rugbyul

Și nu cred că asta »e dobin- 
dește de azi pe miine. tn afara 
tradiției.

Iar tradiția rugbyștilor Gri- 
cițe: a împlinit încă în G3 trei
zeci »i cinci de ani.

★
Așa cum stau așezați la bi

rouri, povestind, n-ar putea a- 
minti nimănui de niște „gori
le" — nu numai pentru că nu 
sînt prea înalți și masivi, dar 
pentru că vorbesc reținut, can
did. despre pescuit, despre „A 
trăi pentru a trăi" al lui Le- 
louch. despre Mark Twain, des
pre Perruchot — e aproape o 
discuție liberă, nepretențioasă, 
care s-ar putea desfășura în
tr-un club studențesc, sau in

orice casă de intelectuali, fără 
„temă dată".

Unii din cei de față — și 
cei mai mulți din echipă — 
sînt ingineri (Ion Teodo~escu, 
Petre Veluda, Mircea Rusu, 
Dan Stoian. Mihai Țîbuleac), 
dar Licuță Balcan e proiectant 
(cartograf de meserie) și el îmi 
erplică — pe scurt — dublul 
caracter de invenție artistică 
și de rigoare a graficii, iar 
Oblemenco — tehnician — po
menește de niște sigma admi
sibili utlizați in calculul de 
rezistență — și chiar dacă dis
cuția e oarecum puștească, ea 
nu face decît să ,confirme men- 
taltatea acestor băieți, a a- 
cestor „bătrini” (treizeci și 
cinci de ani. inginerul Costel 
Stănescu) dintre care unii au 
zece, cincisprezece fracturi de 
joc. dintre care, cei mai mulți 
au făcut șocuri de amnezie pe 
teren, și care te-ar putea îne
ca in descrieri de partide. Dar 
nu o fac — în ciuda faptului că 
rugby-ul îi obsedează, îi ab
soarbe — nu numai pentru a 
părea „complecși" în fața re
porterului, dar pentru că fie
care are un ' „obby" —sau mă
car o pasiune cu totul neren
tabilă — Constantin Drăgules- 
cu (fostul campion național și 
balcanic la ciocan) citește li
teraturi umoristică și-mi e- 
xemplifică pe loc niște fraze 
„cu cîrlig” dintr-o carte pe 
care-o poartă în buzunar, Li
cuță Balcon desenează, ingi
nerul Teodorescu pictează in 
ulei, inginerul Costel .Stănes
cu face fotografie artistică (cel

mai mic Stănescu, numai cute 
de grăsime și obraz bucălat e 
imortalizat sub sticla biroului) 
și ceilalți — directorul Vasil* 
Mladin, Petre Veluda, ing. Țî- 
buleac — nu sînt aici pentru 
a ne istorisi despre undițe, li
teraturii, teatre.

Dar toate astea, evident, n-ar 
fi existat fără tradiție.

★
Mihail Oblemenco, de pildă, 

s-a născut la cincizeci de me
tri de „Parcul copilului" con
struit în vechiul perimetru al 
„Gropii lui Ouatu". Cind prin 
1950 parcul s-a dat în folosin
ță, el și frate-siu („Mișu Ji Pi
ratul") aveau unsprezece, doi
sprezece ani, iar contactul cu 
Tudor Georgescu, entuziastul

Camil BACIU

(Continuare în pag. a 2-a)

BUCUREȘTI - BRAȘOV

LA SELECȚIONATE

DE PIONIERI
Duminică, pe stadionul Republi

cii din Capitală, inceplnd de la 
ora 9, selecționata de pionieri a 
Bucureștlulul va tntllnl pe cea 
similară a municipiului Brașov.

Meciul constituie un ultim test 
înaintea Inttlnirii internaționale 
dintre reprezentativele de pionieri 
ale orașelor București și Russe 
(Bulgaria), programată ta uiua Qe 
15 iunie.

Aurel Dumitrescu, 
drept ca stejarul, 
privește calm și 
preîntimpină a- 
tacul englezului 

Piner

I

[OPEN I
I

> Reuniunea debutează cu par
tida care trebuia să desem
neze pe primul finalist al noii 
categorii introdusă în palma
resul campionatelor europene. 
Gyorgy Gedo, cu toată garda 
sa falsă, se lasă surprins in 
prima repriză de atacurile 
dezlănțuite ale studentului spa
niol Jose Escudero. Abia in 
următoarele trei minute, Gedo 
își revine și-l prinde cu o con-

tră puternică, pe pas înapoi, 
pe adversarul său, obligîndu-1 
să fie mai prudent și să caute 
lupta corp la corp. Mai activ 
în ultima repriză, boxerul din 
Cordoba punctează măi mult. 
Rănit superficial la arcadă, 
Gedo se bate în continuare, cu
rajos, preferind însă lupta de 
aproape, care aduce după sine 
clinciurl ce-1 sînt favorabile 
în așa măsură incit pină și ju
riul se lasă influențat, uitînd 
de spiritul de ofensivă manifes-

tat de campionul 
primele reprize. Și astfel, după 
numai două meciuri, iată-1 pe» 
tînărul strungar din Budapesta 
în finală.

Gedo (Ungaria) b.p. Escudero 
(Spania).

Un învingător nescontat

Începînd de la ora 19 :

Al doilea meci a) semimuș- 
telor a adus tn ring pe ithlia- 
nul Franco Udella, 22 de ani, 
și pe polonezul Roman Rozek, 
27 de ani, învingătorul lui 
Aurel Mihai. Ambii pugiliști 
nu-și arată intențiile, tatonîn- 
du-se cu directe de stingă. 
Studiul se prelungește aproa- 

repriză, 
italianul 
fața ad- 

ce Rozek 
cu

menținut în defensivă 
încercat să arunce citeva di
recte la cap, care însă nu și-au 
atins ținta. Novikov (U.R.S.S.) 
a dominat permanent, a lovit 
întotdeauna înaintea adversa
rului și a făcut cu promptitu
dine „pasul înapoi”, prin care 
a evitat contrele italianului. în 
ultima repriză, Grassb s-a de
cis însă să iasă Ia atac și a 
reușit să-1 găsească deschis pe 
Novikov de citeva ori. Atacu
rile sale n-au avut consisten
tă, n-au fost atît 
astfel că 
decizia cu 4—1.

Nikolai Novikov 
b.p. Filippo Grasso

„Țintașii români — printre protagoniștii 
competiției' •, declara antrenorul 

emerit P. Cișmigiu

Novikov
de eficace, 

a obținut

(U.R.S.S.) 
(Italia).

Novikov (dreapta), 

pornește la un nou
atac, încercînd să
stăvilească astfel o-
fensiva, italianului

Grasso

primă 
căreia 
stingă 
timp

Corecție severă

I
I

întreaga 
finalul 

pistonează cu 
versarului, tn
încearcă eschive elegante 
citeva contre de stingă. Run
dul II îl arată pe Udella mal 
agresiv, el reușind să plaseze 
în plin citeva directe de stin
gă șl laterale de dreapta. în 
ultimele,- 3 minute, combatan
ții aruncă tn luptă toată ener
gia, peninsularul terminînd mai 
bine.

Udella (Italia) b. p. Rozek 
(Polonia).

I
I
I
I
I
I

CATEGORIA MUSCĂ

Revenire tardivă
Timp de 6 minute, italianul 

Grasso a boxat foarte reținut.

Programul galei semifinale de astă-seară

Pană : Tatar (Turcia) — Mihailov (Bulgaria); Orban (Ungaria) — 
Richardson (Anglia)

Ușoară : Capretti (Italia) — Frolov 
nia) — Stoicev (Bulgaria)

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

Mijlocie mică : Facchetti (Italia)
(Scoția) — Tregubov (U.R.S.S.)

Semigrea: Pozniak (U.R.S.S.) — Jensen (Danemarca); Monea
(România) — Schlegel (R.D.G.)

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

EROI. SI ZEIȚE> ->

Jp xistă, in afară de Fortuna.
1. zeiță care iubește sportul —

Novi- 
rivali-
Olim- 
Artur

Misiunea acestei partide era 
nu numai de a desemna un ad
versar pentru finala lui 
kov, ci și de a tranșa o 
taie începută la Jocurile 
pice 1964 (Tokio), cind
Olech (viitoare medalie de ar
gint) l-a eliminat în sferturi 
de finală pe Constantin Ciucă. 
De altfel, se intilnesc în ring 
cei mai vechi, mai rutinați și 
mai fideli combatanți ai cate
goriei: strungarul reșițean Ciu
că — 28 de ani - este doar eu 
un an mai tinăr 
rul de istorie 
Olech, de două 
J. O. De aici o
plicabilă in prima repriză. Cei 
doi oponenți se controlează cu 
directele de stingă, dar Ciucă 
eschivează mai repede, deci mai 
eficace și punctează mai des, 
intr-o repriză în general săracă 
în lovituri. Duelul rămine de 
aceeași factură în repriza se
cundă și sintem plini de adrni- 

(Continuar* tn pag. a 4-a)

decii profeso- 
din Wroclaw, 
ori secund al 
prudență ex-

— Covaci (România) ; Imrie

— Meier (R.F.G.) ; Kiriakov

(U.R.S.S.) ; Jakubowski (Polo-

Lotul pistolarilor americani în holul hote
lului Ambasador.

în timp ce sînt aștep
tați oaspeții campiona
telor internaționale de 
tir ale României și ai 
Balcaniadei, iar trăgă
torii români și-au 
cheiat pregătirile, 
om continuă să fie 
trem de ocupat. Este 
trenorul emerit, 
nerul F ' ~,_____
între o primire la aero
portul Băneasa și o 
fugă pină la Tunari 
pentru verificarea in
stalațiilor de tragere, 
am reușit și noi să-l in
terpelăm.

— Care este caracteris
tica acestor campionate?

— Valoarea lor ri
dicată. într-adevăr, res- 
pectînd tradiția, fede
rația noastră a invitat 
trăgători de renume din 
lumea întreagă. Spe
răm ca din cei cinci 
campioni olimpici de 
la Mexic, la armele cu

în- 
un 

ex- 
an- 

ingi- 
Petre Cișmigiu.

I
IFoto : N. DRAGOȘ 

glonț, patru să se ali
nieze la Tunari. Mă 
gîndesc la americanul 
Anderson, cehoslovacul 
Kurka, 
Klingner și polonezul 
Zapedzkî. Ca să nu mai 
vorbesc și de alți țin- | 
tași cunoscuți. întrece- |

vest-germantil
I
I

rile au suscitat un inte
res deosebit 
sportivi (
80 de români) — și pu
tem afirma că este cea 
mai importantă com
petiție internațională di
naintea 
europene 
din luna august. De 
asemenea, trebuie men- . 
ționat faptul că acum I 
este pentru prima oară • 
cînd vor fi prezenți > 
trăgătorii tuturor țări- I

?bit — 300 de I
(220 străin; și |

I
campionatelor I 
de la Plsen, |

C. COMARNISCHI

(Continuare 
în pag. a 2-a)
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Un interviu cu

STANLEY ROUS
în exclusivitate 
pentru sportul

I
I
i
i
I
I

xistă, in afară de Fortuna, încă o 
ș. zeiță care iubește sportul — inclusiv 

pe acela cu mănuși: e vorba de 
THEMIS, simbolul dreptății, cu talgerele 

în echilibru și cu ochii legați... Aseară, din 
fericire, cea mai onestă dintre frumoase a 
fost prezentă în preajma ringului de la 
„23 August" — lăsîndu-și acasă banda ce-i 
acoperea privirile și obligînd pe judecători 
să procedeze la fel, dintr-o elementară po
liteță. Așa se face că, de astă dată, boxerii 
noștri n-au mai pierdut pe buletinele de 
punctaj ceea ce câștigaseră în confruntarea 
directă, deși demonul inexactității și-a 
fluturat amenințător aripile în cazul lui 
Calistrat Cuțov.

Themis, însă, din fotoliul ei invizibil, a 
înclinat în ultima clipă balanța de partea 
adevărului. Era și greu, de altfel, să ră
mână insensibilă la magnifica demonstra
ție tactică oferită de Ciucă în compania

eternului Olech, la recitalul de scrimă 
lui Aurel Dumitrescu sau la suflul epic 
care ni s-a părut animat — mai mult 
oricînd — învingătorul lui Lomakin.

Fără îndoială, pregătirea tricolorilor me
rită elogii fără rezervă, prin pregătire în- 
țelegînd antrenori, medici, sparring-par- 
tneri — într-un cuvînt, tot acel arsenal 
ecret care preludează intrarea intr-o mare 

competiție. Nu vom ignora, evident, con- 
ribuția importantă a terenului propriu, 
acel generator de energie pentru emulii lui 
Anteu, căruia îi spunem simplu „acasă". 
In ultimă instanță, victoria rămine opera 
omului din ring; vom adresa, deci, felici
tări pentru argint și urări... de aur exce
lentului. trio Ciucă—Dumitrescu—Cuțov, 
fără a uita, bineînțeles, cuvenitele omagii 
ia adresa zînei cu balanță și cu ochii — 
în fine — liberi!

Dan DEȘLIU

I

(pog. a 2-a) I
I
I

Alergătorul maghiar 
Pali VorOș talonat de ta
lentatul nostru motocro- 
>lst Constantin Goran. 
Fază de la primul concurs 
internațional al sezonului 
(clasa 250 cmc), desfășu
rat duminica trecută ]a 
Tg. Jiu.

Foto : ȘT. CIOTLOȘ

și găsește corespondențe și 
în sport, acel înțelept pro
verb arab, cu grădinarul care 
a semănat prea multe flori, 
văzîndu-și pînă la urmă înă
bușiți tccmci trandafirii cei

mai frumoși.
Ne gîndim, tn special, la acel feno 

men ce se profilează amenințător la 
orizontul sportului internațional : creș
terea peste măsura a unora dintre 
sectoarele de activitate competițională.

Tenisul, în primul rînd. Cu ani în 
urmă, 3—4 mari turnee desemnau pe 
cei mai buni jucători din lume. Roland 
Garros. Wimbledon, Forest Hills. în 
această succesiune anuală — încadrate 
de meciurile pentru „Cupa Davis" — 
erau testele ce trebuiau să certifice 
ordinea valorică a așilor rachetei. 
Apoi, însă, alte concursuri au început 
să urce în primul-plan al ' sportului 
alb : Roma, Hamburg, Coasta de Azur, 
turneele egiptene, cele indiene, ameri
cane și sud-americane, Circuitul Ca
raibilor și multe altele. Azi, sezonul 
internațional al tenisului nu cunoaște, 
practic, pauză, iar clasamentele — în 
lipsa campionatelor mondiale oficiale 
— romîn la discreția inspirației, prin 
calculul și pana specialiștilor

Cind toată această multitudine de 
concursuri, mari și mici, s-a văzut să
răcită de capetele de afiș — tenis- 
menij trecuți la profesionism — a fost 
găsită imediat soluția restabilirii balan
ței (celei financiare, bineînțeles). S-a 
adoptat sistemul .open" l Un aflux de 
mari rachete au reintrat în aria mari
lor turnee. Dar, de unde acestea erau 
doar citeva, în primul an de la ridi
carea barierelor dintre profesioniști și 
amatori, anul acesta F.I.L.T. a aprobat 
peste 30 de concursuri .open“... Re
zultatul ? Sa poate observa ușor: de
precierea turneelor clasice, micșorarea 
interesului pentru întîlnirile dintre ma
rii campioni, repetate la infinit. Un 
rezultat-surpriză, chiar de proporții, nu 
mai interesează. Oricine știe că 
mează un altul 
nulovici pierde 
pe Emerson, ca 
necunoscut. Iar, 
cînd rezultatele 
șit, abia se pot distinge adevărații 
învingători și învinși. In zilele noastre, 
o victorie la Wimbledon nu mai echi
valează cu un titlu de campion mon
dial. Ea trebuie neapărat coroborată 
cu rezultatele din alte zeci dș con
cursuri.

La fel, în ciclismul profesionist. Turul 
Franței, Giro și campionatele mon
diale nu mai sînt unicele dovezi de 
supremație în rivalitatea dintre giganții 
șoselelor. Ei iau start după start și 
abia încheiată o cursă, avionul îi duce 
spre alte piste de întrecere unde sînt 
așteptați cu nerăbdare de organizatori, 
și ocoliți. Iar cînd aerogările sînt prea 
depărtate, treaba o face elicopterul, 
care-l depune pe prețiosul ciclist chiar 
pe linia de plecare într-o nouă cursă- 
maraton. în fața cerințelor unor ase
menea cheltuieli de efort, supraome
nesc, mult comentatul control anti
doping apare ca o bravură don- 
quijotească.

Automobilismul, schiul, patinajul ar
tistic, concursurile hipice — iată alte 
exemple tipice de supraaglomerară a 
activității sportive, care au drept con
secințe devalorizarea marilor compe
tiții și epuizarea sportivilor. Tribunele 
slab populate de la unele recente cam
pionate continentale și chiar mondiale, 
în sporturile mai sus notate, pot fi 
considerate ca un limpede semnal de 
alarmă.

Firește, viața sportivă internațională 
este în continuă extensie. Adoptarea 
unei atitudini corespunzătoare mersului 
înainte al sportului creează implicit 
obligații. Căci trebuie să cauți a fi, 
întotdeauna, în pas cu vremea. Dar, 
obiectiv vorbind, nu se poate trece cu 
vederea această extremă proliferare a 
unei activități, care tinde să devină 
cu adevărat monstruoasă. Mai ales că, 
uneori, nici nu mai poți întrezări acel 
firesc punct de oprire -. finish I

Radu VOIA

ur
și apoi încă altul. Fra- 
!a Orantes, dar bate 
apoi sâ piardă !a un 

la finele anului, atunci 
se adună în șir nesfîr-
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PARADA-R1POSTA
CU MASCA JOS, PRIVIND IN OCHI..

DESPRE SPORTIVITATE i

SENTIMENTE DE PREȚUIRE
Astăzi se împlinesc 20 de ani de ta inființarea miliției. O dată 

ci felicitările noastre adresate vrednicilor apărători ai avutului 
obștesc și celui a! cetățenilor, ai ordinii publice, consacrăm acest 
material reprezentanf.Ior sportivi ai lucrătorilor din miliție, com
ponent ai clubului Dinamo București.

★
Asistînd Ta finalele 

telor Individuale ale 
mi-am amintit fără să 
cu cîteva săptămîni în urmă, m-a 
..încuiat" la Pronosport victoria 
puțin scontată a Vagonului asu
pra liderului. Considerasem a- 
tunci că pot Juca pe U.T.A., ca 
solist, gîndind că Vagonul, aflai 
în situația de a retrograda, va 
face cadou colegilor arădeni 2 
puncte, spre a le facilita dru
mul spre titlu. Dar n-a făcut-o 
și, așa cum sugestiv afirma loan 
Chirilă în comentariul său ,.Cîn- 
tarul", din acel gest de înaltă 

cîștigat

camplona- 
seniorilor, 
vreau, că,

sportivitate a avut de 
fotbalul.

Revenind la ideea de 
am plecat, trebuie să-mi 
totodată, regretul că nu 
dresa cuvinte frumoase 
merilor noștri în totalitatea lor. 

trăgînd masca jos șl 
ce vor putea 

unii 
sau 
vor 
sus. 

de 
do- 

___  __ ____  _______  cedate, 
fără luptă, în finală. Cred că la 
fel de apăsător, cum simțea Io
sif Sepeșiu festivitatea de pre
miere. după ce trebuise să-1 ce
deze deși avea șanse apreciabile 

. să cîștlge ei titlul. Dar ..jocul 
de echipă" e... obligatoriu și 
sportivul „disciplinat" trebuie să 
se supună Indicațiilor antreno
rilor. Și cînd te gîndeștl că toată 
degringolada s-a produs dato
rită panicii declanșate de un 
singur craiovean (Mironov), stre
curat în finală printre cinci re
prezentanți ai puternicului club 
bucureștean, așa înctt finala s-a 
transformat dintr-un spectacol 
sportiv într-unul penjbll. A doua 
zi. în semifinala la sabie. Con
stantin Nicolae (respectind In
dicațiile primite sau din pro-

Ia care 
exprim, 
pot a- 

și sert-

Nu Știu 
privind în ochi .
răspunde la această temă 
sportivi ai clubului Steaua 
dacă, după ce vor răspunde, 
mai putea rămîne cu fruntea 
Nu știu cum simte titlul 
campion Alexandru Istrate. 
bîndit cu două asalturi

e...

pria-i dorință), a încercat, ri
dicol de Insistent, să-i ofere o 
victorie Iul Gh. Alexe. ca să-1 
„promoveze" în finală.* Aceasta 
l-a atras eliminarea din compe
tiție în ciuda faptului că după 
forma pe care o arătase pînă 
atunci, se anunța tm serios can
didat la titlu.

Toate aceste fapte sînt etalate 
tocmai de o serie de sportivi 
dintre cei mai valoroși, din clubul 
cel mal puternic pe care-l avem. 
Șl. din păcate, aceasta nu se în- 
tîmplă pentru prima dată. Ele 
sînt chiar 
nori șl conducerea secției, 
se solidarizează și contestă, 
nxndu-se în aceeași 
nibllă.

Nu pot omite și 
serioasă care revine 
foarte îngăduitoare. 
Dan Nicolae. 
cu un avertisment 
spadă, și de N. 
l-a eliminat pe i 
mai după ce i-a 
tismente ,. amicale". Nu e de 
trecut cu vederea nici faptul ca. 
dintr-o superficialitate organiza
torică și de arbitraj, nu s-au 
tras, conform prevederilor re
gulamentare, mai întil asalturile 
dintre sportivii aceluiași club.

E timpul să se pună mai mult 
accent pe latura educativă a tră
gătorilor noștri, pe combaterea 
hotărîtâ a „aranjamentelor" care 
au acum o frecvență îngrijoră
toare. Este o operație care tre
buie începută din vîrful pira
midei. E necesar ca. in primul 
rînd Ia nivelul loturilor națio
nale să nu se mai recurgă la 
astfel de stratageme. E suficient 
de concludent faptul că atunci 
cînd Olga Szabo a cîștigat cam
pionatul mondial sau Ionel Drim- 
bă pe cel olimpic, nici unul nu 
a primit astfel de ajutoare. In 
schimb, cînd am avut S finaliste

încurajate de antre- 
eare 
pu
pe*

din fi și s-au încercat combina
ții, acestea au eșuat. $i într-un 
caz șl Intr-altul, valoarea și for
ma sportivă, singurii factori o- 
biectivi. și-au spus cuvîntul. Am 
aiuns Ia o valoare care nu ne 
mai permite să umblăm după 
succese ieftine. Consider că r 
mai urli să îndrumăm sportivi» 
să se pregătească temeinic pen
tru a putea obține succese de 
prestigiu, care să facă cinste, fie 
scrimei românești, fie clubul u; 
Steaua sau oricărui al* club 
Știu că este posibil sâ se aducă, 
ca rep’ică. argumentul că și alții

folosesc asemenea sisteme, chiar 
pe plan internațional. De sceea, 
răspund cu anticipație : dacă alții 
greșesc, nu str.tem obligați șt nd 
să o facem.

Pentru curmarea acestor ire
gularități dăunătoare, incompa
tibile cu loialitatea și moralita
tea sportivă «pare si necesita
tea anei consfătuiri sau a unul 
instructaj — de mulți ani aștep
tat — eu corpul de arbitri — în 
care să se traseze c lini? pre
cisă de atitudine.

Cornel GEORGESCU

Clubul sportiv Dinamo a in
trat recent (la 14 mai) in cel 
de al 22-lea an de activitate. 
O existență extrem de prodi
gioasă. începută la nivelul u- 
nei modeste grupări cu un nu
măr restrins de sportivi și 
continuată pe un drum de ver
tiginoasă afirmare, care a fă- 

dm Dinamo unul dintre

★
cu forțe proprii al 
album cu aspecte din 

clubului, un colț

situație

vinăo altă
arbitrajelor, 
prestate de 

oare s-a mulțumit 
formal la 

MMinescu, care 
C. ^Nicolae. nu- 

i dat trei aver- 
,.amicale". Nu

europeni

1 SPORTIV
INTERN

au început 
guste deliciul 
box! Poate 

n-au

Francezii, primii 
care au cîștigat. la spadă, o 
ediție olimpică 
1908 prin Alibert — și primul 
campionat mondial — Paris. 
1921 cu Gaudin — vor alinia 
la patrulaterul internațional 
de la Cluj o formație de o 
remarcabilă valoare.

Absența lui Brodin (anun
țată în ultimul moment) nu 
diminuează aproape cu nimic 
din incisivitatea „4“-lui cu 
care dl. Nigron face deplasa
rea în România.

Din cine este formată 
prezentați va franceză ?

Ar trebui să începem 
Variile, acest spadasin 
s-a impus atenției specialiști
lor în 90 la sută din compe
tițiile anului 1968 și, în conti
nuare. In ‘ “
mătate a 
rille este 
lui subtil 
pentru care nu există adver
sari puternici sau slabi. Și pe 
unii și pe alții el îi tratea
ză la fel. Poate tocmai de 
aceea Variile a fost scutit de 
surprize.

Intr-o ordine greu de sta
bilit dat fiind valorile foarte

Londra.

re-

cu 
care

cele din prima ju- 
anului în curs. Va- 
expresia trăgătoru- 
și tenace, totodată

apropiate, ar urma Jeanne, 
alt exponent strălucit al șco- . 
Iii franceze de scrimă, dîrz 
si de o excepțională rezisten
ță nervoasă. De fapt, acest 
ultim atu este adesea hotărî- 
tor în obținerea victoriei, pro
ba de spadă, 
este de multe 
nervilor. Cine 
mai echilibrat 
toi iși poate apropia mai les
ne succesele. Și Jeanne este 
un veritabil maestru în a- 
ceastă privință.

Ceilalți doi spadasini fran
cezi sînt Reant și Ladegaillere, 
trăgători care se impun prin- 
tr-o tehnică desăvîrșită, scri- 
meri specializați în întrecerile 
pe echipe. De altfel, în alcă
tuirea acestui 4, francezii au 
avut în vedere acest impor
tant aspect. Altfel, poate ar 
fi fost preferați Alternând sau 
Bourquard.

Aceasta este echipa de spa
dă a Franței, care va sosi la 
Cluj recomandată de o per
formanță care spune foarte 
mult : locul 2 la ultima edi
ție a campionatelor mondiale 
din Canada.

știe doar, 
o probă a 

dovedește 
acest capi-

cut
cele mai puternice cluburi din 
tară și. totodată, unul din fac
torii 
firmare pe plan 
a vitalității 
nesc.

Comportarea si rezultatele 
echipelor și sportivilor clubu
lui Dinamo la Jocurile Olim
pice. campionatele mondiale și 
europene, in alte mari compe- 
tițiț internaționale, ca și in în
trecerile cu caracter intern au 
oferit, de-a lungul anilor, mari 
satisfacții iubitorilor de sport 
din țara noastră. Foarte mulți 
dintre ei s-au atașat de clubul 
dinamovist, devenind susțină
tori sau suporteri frecvenți ai 
purtătorilor culorilor alb-roșu.

Amicii clubului Dinamo re-- 
prezintă astăzi o adevărată 
mișcare de masă. Ei susțin mo
ral și rfiaterial activitatea spor
tivilor dinamoviști. Ii supra
veghează la antrenamente. îi 
însoțesc în competiții, partici
pă la adunările secțiilor spor

tive, făcînd propuneri pentru 
o mai bună activitate 
ticînd, atunci cînd e 
manifestările negative 
terenurile de joc. Zilnic, pe 
adresa clubului din șoseaua 
Ștefan cel Mare sosesc scrisori 
de la membrii simpatizanți de 
pe toate meleagurile țării. Dis
tanțele nu-i împiedică să fe
licite, cu cuvinte pline de căl
dură, pe sportivii dinamoviști 
pentru buna lor evoluție în 
competiții. Semnificative, în 
această privință, sînt scrisorile 
profesorului Virgil Martinescu 
din Pitești, care relatează fap
tul că pasiunea pentru spor
tivii dinamoviști l-a făcut să

zei mai recunoscuți de a- 
’nternațional 

sportului româ-

și cri- 
cazul.; 

de pe

Cit de tîrziu 
bucureștenii să 
europenelor de 
pentru că, la inceput, 
deslușit sonoritatea numelor— 
gazde și oaspeți — poate pen
tru că au crezut că nu-i 
o deosebire să urmărești 
mul galelor in pijama in 
televizorului, in loc să 
ceasuri întregi în arșița 
iunie. De miercuri tribunele 
au început, insă, să se umple. 
S-au convins,- desigur, oamenii 
că mirajul careului magic nu 
poate fi retransmis pe micul 
ecran. Și, mai ales, că nu se 
face să nu vii la stadion, să-ți 
alături încurajările și aplauze
le adresate tuturor, dar în pri
mul rînd pugiliștilor români 
aflați în greaua cursă a meda
liilor.

Azi, a doua manșă a semi
finalelor, mîine zi de odihnă 
și, in sfirșit, duminică desem
narea campionilor. Avem 
multe motive să pregătim, 
pînă atunci, buchete de tran
dafiri...

nici 
fil- 

fața 
stai 
lui

*
( 

aceas
tă săptămină a panoramiculut 
este dominată de competițiile 
internaționale, ceea ce sporeș
te, desigur, interesul amatori
lor de sport.

• Moderna bază sportivă 
de la Tunari are oaspeți de 
seamă : campioni, recordmani 
mondiali și olimpici, țintași de 
seamă din 18 țări, participanți 
la campionatele internaționale 
ale țării noastre și totodată, 
la întrecerile din cadrul edi
ției din acest an a Balcaniadei 
de tir. In această lume a zgo
motului e atita nevoie de... li
niște pentru a realiza perfor
manțe de valoare.

La „Tunari" gălăgia 
acces, spre mulțumirea depli
nă a concurenților. 
doar, excepție, ciripitul păsă
rilor și foșnetul pădurii. Dar, 
asta e altceva.

• Mușchetarii n-au astîm- 
păr. Din nou, de data aceasta 
la Cluj, spadasinii români în
cearcă — sperăm s-o facă și 
acum cu succes — să dove-

In general, ediția din

dească valoarea lor ridicată. 
„Patrulaterul" (participă scri- 
meri din România, Franța, 
Italia și Ungaria), este, in ori
ce caz, cea mai importantă 
confruntare în afara campio
natelor europene.

• Echipele de popice ale 
R.D. Germane (locul 1 la bă
ieți ; locul III la fete) susțin 
sîmbătă și duminică o dublă 
intilnire internațională ami
cală in compania reprezen
tativelor noastre. Greu de cre
zut că in tribunele arenei de 
la Rafinăria Teleajen se vor 
găsi locuri libere.

• Pe agenda competifională 
a acestui sfirșit de săptămină 
— mai exact duminică dimi
neața — figurează și con
cursul internațional de moto- 
cros. organizat de clubul 
Steaua. Alergătorii din șase 
țări, reprezentanți valoroși ai 
acestui sport de rar dinamism 
și de o spectaculozitate greu 
de descris, se intîlnesc la com
plexul Metalul de la Panteli- 
mon intr-o întrecere care oferă 
cele mai tentante invitații. Să 
sperăm că și vremea va fi fru
moasă.

• Miine după-amiază, in 
sala Floregsca, este programa
tă întrecerea gimnaștilor ju
niori reprezentînd orașele 
București și Budapesta. Știm 
cum stăm cu valoarea seniori
lor. In schimb, juniorii — mai 
ales fetele — au renăscut spe 
ranțele intr-o reafirmare a 
gimna'sticii din țara noastră 
pe plan internațional. Ne gîn- 
dim la acest lucru, ca și la 
„Cupa speranțelor" care va a- 
vea loc la Moscova.

★

n-are

Poate

Pentru final, fotbal. De fapt, 
anunțarea unei etape care 
poate să descrețească frunțile 
îngrijorate, sau dimpotrivă, să 
producă multă amărăciune su
porterilor celor două formații 
— U.T.A. și Dinamo — rămase 
practic, în lupta pentru titlu. 
Cît despre cea de a doua can
didată la „B"„.

Silviu FLORESCU

CONCURSURI...
CONCURSURI...

TURNEUL ȘCOLARILOR 
DIN RUSE ÎN ȚARA 

NOASTRĂ

AUTOMOBILISTIC
DE LA TIMIȘOARA

trecute, tineri luptâ- 
libere de la Școala

Zilele 
tori de 
sportivă din Ruse (Bulgaria) 
au susținut două întîlniri în 
țara noastră. La Brașov, în 
fața unui numeros public, 
oaspeții și-au măsurat forțele 
cu luptători de la Școala spor
tivă Brașov. Atît la juniori 
mici, cît și la cei mari, victo
ria a revenit brașovenilor cu 
4,5—3,5, respectiv 6—4.

G. Carol — coresp.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
— SELECȚIONATA ORAȘU

LUI SKOPLJE 6,5—2^
I

In cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră, 
selecționata de lupte libere a 
orașului Skoplje a evoluat la 
Brașov în compania echipei 
Steagul roșu, care a cîștigat 
întîlnirea cu scorul de 6,5— 
2,5.

Numeroși spectatori au ur
mărit, la Timișoara, întrece
rile primului concurs automo
bilistic pe circuit al anului, 
contînd ca etapă în campio
natul național de viteză. După 
o dispută dîrză, victoria în 
clasamentul general a revenit 
brașoveanului H. Graef care 
a condus o mașină FIAT 850 
coupâ. Același alergător a o- 
cupat șl primul loc în clasa 
automobilelor cu cilindreea 
pînă la 850 cmc. Iată cîștigă- 
torii celorlalte clase : 850-1000 
cmc : T. Suciu (Oradea) ; 
1000-1150 cmc: M. Gheorghe 
(Reșița); 1150-1300 cmc: P. 
lanker (Arad); peste 1500 
cmc: Al. Șchiopescu (Hune
doara).

L ENE — coresp.

*
„editeze 
vni-lea 
activitatea
Dinamo ta dispoziția elevilor, 
expuneri despre istoria celor 
peste 20 de ani de existență a 
clubului". Mircea Giurgiu din 
Cimpia Turzil. aprig susțină
tor al baschetbalistului Mihai 
Albu, este prompt cu felicită
rile sale ori de cite ori echipa 
Dinamo este victorioasă. Inu
til de spus că pe adresa e- 
chipei de fotbal scrisorile sînt 
nenumărate. Multe dintre ele 
constituie adevărate stimulen
te morale și educative în șe
dințele de pregătire ale fotba
liștilor, cum sînt acelea pri
mite din partea xlui Ștefan 
Popa din Buzău, Carmen Dăs- 
călescu din Moreni, Ioana Otiș 
din Chișineu-Criș, Eugen Șer- 
ban din Sălaj, Ioan Rozsa din 
Sighișoara și a multor altora. 
Aurelia Moldo veanu 
muna Chișcani-Brăila 
risește l..._ 
trimise clubului : „Nici nu pot 
să vă 
care am avut-o cînd am primit 
carnetul de „amic al clubului 
Dinamo” ca și bucuria pe care 
am trăit-o în ziua in care e- 
chipa de fotbal a cîștigat „Cu
pa României".

Oamenii muncii din între
prinderi, din instituții, C.A.P.- 
uri, școli și unități militare în- 
timpină cu deosebită simpatie 
pe sportivii fruntași de la Di
namo cu prilejul întilnirilor, 
simpozioanelor, demonstrați
ilor sportive organizate cu di
verse ocazii. Multe dintre a- 
ceste intîlniri au rămas de ne
uitat, atît pentru sportivi, cit 
și pentru cei ce au asistat. 
Așa, de pildă, este cazul întil- 
nirii muncitorilor de la uzinele 
„23 August" cu maeștrii spor
tului Ion Țâranu și Gh. Mincu 
și a celor de la „Danubiana" 
cu sportivii Ion Moser, Cor
nel Popa și Valeriu Jurcă, ca 
și a demonstrațiilor efectuate 
la casele 
tului din 
la Liceul 
Caragiale 
unde au .
boxerii, luptătorii șl gimnaștii 
dinamoviști.

Nu sînt lipsite de interes 
nici preocupările existente in 
cadrul clubului Dinamo șl, 
mai ales, în colectivul Tînăru- 
lui Dinamovist, pentru atrage
rea părinților în conducerea 
secțiilor sportive, pentru su
pravegherea disciplinară, si
tuația școlară la zi a elevilor, 
organizarea, de acțiuni cultural- 
educative și altele. Realizarea 
unei bune colaborări a an
trenorilor de copii și juniori 
cu familia, școala, sau locul 
de muncă, cu medicul șl cei
lalți factori ce concură la pre
gătirea noului schimb de per
formeri, asigură nu numai o 
bună pregătire fizică, dar și 
una morală.

Viabilitatea legăturilor spor
tivilor fruntași cu toate cate
goriile de oameni ai muncii a 
devenit nu numai necesară, 
dar și indispensabilă. De aceea, 
intîlnirile cu scriitorii, ziariș
tii, oamenii de știință, artă și 
cultură, muncitorii fruntași în 
producție au o tot mal mare 
valoare practică și educativă

in activitatea șl comportarea 
sportivilor dinamoviști.

La rîndul său, clubul Dlnamo 
este preocupat permanent de 

. a face cunoscută maselor largi 
propria activitate. Anual, se 
organizează expoziții publice 
privind preocupările principale 
ale secțiilor sportive, se edi
tează albume, pliante. Au fost 
realizate și puse la dispoziția 
publicului filme privind isto
ria celor 20 de ani de existen
ță a clubului și altele, iar eu 
ajutorul presei se realizează 
permanența legăturii sportivi
lor cu masele de iubitori ei 
sportului.

Este evident că în viitor, pe 
măsura creșterii performanțe
lor sportivilor dinamoviști, 
prestigiul acestora pe plan na
țional și internațional va de
veni și mai puternic, mai demn 
de respect.

★
In cea de a doua intilnire, 

luptătorii bulgari au avut ca 
adversar echipa Școli spor
tive Energia București. De 
data aceasta, victoriile au fost 
împărțite; la juniori mici au 
cîștigat bucureștenii cu 6—4, 
iar la juniori mari oaspeții cu 
6,5—3,5.

„CUPA MEMORIALÂ 
ION STAlCU"

laRecent, s-a desfășurat 
Sinaia prima ediție a „Cupei 
memoriale Ion Ștaicu** la lupte 
greco-romane. Trofeul indivi
dual — acordat categoriei 57 
kg, la care concurase I. Stai- 
cu — a revenit sportivului 
Gh. Negoescu, de la Carpați 
Sinaia. Clasament pe echipe : 
1. Steagul roșu Brașov, 2. 
Carpați Sinaia, 3. Metalul 
Buzău, 4. Petrolul Ploiești.

P. Popa — coresp.

TRADIȚIA
(Urmare din pag. 1)

„Ahoe”, i-a vrăjit pentru tot 
restul vieții. Ahoe a chemat 
elevii, mergînd din școală în 
școală, le-a dat-o în brațe pe 
„turtită" și puțini sînt aceia 
care au mai putut da drumul 
balonului oval. Astfel s-a con
struit prima echipă de pitici 
a țării care, după doi 
dat mulți componenți 
„prime".

Piticii au învățat de 
că nu există rugby în afara 
curajului, în afara înverșună
rii și în afara jertfei. Pentru 
că trebuie să te lași placat, 
să-ți oferi gîtul, șira spinării 
și obrajii pentru ca altul să 
maree. Altul din echipa ta. 
„Jucam -- spune Oblemenco — 
după șoc, fără să știu împo
triva cui. întrebam din zece 
în zece minute: Cu cine ju
căm? Și cit e scorul? Abia a 
doua zi mî-am revenit."

„Eu am plecat direct la ci
mitir — spune Ion Tebdorescu. 
Nu-mi aminteam nimic. Nu în
țelegeam 
liniște 
treia 
plet".

Dar
tru ca un altul să culeagă a 
plauzele galeriei trebuie să te 
simți una cu el însuși. Trebuie 
să duci mai departe 
a fair-play-ului și a 
de echipă.

Și asta nu există 
diție.

ani, a 
echipei

alunei

șescu, Dima, Bucurescu), dar 
adversarii, îngroziți, îi salutau 
înaintea meciurilor cu strigă
tul de „Huo, ciocănarilor". 
Pentru membrii Tenis-Clubu- 
lui și ai altor cluburi, rugbyș
tii Griviței nu puteau fi de

ceit ciocănari. Au început din 
categoria a treia și au ajuns 
la „Promoție". „Onoarea" (pri
ma categorie) le-a fost închi
să, dar asta nu-i făcea mai pu
țin eficienți șt redutabili. 
După meci, adunau mînă de la 
mină bani să la două chile 
de vin băute la „nea Mișu”, 
pe stadion, inginerul Lăzăres- 
cu susținind greul „alimenta
ției", iar înaintea meciului care 
urma, timp de două. zile, nu 
beau de loc, evitau aventurile 
amoroase și-și fricționau muș
chii cu un amestec de gălbe
nuș de ou, oțet și mirodenii — 

ne mărturisește 
— avea un afect

cîștigate, prea multe fracturi, 
prea multe placări (cel puțin 
cincisprezece mii de fiecare 
coechiper), prea multe clipe de 
dăruire absolută, prea multe 
apofize, prea multe gîndurl, 
cărți, discuții, articole despre 
rugbyștii Griviței Roșii, pen
tru ca ei să nu domine din 
nou stadioanele Bucureștiului 
și ale Constanței și chiar pe 
acelea din Auch, Bruxelles, 
Aquila, Lourdes, Toulon.

Pentru că și ele fac parte 
din tradiție.

șt 
zi
ce

din co- 
mărtu- 

într-una din scrisorile

descriu satisfacția pe

de cultură ale tinere - 
sectoarele I, II și V, 
Cantemir, Liceul I.L. 
și alte unități școlare 
evoluat handbaliștii,

nimic. La cimitir era 
era aproape. Abia a 
mi-arn revenit com-

să te lași strivit pen

o ștafetă 
spiritului

fără tra-

★
Echipa s-a constituit proprlu- 

zis prin 1933, în urma inițiati
vei inginerului Lăzărescu — 
animatorul, antrenorul, orga
nizatorul și — adeseori — sus
ținătorul ei economic. Cei mat 
mulți erau elecLicîeni .

„ceea ce — 
Tudor Andrei 
admirabil".

Nu știu ce efect avea licoa
rea aceea asupra mușchilor 
rugbyștilor, dar acum, la cinci
zeci și trei de ani, Tudor An
drei ar putea concura, ca alu
ră, cu oricare din protagoniș
tii „Profesioniștilor". De altfel, 
mai joacă de plăcere cu ace
eași forță, dar cu viteză mai 
mică.

Iar fiul lui, Gheorghe An
drei, e rugbyst la „Vulcan".

E imaginea pe viu, palpa
bilă, a tradiției.

ir
1964 a fost pare-se anul cel 

mai glorios al echipei de rug
by a „Griviței Roșii". Acum, 
grivițenii par să fi obosit pu
țin. E o mică vacanță, o criză 
temporară a înverșunării. Dar 
statistica e prea bogată ca a- 
nul '64 să Li’i se repete. Ex fă 
prea multe meciuri ju.-ite fi

IMPORTANT CONCURS
INTERNATIONAL LA MINSK

La Minsk s-a desfășuraț 
un important concurs in
ternațional de gimnastică, cu 
participarea echipelor repre
zentative ale Uniunii Sovie
tice. R. D. Germane, Româ
niei (feminin), U.R.S.S., R.D.G. 
și Finlandei (masculin). La 
feminin, pe primul loo s-a 
clasat echipa R. D. Germa-

ne cu 189,00 p, urmată de 
U.R.S.S. — 188,40 p și Ro
mânia — 181,35 p. La indi
vidual compus pe primul loc 
Olga Karasiova (U.R.Ș.S.) —

3.D.G.) 
Zuchold 

(R.D.G.) și Alexandra Saba- 
lina (U.R.S.S.) — 38,05 p. 
Prima dintre gimnastele ro-

_  farasiova (U.R.Ș.S
38,95 p, Karin Janz UT.
— 38,90 p, Erika

TURNEU INTERNATIONAL

IA BUCUREȘTI
Timp de 

Voința din 
un interesant turneu Interna
țional de handbal, la care vor 
participa echipele masculine 
ale cluburilor Spartacus Buda
pesta, Tractorul Brașov, Voința 
București, proaspăt promovată 
în prima divizie, precum și 
selecționata Japoniei, aflată de 
mai multă vreme în țara noas
tră. Partidele se anunță deo
sebit de atractive, deoarece, 
cel puțin două dintre partici
pante (Selecționata Japoniei și 
Voința) au arătat o formă bună 
în ultimele lor evoluții.

Partidele se vor desfășura 
vineri și sîmbătă după-amiază, 
incepînd de la ora 17,15, și du-

trei zile, terenul 
Capitală va găzdui

minică
9,30.
este următorul :
17,15, Spartacus Budapesta - 
Tractorul Brașov : ora 18,30 se
lecționata Japoniei — Voința 
București. SÎMBATA, ora 17,15, 
Tractorul Brașov - Voința 
București ; ora 18,30, selecțio
nata Japoniei — Spartacus Bu
dapesta ; DUMINICA, ora 9,30, 
selecționata Japoniei — Trac
torul Brașov, ora 10,45, Sparta
cus Budapesta — Voința Bucu
rești.

dimineață, de la ora 
Programul întrecerilor 

VINERI, ora

PE DRUMUL
DREPT

AL ADEVĂRULUI!...
Pe orice hipodrom, cursele 

de cai sînt organizate pentru 
selecționarea și desăvârșirea 
elementelor care pot ți trebuie 
să contribuie la ameliorarea 
rasei cabaline. Alături de 
acest obiectiv există, ca ele
ment auxiliar, pariul mutual, 
al cărui rol este de a con
tribui — atunci cind izvo
răște dintr-un bun spirit co
mercial — la acoperirea chel
tuielilor de regie ale cailor, 
care atîta vreme cit concu
rează pe hipodrom nu pot 
avea o altă întrebuințare decit 
aceea din perimetrul sportu
lui de performanță.

între latura zootehnică și 
cea comercială trebuie să exis
te o colaborare firească. Cu 
cit simbioza acestor coordo
nate va fi mai perfectă, cu 
atît rezultatul poate fi ridicat* ț 
la rang de industrie ! Cînd 
însă auxiliarul primează față 
de obiectivul principal, se al
terează nu numai latura spor
tivă, dar se ajunge la negarea 
a însăși rațiunii în baza că
reia se efectuează cursele de 
cai.

Acesta este unicul criteriu 
după care se orientează redac
tarea cronicii noastre hipice, 
fără pretenția de a corespun
de tuturor curentelor de opi
nii. Dar ea nu deranjează 
decit numai acele opinii care 
ignoră legea implacabilă a 
adevărului, drumul lui drept 
și neted.

Niddy DUMITRESCU

Grupul școlar agricol
2 Craiova recrutează

mânce s-a clasat Elena Ceam- 
pelea (pe locul 7—8), la ega
litate de puncte (37,10) cu 
Liubov Burda (U.R.S.S.). în 
concursul pe aparate, Karin 
Janz a ocupat trei locuri I 
(sărituri, paralele și bîrnă), 
iar Olga Karasiova a fost 
prima la sol. Elena Cearri- 
pelea a evoluat la trei apa
rate în concursul final, dar 
numai la sol a reușit o po
ziție mai bună (locul 3). la 
paralele și bîrnă avînd GÎte 
o cădere. în concursul mas 
culin pe echipe a cîștigat 
U.R.S.S. cu 282,15 p, iar la 
individual compus Diamidov 
(U.R.S.S.) — 57,20 p.

SÎMBĂTĂ ȘI DUMINICA, 
ALTE CONCURSURI 

INTERNAȚIONALE

• Sîmbătă. în Capitală, se 
întîlnesc într-un meci ami
cal echipele de juniori ale 
orașelor București și Buda
pesta (fete și băieți), 
ciții liber alese.

® Selecționatele 
sportiv școlar și 
Trakia Plovdiv 
duminică dimineața într-un 
meci amical, tradițional.
• Sîmbătă și duminică, la 

Budapesta se desfășoară me
ciul amical dintre selecțio
natele masculine A ale Ro
mâniei și Ungariei.

cu exer-

Clubului 
Clubului 

vor evolua

candidați pentru LICEU 
specialitatea IMBUNĂTĂ-

FUNCIAREȚIRI
CURS DE ZI

DURATA DE 5 ANI
Se primesc absolvenți ai 

claselor a VIII-a a școlii 
generale (băieți și fete) 
care nu au depășit vîrsta 
de 17 ani împliniți în 
cursul anului calendaristic 
în care se înscriu la con
curs, indiferent do locali
tatea în care își au domi
ciliul.

Concursul de admitere 
are loc între 19—28 iunie 
1969, la următoarele 
obiecte:

— Limba română (scris 
și oral)

— Matematică (scris și 
oral)

Vor fi declarați admiși, 
în ordinea descrescîndă a 
mediilor și în limita locu
rilor planificate, candida
ți! care obțin media gene
rală cel puțin 6 (șase).

înscrierile se iac la se
diul școlii, din str. Breslei 
nr. 97, iar relații supli
mentare la Sccrelăriatul 
școlii, telefon 11428.

4 CAMPIONI OLIMPICI PREZENTI
copțional de 599 p se 
printre candidate. La 3X40 f 
calibru redus, în 
unor stele ca Klingner, An
derson, Wigger, sportivii noș
tri Rotaru, Allerhand, Sandor, 
sau Caban trebuie să înregis
treze cifre de 1160 p pentru a 
putea face față onorabil. 
Cred că la pistol viteză, trio-ul 
Atanasiu — Roșea — Tripșa 
va confirma rezultatele supe
rioare 
iar la 
Bratu, Giușcă și Maghiar să 
obțină 
cerea cu redutabilii pistolari 
din S.U.A., R.D.G., R.F.G.
și Bulgaria.

★
Astăzi, sînt așteptați să so

sească țintașii din R.D.G.. 
Franța, italia, Albania și 
Grecia, precum și trăgătorii 
Klingner, Mnsiuat (R l'.G.) și 
Blankenship (S.U A ).

(Urmare din pag. 1)

lor participante la Balcania
dă Albania, Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, Turcia și Ro
mânia.

— Ce întrezăriți trăgători
lor români în cele patru zile 
de concurs ?

— Pentru ei, competițiile 
de la Tunari vor constitui un 
examen foarte serios, pri
vind stadiul lor de pregătire 
în raport cu valorile atinse 
pe plan internațional. Alături 
de țintașii străini, pentru tit
lurile care se decern, vor con
cura și reprezentanții Româ
niei. La toate probele din pro
gram. Astfel, la armă liberă 
calibru redus 60 f culcat, aș
tept cu încredere evoluția lui 
Rotaru, Vasilescu și Aller- 
hand, iar la armă standard 
60 f culcat femei. Ioana Soare 
deținătoaiea unui rezultat ex

află

compania

realizate anul acesta, 
pistol liber, sperăm ca

consacrarea în între-

i

UZINA DE AUTOTU

RISME PITEȘTI, prin sta

ția auto service nr. 2 din 

Cluj, str. Maxim Gorki 

nr. 41, ASIGURĂ ASIS

TENȚĂ TEHNICĂ PEN

TRU AUTOTURISMELE 

DACIA Șl RENAULT ÎN 

TERMEN DE GARAN- 

ȚiE Șl POST GARAN

ȚIE, dispunînd de uti

laje de înaltă tehnici

tate și de personal spe

cializat.

CONCURS f 1CIPJI0NAL PRBNOHPRES-8 iunie 1969
2 zile pînă i* Închiderea vInzarii biletelor

Doar azi și mîine mai 
aveți ia dispoziție pentru a 
vă putea procura biletele la 
concursul excepțional Prono- 
expres din 8 iunie a.c., con
curs care se prezintă eu o 
bogată listă de premii.

Ca și la concursurile pre
cedente, autoturismele vor 
constitui „capul de afiș" al 
concursului excepțional.

Se vor acorda autoturis
me-: DACIA 1100, MOSKVICI 
408 cu 4 faruri și radio 
SKODA 1000 MB. și TRA
BANT 601 în număr NELI
MITAT, precum și alt« 10 
autoturisme prin tragere Ia 
sorți.

Tot prin tragere la sorți 
se mai atribuie și 75 de 
excuisii în stațiunea clima
terică Socj (durata 15 zile,' 
prin O.N.T. România.

Vor mai fi acordate premii 
in num* iar de valoare va
riabilă șj premii fixe în 
bani.

Pentru atribuirea tuturoi 
acestor importante cîștiguri, 
se vor efectua 10 extrageri, 
de cîte 10 numere din 45. 
în 4 faze. în total vor fi 
extrase 100 de numere.

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

Precizăm că biletele din 
seria N de 30 lei. dau drep
tul de participare la toate 
extragerile.

Nu uitați ! Sîmbătă 7 iu
nie a.c. este ULTIMA ZI
pentru procurarea biletelor.

• Tragerea LOTO de as
tăzi va avea loo la Bucu
rești. în sala Clubului Fi
nanțe Bănci din str. Doamnei 
nr. 2, cu îrxv pere de la 
ora 19. Tragerea va fi radio
difuzată.
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ȘI ACUM, FINALA
Așadar, duminică 22 iunie, 

DINAMO BUCUREȘTI ți 
STEAUA se vor găsi din nou 
față în față. De data aceasta, 
vechile rivale sportive iți vor 
disputa întiietatea In finala 
popularei competiții fotbalis
tice „Cupa României". Ambele

DE LA F. R. FOTBAL

ale pîo-

întrucît în dimineața zile: 
de 15 iunie a.c. au loc Ir. 
toată țara serbări 
nierilor, pentru a nu stin-
jeni desfășurarea acestora, 
F. R. Fotbal a stabili: ca 
Toate jocurile din diviziile 
A. B și C, programate în a- 
ceastă zi, să înceapă Ia 
ora 18. CĂTRE UNII SPECTATORI
Dunărea Giurgiu — Rapid

București (tineret)
DE LA IAȘIa

0-2 (0-1) Șl DE PRETUTINDENI

INTERVIU CU STANLEY ROUS. PREȘEDINTELE F.I.F.A
„FOTBALUL ROMANESC S-A ANGAJAT
PE SPIRALA PROGRESULUI!
II URMĂRESC CU INTERES EVOLUȚIA1“

performanță a echipei Româ
niei dar ți cu o eontraperfor- 
manță mult mai veche-.

(Judecind ți numai după a- 
ceastă _para<iă-r postă*. vă 
puteți face o idee despre spi
ritul viu. incisiv, al acestui 
Sir de peste 80 de ani. tot atit 
de scir.te-.etcr In replică cum 
era un Matthews in dribling—)

fi vă mărturisesc că fn meciul 
Anglia — România, jucat tn 
ianuarie pe Wembley, am a- 
preciat ca foarte reușită evo- 
uția fotbaliștilor dumneavoas
tră. Mi-a plăcut organizarea 
■acului echipei române, mi-a 
făcut o frumoasă impresie e- 
t-oluția ei modernă, elegantă.

REP i Deoarece ați atins

z

Lo '-tX-

-v.ce» <U-'-T_e-4A. A/o

5
o ploaie torenți-

„amicalul" s-a terminat

(prin telefon).* GIURGIU, 
Disputat pe 
ală, 
cu victoria tinerilor fotbaliști
bucureșteni cu 2—0 (1—0). 
Punctele au fost înscrise de 
Mitroi ('min. 10) și Strat (min. 
86).

Lk TR. BARBALATA, coresp.

MĂSURI
DISCIPLINARE

tn ședința ținuta ateari, Comi
sia centrali de competiții fi dis
ciplină a >*. K. Fotbal a analizat 
abaterile unor jucdtorl și « l.ai 
următoarele măsuri :

— Murețan (A.S.A Tg. 
Deselnlcu („U- Craiova) 
dolu (Progresul) au fost 
dațl pa cita două etapa ;

— Țarălungă (Progresul) șt Du- 
mltracha (Dinamo București) — 
ultim avertisment.

— De asemenea, secțiilor 
bal ale cluburilor Progresul 
reții șt Dinamo București 
dat un ultim avertisment
Wpiuri In pregătirea educativă a 

făcătorilor.

Murvș), 
|i M*r.- 
țuspen-

O parte din publicul prezent 
la partida Politehnica lăți — 
Dinamo Bacău a manifestat d- 
teva păcate vechi, observa c .e 
pe majoritatea stadioanelor 
noastre. Ele ne-au sugerat ob
servațiile de mai jos. pe care 
vă rugăm să le considera;; 
scrise nu numai la adresa îe- 
șenilor-

Cind apar pe teren,* ectețpeie 
oaspe alnt huiduite ți Cmerat-e. 
De ce. cind ele vin să se în
treacă in numele sptnnLm spor
tului ți au drept egal la su
mă ea ți echipa de baștină ? 
Cind jucătorul aflat in depla
sare trimite mmgen portarul=i
dezaprobat. Cîți ani vor ea_ 
trebui sâ treaza pisă cind toa
tă lumea va înțepe =ă soiupa 
e absolut re^ula-T.entară p 
sportivă, pasa irapor, la portar, 
fiind o manevră tactică ca eri- 
care alta, neexprmLnd naa 
frică, nici tendință la aclijbe. 
nici sfidare ? De ce pentru tn 
fault comis de oaspe;-. nn.. 
dintre spectatori l-ar lința pe 
autor, in timp ce aceeași in
fracțiune, comisă de un local
nic, e aprobată în tăcere, aan. 
și mai mult, aplaudată și inso- 
țită de remarca : _bvne ii tă
cuși, băiete* ? De ce vin pe 
stadioane oameni dispuși să in
cite echipa locală, care ur_ă 
cu o primitivă voluptate : _ar- 
de-1 pe cutare, cttlcâ-1 la pă- 
mint pe X, zdrobește-i oasele 
lui Y” etc. 7 De ce arbitrii sint 
adulați numai in clipa cind 
sancționează echipa vizitatoa
re ? Exemple am ma; putea 
enumera cu caruL

Ani de zile am apreciat gio- 
bal puți: cal------ afiiEund

A

Către ctitorii ziarului 
TrHnit cele mal bune 

macia. a căror echipa 
turneul final al -Cupei

SPORTUL.
urări entuziaștilor fotbalului din Ro- 

tace mari eforturi spre a ajunge în 
Mondiale- din l>70.

STANLEY ROUS 
președinte F.I.F.A.

L *. dumnea- 
fotbalul

O meri-

REP i Atenția 
voastră onorează 
românesc.

STANLEY ROUS: 
tați pe devlin, rezultatele in
ternaționale pe care echipa 
României le-a obținut in ui
tături an impunînd-o intere
sului general.

REP : Ați avut ocazia să 
urmăriți fotbalul românesc 
la el acasă, ii cunoașteți 
„scara* ultimelor perfor
manțe. iar acum, la Leip
zig. aveți prilejul sâ vedeți 
cîțiva din cei mai reușiți 
muguri ai fotbalului nos
tru. Ce părere generală vă 
fac toate aceste secvențe 
ale soccerului român ?

STANLEY ROUS: Bună — 
dacă vreți un răspuns intr-un 
cuvint. Mai explicit spus, cred 
că fotbalul românesc s-a an
gajat pe spirala progresului. Ii 
urmăresc cu interes evoluția

tema jocului modern, temă 
controversată în Europa, 
accepțiile ei validîndu se 
sau infirmîndu-se în raport 
direct cu ultima victorie 
sau înfringere a unei mari 
echipe, v-aș întreba care 
este — după părerea dum
neavoastră — fotbalul (mo
dern) care va învinge? Cel 
care va da viață principiu
lui ofensivei sau fotbalul 
care se va sprijini pe veș
nic realista teză a defensi
vei ?

STANLEY ROUS: După pă
rerea mea, un bun manager 
va „apăsa" pe ofensivă, îi va 
potența științific randamentul, 

_ asigurlndu-și totodată existen- 
un la Prin,r-° defensivă matema

tică—
REP ! Un arbitraj neferi

cit (un caz), prestat chiar 
aici, acest turneu

U.E.F.A. pe care-1 onorați 
cu prezența dumneavoas
tră, mă îndeamnă să vă 
pun o întrebare oarecum 
delicată i cum și cînd cre
deți că se va rezolva aceas
tă problemă — leit-motiv 
a arbitrajelor părtinitoare, 
care viciază condiția ele
mentară a întrecerilor fot
balistice ?

STANLEY ROUS : Problema 
pe care mi-o puneți dumnea
voastră acum, în această plă
cută seară de mai, mi-o pun 
și eu de vreo 50 de ani... De-a 
lungul timpului, am luat ne
numărate măsuri, dovedite 
mai devreme sau mai tîrziu 
ineficace, pe arbitri, ca și pe 
toți ceilâlți oameni, neajun- 
gind să-i cunoști niciodată 
destul de bine pînă tn clipa 
in care greșesc...

Luna trecută, comitetul 
F.I.F.A., reunit la Amsterdam, 
a reluat, sub noi coordonate, 
această temă-infinită a con
ducătorului de joc. Să sperăm 
că se vor înregistra progrese...

REP i Cunoscînd situația 
grupei I a preliminariilor 
C.M., v-aș întreba ce șanse 
acordați echipei României 
pentru calificarea în tur
neu) final ?

STANLEY ROUS: Califica- 
rea României pentru Mexit 
ar fi o mare performanță! 
Șansele însă depind, și in a- 
ceastă fază, de evoluția 
continuare a echipei 
dumneavoastră...

REP i Tertați-i, vă 
gazetarului următoarea in
discreție i ce 
pentru C.M.
Cine vredeți 
„Cupa Jules

STANLEY ROUS: Nu știu. 
N-am idee. Dacă aș ști, aș a- 
vea azi foarte, foarte mulți 
bani.

Mă uit discret la ceas și văd 
că interviul s-a prelungit cu 
mult peste timpul pe care 
speram să ni-1 acorde Sir 
Stanley Rous. îi mulțumesc 
ilustrului interlocutor pentru 
deosebita sa amabilitate și-i- 
adresez o ultimă întrebare i 

Doriți să transmiteți ce
va fotbaliștilor și iubitori
lor fotbalului din Româ
nia ?

STANLEY ROUS: Bineîn
țeles. Un cald, un cordial sa
lut !

în 
tării

rog,

pronostic dați 
Mexic 1970 7 
că v> oiști ea 
Rimet“?

Marius POPESCU
d« fot- 
Bucu- 
U «-a 
pentru

ie M-
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de box

zul Kazuhiro

La Roland Garros

lui Vrancken 
timpul de 5 h

derby de galop 
(Anglia) a fost

Ahram" 
egiptean

va pu- 
propu-

(Olan-
18:30,0.

pri
ește

despre apro- 
cu Steaua. 
Karaivanov

sa fie vlr-uulga-
Dihii-

Zlaianov (21 de am. de 25 de 
lntei național) formează 
linie de atac. A doua

Spaniei" la

Cunoscutul jucător mexican 
de tenis Rafael Osuna și-a 
găsit moartea într-un acci
dent de avion în apropiere 
de localitatea Monterrey,

la r.Cupa Giovanini1'In absenta lui Merckx 
care provoacă incă nume! 
roase comentarii, Felice 
Gimondi pare să se În
drepte hotărît tn postură 
de învingător spre capă
tul marii întreceri a Tu
rului Italiei.

Finala actualei a X-a. a
i,Cupej campionilor europeni* -i 
volei masculin se va disputa, 
pentru a doua oarâ în iswna 
aces-.ei competiții. Intre echipe 
din România și Bulgaria. După 
cura se șue, dispui din 1M5 
dintre Rapid și Mlnlor PerrEC 
a fosi cișugată de feroviarii ro
mani. De oaia aceasta, pentru ti
tlul de campioanâ european! a 
celor ma. Dune formau: de duo 
se vor înfrunta, iz ’• iunie ui 
Sofia și la 15 iunie Bucureșu 
echipele Steaua și T.SJUU 
temvriisko Znanie* Sofia.

Voleibaliștii bulgari au ajuns 
in finalâ dupâ «se au eliminat 
raai îniii pe Dinamo Tirana și 
pe A.Z.S. Varșovia, iar apoi pe 
campioana R.D.G.. s. K. Leipzig.

In perioada care a trecut de 
la ultimul meci din semifina. . 
jucătorii bulgari s-au pregătit r. 
mod deosebit, deoarece Krr.:ru 
prima oarâ de la începutul com
petiției se găsesc in îa^a celei 
mai dificile încercări.

întrucît voleibaliștii de la 
T.S.K.A. nu au evoluat recer.t 
în fața publicului bucureștean 
vom face o scurtă prezentare a 
jucătorilor care alcătuiesc for
mația de bază. Căpitanul ecr.i- 
pei este Vasil Simov, un verita
bil baschetbalist, Înalt de 2.00 m. 
El este și decanul de vârstă, are 
31 de ani, titular de aptoape 50 
de ori în reprezentativa 
riei. împreună cu Simov, 
tar 
ori 
ma

IN

Șl CEHOSLOVACIEI
5 (Agerpres). — 
a turului ciclist 
desfășurată pe 
— Beigrad (129

BEI GRAD, 
Etapa a treia 
al Serbiei, 
ruta Kikinda 
km), a fost cîștigatâ de spor
tivul cehoslovac Kubicek în 
3 h 00:30. Plutonul, în care 
se aflau și cicliștii români, a 
sosit la interval de 50 s. în 
clasamentul general indivi
dual conduce iugoslavul Pav
lik, urmat de Kubicek la 
02,0 s, Ciumeti (România) și 
Surtninski (Polonia) la 40,0, 
Wojnialc (Polonia) 
Constantin Grigore (Româ
nia) la 1:20, Rubrici (Iugo
slavia) la 1:45. Kundver (Iu
goslavia), și Tudor Vasile 
(România) la 1:50. Pe echi
pe, în frunte se află selec
ționatele României și Ceho
slovaciei cu același timp — 
29 h 34 AO, urmate de Po
lonia la 40,0, Bulgaria la 
9.20.

x_-'âtu-Lâ din Stoici* Lnicn 
aai. 2S ori mscvsapoca.) 
Sdravco Sizneonov (2J S or.
^zema^o&u). Blamat Satwv j» 
«iu. «• ori MeaMftaa 
noscux bucurTeștc£uSGî 
pul «europene-cr*- c 
u& jucător foarte 
foarte pronunțate reflexe, 
totodată și utuiarul consacram al 
naponaîei pu_gare. J-catoru. c- 
cei ma. buc stagm la T-S-K_a 
este Alexander Treoev £3 an_. 
uri intemaț lată ș. cu-rr-
ie rezervelor: Straxia Dmaret, 
JivlLev Jecev, Witte Binar eo~- 
pocenți a: eciupei de tinere, a

Iv>a PetKnv, fvan 
Dimmit» v, Gbeor^tu Gberxîir^. 
Dintre jucfttoru ce bazâ 
^îmeonov, Zțauiov ș. Irene ▼ sin: 
utulari a« naț^onate» iul nd parte 
și la J.O. din Mexic.

Despre ectiipa T-S-K-A. se poa
te spune că este o formaț-e btne 
sudatâ. la aceasta contribuind 
mai ales faptul câ formala ce 
bazâ nu a sufent modificări ta 
ultimii doi ani. Jucătorii, care 
posecâ o bună condiție fizică, 
ceea ce permite antrenorului să 
recurgă rareori la folosirea re
zervelor. prestează un joc va
riat la fileu, u Hlizind totodată 
cu succes blocajul in apărare. 
Aceste caracteristici au permis 
echipei T.S.K.A. să cucerească 
de 8 ori titlul național, iar in 
actualul campiona: 
tuaiă campioană.

Soliciting părerea 
piateie confruntări 
antrenorul Milco 
ne-a declarat : „Privim cu toată 
seriozitatea intîinirile cu volei
baliștii de la Steaua, care m me
ciul cu Șpartak au demonstrat 
reale calități. Sîntem superiori 
în privința mediei de înălțime, 
fapt care prezintă nu mică im
portanță. Ultimele intîlniri ale 
echipei noastre au scos în eviden
ță forma ei bună. în privința 
echipei care va cuceri titlul mă 
voi pronunța numai după dispu
tarea primei confruntări, adică 
la 10 iunie, ia Sofia".

Tomo HRISTOV
Sofia, 5

FOTBAL
finlanda— iugoslavia

1—5

la 60,0,
La Helsinki, în”meci retur 

pentru preliminariile campio
natului mondial (grupa a 6-a 
europeană), selecționata Iu
goslaviei a întrecut cu scorul 
de 5—1 (3—1) echipa Fin
landei.

© Cîteva rezultate înre
gistrate în campionatul 
U.RSS. : grupa I: Dinamo 
Kiev — Zaria Lugansk 2--0, 
Aripile Sovietelor Kuibîșev

De la trimisul nostru special, VALtRlU eniosf

Campionatul european de lupte 
greco-romane amputat

Se poate afirma acest lucru, 
ir.trucit cei mai reputați spor
tivi din această disciplină nu 
• or mai concura la ediția 1969 a 
C.E.

Comunicam Ieri cititorilor 
noștri îngrijorarea majorității 
participanților, prezenți Ia Mo- 
dena, pentru perspectiva sum
bră ca marea competiție să fie 
compromisă, fn urma menținerii 
de către organizatori a inter
dicției de a se intona imnurile 
naționale și de a se ridica dra
pelele de stat în cinste^ învin
gătorilor. Sportivii, antrenorii, 
tehnicienii aflați în pitorescul 
oraș italian au așteptat sosirea 
în localitate, joi dimineață, a 
președintelui F.I fi A., dl. Roger 
Coulon, dar aceasta n-a dus la 
rezolvarea logică a problemei — 
în spiritul olimpia, al regulilor

și tradițiilor statornicite la ma
rile competiții internaționale.

In această situație, echipele 
Bulgariei, R. D. germane, Po
loniei, României, Ungariei și 
Uniunii Sovietice s-au retras 
de la actuala ediție a campiona
telor europene de lupte greco- 
romane.

Organizatorii și F.I fi.A. își 
asumă, astfel, o responsabilitate 
foarte grea, creînd —< totodată 
— un periculos precedent.

Avem de-a face eu o încăl
care a regulamentului întreceri
lor, motiv pentru,care sportivii 
țărilor enumerate socoteso că 
nu pot lua startul în această 
competiție.

După 12 etape, in turul ci
clist al Angliei conduce olan
dezul Fedor Den Hertog, ur
mat de compatriotul său 
Osterhoff. ia 12:40,0 și en
glezul Buckley la 12:48,0, 
Etapa a I2-a. Scarborough — 
South Shields (173 km), i a 
revenit 
da) cu

„Cupa
i-a revenit în acest an for
mației masculine Juventud 
Badalona. care în finala com
petiției a învins «u scorul 
de 82—81 (39—42)
Real Madrid.

PE PARMA LA LJUBLJANA
(Agerpres). — In 

a turneului inter-
BELGRAD 5 

runda a treia 
national de șah de la Ljubljana, 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu l-a învins in 34 de 
mutări pe marele maestru Iugo
slav Parma. Alte rezultate : Da- 
mianovici—Gligoricl remiză ; Ma- 
tanovici—Byrne remiză ; Mușii— 
Forlntos remiză.

PE GLOB

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — 
bupă trei runde, în turneul in
ternațional feminin de șah de la 
Balatoăszeplak, conduce maestra 
sovietică Maia Ranniku cu 3 
puncte.

In runda a 3-a, Ranniku a în
vins-o pe iugoslava Tereza - Stad
ler. La turneu participă și două 
șahiste din România : Elisabeta 
Polihroniade și Eleonora Jlanu. 
Tn runda a 2-a, cele două jucă
toare au remizat între ele, iar 
în runda a 3-a, Polihroniade a 
pierdut la Bilek, în timp ce Jl
anu a remizat cu Nowara.

— Ț.S.K.A. Moscova 2—1, Ural- 
mas Sverdlovsk
Moscova 0—1 ;
Dinamo 
Alma Ata 
Moscova -
va 0—3. In 
duc Dinamo 
respectiv, Dinamo Tbilisi cu 
18 P-

Dinamo 
grupa a Il-a : 

Tbilisi — Kairat 
0—0. Lokomotiv 
Torpedo Moseo- 
clasamente con-
Kiev cu 19 p și,

• în turneul final al „Cu
pei Italiei*. A. S. Roma — 
Cagliari; 0—0.

Sîmbătă și duminică, la Bo
logna, floretiștii noștri, frun
tași susțin un nou colocviu 
sportiv: întrecerile pentru 
„Cupa Giovanini", concurs de 
amploare la care și-au anun
țat participarea scrimeri din 
peste 15 țări (aproximativ 150 
de concurenți).

La această întrecere, Româ
nia va fi prezentă prin cam
pionul olimpia Ionel Drîmbă, 
Iuliu Falb, Mihai Țiu ș.a.

1
Potrivit ziarului „Al 
din Cairo, jucătorul ______
de tenis Ismail el Shafej a 
primit din partea unei gru
pări profesioniste americane 
oferta de a activa în sezo
nul viitor în S.U.A. Se crede 
însă eă el Shafei nu 
tea accepta această 
nere.

în cadrul unei gale . .....
desfășurată la Honolulu pu- 
gilistul mexican Javier Ayala 
(categ, ușoară) l-a învins prin 
k.o. în rundul 3 pe japone
zul Kazuhiro Săwaguki.

Cuplul Năstase-Kerry Melville a

fost eliminat în sferturi de finală / »
Rosewall (Australia) este pri

mul finalist al probei de simplu 
masculin. EI a dispus ușor de 
compatriotul său Roche cu 
7—5, 6—2, 6—2. Cealaltă semi
finală, care a opus pe Okker lui 
Laver, s-a încheiat cu victoria 
ultimului, la scorul de 4—6, 
6—0, 6-2, 6-4

In sferturile de finală la

dublu-mixt, reprezentantul 
nostru ilie Năstase și partenera 
sa, australfanca Kerry Melville, 
au fost întrecuți de cuplul 
Margaret Smith Court (Austra
lia) — Marty Riessen (S.U.A.) 
cu 3-6, 6-4, 6—2.

LI A MANOLIU-locul II
»

la Menden (R.F.G.)
In cadrul unui concurs 

atletic desfășurat în locali
tatea Menden, sportivul vest- 
german Werner Trzmil a 
realizat cea mai bună peifor- 
mauță europeană a sezonu
lui in ptoba de 110 m gar-

duri: 13,6. Proba de arun
carea discului femei a fost 
ciștigatâ de Liesel Wester- 
mann (R.FG.) cu 57,90 m, 
urmată de I ia Manoliu (Ro
mânia) 56,56 m.

Tradiționalul 
de la Epsom 
cîștigat în acest an de calul 
Blakeney, condus de jocheul 
Ernie Johnson.

ZĂPADA 
A Învins 

TURUL ITALIEI

Etapa a 5-a a Turului ciclist 
al Austriei, desfășurată pe 
distanța Innsbruck — St. Jo
hann (186 km), i-a revenit 
sportivului belgian Jean 
Pierre Berckman, cronome
trat su timpul de 5 h 11:36,0. 
în clasamentul general 
dividual, pe primul 
află rutierul olandez 
ning.

in-
103 se

De Ro

Accentuata 
produs în mai multe țări eu
ropene s-a soldat cu abunden
te căderi de zăpadă în Alpi 
și eu... anularea etapei a 
XXl-a din Turul ciclist al Ita
liei. Etapa parcurgea traseul 
Trento-Marmolada 
de-a lungul căruia 
veau de escaladat 
furi iulie 1 600 m

răcire care s-a

(230 km), 
cicliștii a- 
oatru vîr- 

și 2 245 m.

Echipa 
pentru

i

de tenis a Spani2i 
meciul cu România

Federația spaniolă de spe
cialitate a anunțat că a alcă
tuit următoarea echipă pentru 
întîlnirea cu reprezentativa 
României din cadrul turul’.:: 
HI al „Cupei Davis“ : Manuel 
Santana, M?muel Orar ies. 
Juan Gisbert, lose Ari Ha s. 
Jainie Baitroli (căpitan a e- 
cbipei).



(Urmare din pag. 1)
rație față de atenția cu care 
boxează Ciucă. Chiar în mo
mentele cind polonezul încear
că atacuri subite, Ciucă știe să 
se ferească, revenind Imediat 
la prudenta dar perseverenta 
operă de punctare pe care și-a 
propus-o din prima clipă. Ten
tativele de box In forță ale lui 
Olech in ultima repriză sint 
prompt contrate de Ciucă. A- 
cesta ii prinde, in final, pe ad
versar cu cițiva pumni puter
nici care-I erată și puncheur, 
nu numai stilist. In ovațiile ge
nerale, Ciucă aplică lui Olech 
o corecție severă care nu mai 
lasă loc nici unui dubiu asu
pra rezultatului final.

Ciucă (România) b.p. Olech 
(Polonia).

CATEGORIA COCOȘ

Pînă la epuizare
Au trecut corzile ringului 

doi tineri pugiliști : Aurel 
Dumitrescu (România), 20 de 
ani și Michael Piner (Anglia), 
21 de ani. De la primul sunet 
de gong, englezul atacă vi
jelios, dar elevul lui Lucian 
Popescu are pregătit antido
tul : directul de stingă, du
blat cu regularitate de lovi
turi de dreapta. Piner înca
sează, dar nu renunță la 
ofensivă. Dumitrescu este în 
continuă mișcare, eschivează 
prompt și contrează eficace, 
însă Piner pare făcut din 
granit de Yorkshire. în ulti
ma repriză, ambii pugiliști 
acuză eforturile depuse pînă 
atunci, dar continuă să arunce 
în luptă tot ce le-a mai ră
mas. Dumitrescu se face re
marcat prin acuratețea sti
lului, care i-ți adus o meritată 
victorie, acordată de cei 5 ar
bitri la o diferență de 13 
puncte.

Dumitrescu (România) b. p. 
Piner (Anglia).

Decizie discutabilă
Deși n-a mai realizat par

tida electrizantă făcută în

HOTĂRÎREA MEDICILOR ESTE INATACABILĂ
CAZUL SCHĂLLEBAUM ÎN STADIUL DE

Precum anunțam în ziarul nos- 
țru de Joi, juriul medical al bi
roului continental european al 
A.I.B.A. a continuat ieri discu
țiile cu privire ta chestiunea În
treruperii meciurilor, atunci cînd 
unul dintre pugiliști este rănit. 
S-a stabilit definitiv câ medicul 
ce va fi invitat în ring de către 
arbitru (membru al unei comisii 
de trei), să constate gravitatea 
accidentării, are latitudinea să 
hotărască sistarea medului, indi
ferent de momentul survenirii. 

sferturi de finală, cu polone
zul Andruszkiewicz, totuși 
Aldo Cosentino (Franța) a 
obținut decizia de învingător 
la puncte (cu 4—1) în fața ir
landezului Michael Dowling. 
După o repriză de tatonare, 
în care am reținut rapidita
tea execuțiilor boxerului 
francez, Dowling a trecut ho- 
tărît la atac, punctînd de la 
mică distanță, cu directe de 
stingă. Cosentino răspunde 
insă prompt, dar deseori cu 
capul înainte și este averti
zat de arbitrul Wolf. Dow
ling ni s-a părut totuși mai 
lucid», mai precis în lovituri.

Cosentino (Franța) b p. 
Dowling (Irlanda)

CATEGORIA

SEMIUȘOARĂ

Un upercut eficace
In halatul roșu de mătase 

cu care a apărut în ring. Ca- 

ăntrenorul italian Natale Rea 
in coiful elevului său Udella

Măsura va depinde exclusiv de 
considerente pur medicale, pro
tecția sănătății boxerilor fiind 
mat presus de argumentul rezul
tatelor sportive. Responsabilii 
A.I.B.A. au afirmat deplina lor 
încredere în competența și probi
tatea medicilor, ce vor îndeplini 
această funcție. Hotărîrea lor va 
fi inatacabilă.

Cazul Schăllebaum, boxerul el
vețian care ar fi utilizat substanțe 
dopante, se găsește în stadiul de 
contraexpertiză. Antrenorul de-

listrat Cuțov încă nu aflase 
de telegrama sosită cu cîteva 
clipe înainte — pe adresa zia
rului nostru — din partea 
.sportivilor brăileni care-i urau 
succes. Calm, stăpin pe sine, 
Cuțov întimpină cu succes 
garda falsă a profesorului de 
35 de ani, din Jukovskih, Ser- 
ghei Lomakin, de două ori 
campion a] U.R.S.S. și aureo
lat de 264 de victorii. Kutina 
acestuia nu poate stăvili ela
nul. tinerețea electricianului 
brăilean (20 de ani), care fo
losește eficace, in repriza I. 
directele și mai ales upercu
turile de dreapta la stomac, 
dublate de croșeele de stingă 
la fața. în repriza secundă, 
cu o notă de agresivitate in 
tentativele sale, Lomakin 
echilibrează oarecum partida 
Ultima parte a meciului „vede" 
un Cuțov dezlănțuit, dar nu 
lipsit de judecată. El iși epui
zează puterile parcă intențio
nat cu una și aceeași suită 
de mișcări : eschivă rotativă 
la atacul adversarului, apoi 
năpraznice upercuturi cu mina 
dreaptă. Odată cu disperarea . 
adversarului crește ritmul lo
viturilor reușite ale lui Cuțov, 
în aceeași manieră pe care noi 
vom obosi, probabil, re-
petind-o. Publicul e în 
delir din momentul in
care presimte al treilea
român în finală. Vic
toria dinamovistului, excelent 
condus din colt de Titi Dumi
trescu, nu mai putea fi pusă 
la îndoială, nici măcar prin 
neatenția acelor arbitri care 
au determinat decizia de 3—2.

Cuțov (România) b. p. 
Lomakin (U.R.S.S )

Surpriza bulgarului

Pilicev
Avînd inițiativa in primele 

două reprize, polonezul Ri
chard Petek (26 de ani), cam
pion european la Roma (la 
pană), s-a văzut constrîns la 
defensivă în ultima, datorită 
forcingului efectuat de bulga
rul Stoian Pilicev (30 de ani). 
Acesta a reușit să plaseze 
cîteva lovituri loarte puter
nice care l-au clătinat pe pu-

CONTRAEXPERTIZÂ
clară că elevul său ar fi luat cu 
o seară înainte o pastilă de Mo- 
gadan, un ușor hipnotic, inexis
tent pe lista preparatelor interzi
se oficial în Elveția, care ar da 
o reacție chimică similară amfe- 
taminelor. Rămîne să se veridice 
această ipoteză. Se mai afirmă 
că dacă, totuși, Schăllebaum s-a 
dopat, el va primi probabil nu
mai un avertisment, fiind întiiui 
caz de această factură (e primul 
campionat european de box, la 
care A.I.B.A. a instituit o comi
sie de control antidoping).

Ciucă -dreapta, eschivează :u >ucces și pregătește o contră, dominindu-l de sus pe Olech

gilfstul polonez, obligindu-1 
să recurgă la țineri pentru a' 
echilibra lupta

Pilicev (Bulgaria) b. p. Pe
tek (Polonia) — decizie acor
dată cu 3—2.

Finaliștii categoriei semi- 
ușoară — Cuțov și Pilicev — 
s-au mai întîlnit, pe ringul 
olimpic din Mexic, cînd vic
toria a revenit pugilistului 
român. z

CATEGORIA MIJLOCIE

Tarasenkov

n-a avut emoții

Un util meci de antrena
ment, am putea spune, pen
tru sovieticul Vladimir Ta
rasenkov. Tehnic, combativ

Dl NC OL 0

DE CORZI
• Franco Udelia, la trei 

minute după victorie ;
_  Mulțumit ?
— Foarte.'
— Dacă ieși camp: n treci 

la profesionism ? 

și beneficiar al unei alonje 
respectabile, el l-a întrecut 
înainta de limită pe bulgarul 
Simeon Gheorghiev. Au im
presionat loviturile directe, 
de o mare precizie, expediate 
de Tarasenkov. Boxerul bul
gar a atacat deseori pericu
los, cu capul înainte, la una 
•din-aces‘e acțiuni alegîndu-se, 
în ultima repriză, cu arcada 
stingă deschisă. Fără să se 
mai consulte cu medicul, ar
bitrul danez Nielsen a oprit 
meciul, dictînd abandonul 
pugilistului bulgar.

Tarasenkov (U.R.S.S.) b. ab.
XII Gheorghiev (Bulgaria).

Economie rentabilă
Studentul Școlii superioare 

economice din Foia, iugosla
vul Mate Parlov nu a accep
tat schimburile dure propuse

— Nu. Rămin cofetar. Este 
o profesie... dulce.

• Ciucă ieșind împreună 
cu Olech de la controlul anti
doping : „La trei campionate 
europene am tot dat decla
rații înainte de finală. Acum 
nu mai zic nimic. Nu vă su
parăți. Sint mut. Duminică 
după finală vă invit la o șuetă 
de noapte. Asta pentru că sper 
să fiu fericit".

• A. Dumitrescu sub re
flectoarele „jurnalului de ac
tualități": „Am avut un minut 
greu, la mijlocul reprizei a 
treia. Mă sufocasem și q clipă 
am crezut că pierd. M-a aju
tat publicul, mi-am revenit și

DIN
COLTUL

TRIBUNEI

de șoferul Rcinia Vlrtanen 
din orașul finlandez Kemi. 
El a preferat loviturile izolate, 
de la depărtare, dar în acest 
fel a riscat să fie nepregătit 
față de atacurile surpriză ale 
recentului campion a] Scan
dinavici. De-a lungul celor 
trei țeprize, am văzut doi 
mijlocii destul de lenți, al că
ror merit este doar eă nu 
s-au încurcat în hățișurile 
clinciurilor. Tînărul iugoslav 
care și-a făcut probele și 
și-a dovedit capacitatea șl în 
meciurile anterioare — eli- 
minînd suocesiv pe vest-ger- 
mânui Jermer și pe polone
zul Gortat — a boxat și de 
data aceasta economic, nu 
lipsit de calități tehnice ca- 
re-1 duc lent, dar sigur, spre 
fruntea categoriei.

Parlov (Iugoslavia) b. p. 
Virtanen (Finlanda).

acum sint bucuros. Simt că pot 
*â bat ți în finală".

• Cosentino (Franța), cu 
care discuția începe printr-o 
surpriză l

— Profesia?
— Fotoreporter. Și încă spor

tiv — ne spune ripind.
Aflăm că lucrează la I.N.S. 

(Institutul Național al Sportu
rilor) și că medalia de la 
București ii deschide drumul 
spre profesionism.

— Cu ce impresii veți pleca?
— Frumoase. Un oraș cu 

flori multe și cu oameni ama
bili. Și totul legat de primul 
meu succes. Este de neuitat!"

• Novikov (U.R.S.S.), un 
băiețel firav, cu ochi albaștri, 
foarte timid: „M-am rezervat 
pentru finală. N-am dat totul 
știind că duminică va trebui 
să forțez serios".

Cîteva amă Aurite din biogra
fia sa : are 22 de ani, a început 
boxul la 17 ani, în orașul Mos
cova. Se află la prima sa mare 
competiție și dacă iese cam
pion european se... căsătorește.

S-au disputat pînâ acum, 
dacă nu mă înșel, aproape 150 
<le meciuri In care am avut 
prilejul să urmărim boxeri cu 
stiluri de luptă diferite, unii 
dintre ei maeștri ai ringului, 
alții, trebuie să recunoaștem, 
modești, și alții mult prea 
cruzi pentru o asemenea com
petiție dură. Nu mi-am pro
pus să fac o analiză a eu
ropenelor, doresc să spun 
doar cîteva cuvinte despre 
doi, trei boxeri, care, pe noi, 
cei din tribune, ne-au încln- 
tat și despre care, după pă
rerea mea, s-au scria prea 
puține lucruri.

Dintre tinerii componențl ai 
echipei noastre cel mai mult 
mi-au plăcut Dumitrescu și 
Silberman. Am să mă opresc 
asupra lui Silberman deoarece 
este unul dintre cei mai ta- 
lentați și mai bine dotați „se- 
mimijlocii** din cîți am avut 
în ultima vreme. La Început 
l-am urmărit curios să văd 
ce știe să facă cu „dinamita" 
pe care o are în pumni. Apoi 
am descoperit la el calități 
care mă fac să afirm, și do
resc din inimă să nu mă în
șel, că este un mare boxer. 
De mulți ani, de pe vremea 
foștilor campioni ai categoriei 
— Linca, Șerbu, Dragnea, Sto- 
ian, „naționala** noastră nu a 
mai fost atît de bine repre
zentată la „semimijlocie". Sil
berman este un boxer com
plet, lovește la fel de bine și 
corect cu ambele brațe, se 
mișcă bina în ring, și, după 
meciul cu campionul olimpic 
Wolke, mi-am dat seama că 
e și un foarte bun tactician. 
Prevăd că toate aceste cali
tăți vor fi din plin răsplătite 
chiar la această ediție a eu
ropenelor.

Despre Alexe a scris in 
„Din colțul tribunei** fostul 
meu rival, Vasile Mariuțan și 
a scris bine. Aș vrea să a- 
daug, însă, că de cîți ani sint 
eii în box nu am mai văzut 
un „greu** stingaci să între
buințeze atît de bine directa 
de dreapta. Marea lor majori
tate se bazează pe forța lovi
turilor decisive de stînga, care 
de cele mai multe ori nu-și 
ating ținta.

Dintre străini, m-au impre
sionat „pana** englezilor, Ri
chardson, sovieticul Tregifbov, 
.greul" vest-german Hussing 
și, bineînțeles, Dan Pozniak. 
Băieții antrenorului italian 
Rea nu mi-au mai plăcut ca 
altădată. Și nici echipa Po
loniei, o umbră a celei din 
anii trecuți. Acum, sîntem, 
cred, a doua echipă din Eu
ropa, după formația Uniunii 
Sovietice, care a avut și are 
boxeri excelenți, principali 
pretendenți la medaliile de 
aur ale marilor competiții in
ternaționale. De aceea, cred că 
duminică seara majoritatea 
centurilor de campioni ai Eu
ropei vor intra în posesia bo
xerilor sovietici și români, In
tr-adevăr cei mai buni la a- 
ceastă ediție a tradiționalei 
competiții.

Dumitru CIOBOTARU
fost campion al României

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ZIARULUI sPOrtLii

ÎNCOTRO SE ÎNDREAPTĂ BOXUL AMATOR ?
DIRECTA DE STÎN6A

Stau și-i privesc, seară 
de seară, din vecinătatea 
ringului sau în fața ecra
nului de televizor, pe ti
nerii boxeri prinși în apri
ga încleștare pentru cîști- 
garea centurilor de cam
pioni ai Europei. Și, fără 
să vreau, mă văd pe mine, 
în anii adolescenței, cînd 
și eu eram ca ei, dornic 
de afirmare în arena boxu
lui.

îmi plac boxerii eaie 
preferă directa de stingă 
și, cînd danezul Jensen, 
sovieticul Frolov sau Pri
chard din Tara Galilor 
folosesc această armă, nu 
mă pot abține să nu-i 
aplaud entuziast. Este lo
vitura pe care și eu am 
folosit-o, și pe care maes
trul Lucian Popescu a reu
șit să mi-o cizeleze de-a 
lungul celor 16 ani cit 
l-am fost elev. Cu această 
„armă" am cîștigat multe 
meciuri prin k.o., în due
lurile pe care le-am avut 
cu Ion Vasilov, Gheorghe 
Negoiță, Ghețu Velicu, 
polonezul Kepinski, fran
cezul Richard, spaniolul 
Juarez, italianul Paganel- 
la și alți boxeri reduta
bili. De fapt, cel mai bine 
ne-a demonstrat eficacita
tea ei maestrul Lucian Po
pescu, sportivul care în 
anii tinereții a adus glo
rie boxului românesc.

Și iată că acum, maes
trul Lucian vine din nou 
să arate, prin elevul său 
Aurel Dumitrescu, cît de 

eficace este Și acum lo
vitura care i-a adus lui 
(și nu numai lui) atîtea 
succese. Crescut la școala 
lui Lucian Popescu, acest 
tînăr în vîrstă de 20 de 
ani, calcă — se paie — 
cu pași siguri, pe urmele 
antrenorului său, Dotat cu 
forță de lovire, dar și cu 
inteligență, campionul nos
tru a înțeles că victoriile 
înaintașului său s-au da
torat „sfintei" diretete de 
stingă, și ca atare o apli
că cu tot mai multă iscu
sință și eficacitate. Este 
boxerul pe care (să mă 
ierte ceilalți colegi ai săi 
de echipă) îl utmâresc cu 
cel mai mare interes, pen
tru că am speranța trium
fului său în marile con
fruntări viitoare. Auiel 
este copia fidelă a lui Lu
cian Popescu. Nu sint pri
mul care o afirm, dar îmi 
face plăcere chiar și re
petarea acestui adevar. 
Cred în Dumitrescu, in 
directa sa de stingă, așa 
cum am crezut și în maes
trul meu. Cînd spectatorii 
au scandat numele lui 
Lucian (după victoria lui 
Dumitrescu asupra suede
zului Frederiksson) mi-am 
dat seama încă o dată că 
„omul din colț", tehnicia
nul desăvîrșit va ști să-l 
poarte pe Aure] — arum 
ca și în viitor — pe trep
tele consacrării.

ing. Petre ZAHARIA
, maestru al sportului

La masa juriului, de la stingă la dreapta, Roman Li
sowski, vicepreședinte al Biroului european A.I.B.A., 
N. A. Nikiforov-Denisov, vicepreședinte al A.I.B.A., pre
ședintele Biroului european A.I.B.A., Rudyard H. Russel, 
președintele Asociației Internaționale de Box Amator, 
Gheorghe Guriev, președintele Comisiei de organizare a 
C. E. de box.

PROGRAM RADIO £/ T. V.
RADIO : 19,30 — în _cadrul 

„gazetei radio" ; 21,35 — în 
emisiunea „Sport și muzică"— 
pe programul I.

DE LA MASA PRESEI
Box on the rocks. Cine ofta 

zilele trecute după băuturi de 
la frigider, a fost nevoit, în 
zilele următoare, să ceară ex- 
presso-uri fierbinți. Scăderea 
bruscă de temperatură a creat 
în interesanta capitală a Ro
mâniei o nouă variantă a bo
xului — boxul 'frapat. O va
riantă nouă atît pentru spor
tivi cît și pentru ziariști, care

T. V. î transmisie în direct a 
galei a doua a semifinalelor 
de la ora 19.

cu gîndul la campionatele eu
ropene de la București și-au 
uitat puloverele în valize. Ră
coarea nu i-a împiedicat pe 
boxeri să poarte în ring lupte 
încinse. Doar culisele au pălit. 
Au apărut jachetele și manta
lele de ploaie acolo unde stră
lucea îmbrăcămintea multi
coloră de vară.

Temperatura mai rece nu a 
putut tempera nici tempera
mentul publicului. Mi-am în- 

ÎNSEMNĂRI

chipuit, după ce am asistat la 
două turnee olimpice, că pot 
recunoaște ușor mentalitatea 
spectatorului de box. Dar m-am 
înșelat. Nimic din apatia asia
ticilor de la Palatul de gheață 
Korakuen din Tokio, unde to
nul creștea doar cu cîțiva foni 
cînd boxerii japonezi luptau 
pentru medalii. Nimic din ex
presia exotic temperamentală

LIUBOMIR DR AKULOV ICI (Iugoslavia)

răspunde la întrebările redacției noastre

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

2. Nu credeți că prin efectuarea cîntarului la urcarea 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 ?

a mexicanilor, anul trecut, la 
Arena Mexico. In aplauze ca 
și în fluierături, publicul bucu- 
reștean se arată deopotrivă 
drept și nedrept. Iată cum 
pentru o dată temperamentele 
se pot manifesta fundamental 
deosebit.

Dar. in fond, de ce să a- 
mendăm reacțiile publicului, 
cînd înșiși arbitrii își arată o- 
meneasca slăbiciune în preju
decăți și lipsă de obiectivitate, 
cînd înșiși medicii sint șovă
itori în intervențiile lor în 
ring. La tribuna presei circulă 
părerea că nu puține medalii 
vor fi distribuite de judecători 
și de medici. Nu este prima oa
ră cînd se întîmplă așa la cam
pionatele europene. Din acest 
punct de vedere Bucureștiul 
nu va face excepție. Atita vre
me cît pe ring nu va trona 
un computer, iar deciziile nu 
vor fi inatacabile, spiritele tot 
se vor încinge. Aceasta ar fi, 
fără îndoială, o nouă variantă. 
Dacă va fi cea mai bună, deo
camdată mă îndoiesc. Pînă a- 
tunci, mai bine box frapat.

Joachim MIELINSKI 
redactor la S.I.D. Dusseldorf

Llubomir Drakulovlci. preșe
dintele federației iugoslave de 
box, de- profesiune procuror, a 
binevoit să răspundă la în
trebările anchetei inițiate de zia
rul nostru.

i Intr-adevăr tentațiile ce 1 se 
oferă tineretului astăzi sint de 
natură să-i distragă atenția de 
la practicarea boxului care este 
un sport al celor puternici. Pri
ma sarcină pentru atragerea ti
neretului spre box ar consta în 
a-1 face să devină mai atractiv, 
in crearea unor condicii mai 
bune pentru practicarea lui. 
Cum ? Tată cîteva idei pe care 
noi în Iugoslavia încercăm să 
•e punem în practică.

— Formarea de școli ale bo
xului pentru tineri între 12—14 
ani, în centre industriale dez
voltate.

— Schimbarea prevederilor re
gulamentare naționale : mai
multe categorii de greutate pen
tru tineri pînă la 16 ani ; me
ciurile acestora să fie arbitrate 
numai de antrenori rect/noscuți, 
specialiști în box care și în ring 
să fie învățători, instructori, nu 
numai arbitri ce respectă întoc
mai litera regulamentului etc.

— O colaborare mai strînsă în
tre cluburile de box, părinți și 
școli ar aduce mai mulți tineri 
în ring. Părinții trebuie convinși 
că boxul nu este un sport pe
riculos. Din contră, el dezvoltă

cel mai complet calitățile psiho- 
fizice. combativitatea, loialita
tea, prietenia etc. calități foarte 
necesare tînărului zilelor noastre.

— Pe tărîm internațional să se 
treacă la o colaborare mai strîn
să între federațiile de speciali
tate, asigurîndu-se cît mai multe 
întîlniri internaționale pentru ti
neri. Așa vom atrage cu siguran
ță tineretul la practicarea aces
tui frumos sport.

2
Așa cum se face acum cînta- 

rul consider că în principiu este 
bine. E vorba de o pierdere de 
greutate, de o regularizare a gre
utății pe căi permise. Dar o li
mitare a timpului între cîntar si 
urcare în ring este necesară. 
Pentru că una este să fii cîntărit 
la 7 dimineața și să urci în ring 
la ora 13 și alta cîntarul la 7 și 
urcarea în ring la ora 22.

• Cel mai brutal în box mi se 
pare că este k.o.-ul. Trebuie e- 
liminată favorizarea loviturilor 
dure, puternice. S-a făcut ceva 
prin numărarea obligatorie pînă 
la 8 după o lovitură în plin. 
Dar mai trebuie schimbat cîte 
ceva în punctaj

Gh. GLIS1CI
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