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BĂNCIULESCUVictor

boxul românesc 
și bursă pentru

explica accesul mai ma- 
superioare ale compe-

Cuțov, 
se pct 
din pe
se afir- 
Gyorffi,

fi, cert este că ocazie 
se poate găsi pen’ru a 

Orxit de pasionați
nu
viilor.

tinerilor Dumitrescu, Ni- 
etc.
cel mai important exa- 
acasă,

bună

BOBOCII /

jL_

Lovitura decisivă n-a venit!

Noii candidați la titluri: SILBERMAN, MONEA ȘI ALEXE

I 
I

• 22 de f inalisti din România (6), U. R. S. S. (5),
Bulgaria (3), Italia (2), Ungaria (2), Franța (1), R.F.G. (1),
Iugoslavia (1), Turcia (1).

• Surpriza serii: Meier învinge pe

• Boxind dezordonat, Ion Covaci a

înaintea amurgului
Z-X șadar, cea din urmă seară agitată s-a consumat ieri, 

cînd și ceilalți finaliști ai europenelor de box 
au fost cunoscuți. Orice mi s-ar spune, duminică tempe
ratura tribunelor va coborî mult sub cea a semifinalelor, 
deoarece ultimul spectacol al competiției se cere a fi 
gustat mai inainte de toate. De altfel, cei care vor urca 
în ring miine au intrat, de joi și-de vineri, in istoria 
acestui sport care le va consemna oricum numele, fie in 
dreptul rubricii de aur, fie in cea a argintului.

în box, unul dintre combatanți trebuie să invingă și 
publicul cunoaște acest adevăr implacabil, astfel cum este 
familiarizat și cu posibilele erori de apreciere in urma 
cărora, nu o dată și nu prea de demult, reprezentanții 
noștri au părăsit o întrecere sau alta.

Dar, observația care mi se pare cea mai interesantă, 
cea mai încurajatoare pentru box, este următoarea : in 
semifinale, deci în faza cea mai importantă a campiona
telor (pentru că aci avea să se producă triajul cel mai 
sever și decisiv al drumului spre titluri) nu mai puțin 
de 17 națiuni au fost reprezentate ! Despre loturile sovie
tic, românesc și polonez, care și-au trimis cei mai nu
meroși emisari in etapele superioare ale întrecerii, s-a 
mai scris. Pentru boxerii din Finlanda, Spania. Irlanda. 
Scoția, Turcia, Danemarca, prezenți la rindul lor in se
mifinale, se cere a se face o mențiune aparte, tot ast el 
cum complimente sincere se impun a fi adresate valoro
șilor pugiliști din K.D.G., Bulgaria, Ungaria, Italia Ș> 
Franța, fiecare dintre ei punind un accent specific in 
acest dialog al pumnilor (de atîtea ori repetat) pe care-1 
reprezintă, de fapt, orice întîlnire de box.

In prezent, cind se discută starea pugilismului amator 
mondial, fenomenul înregistrat in ediția bucureșteană a 
europenelor nu poate decît să-i bucure pe toți cei care 
iubesc lupta cu pumnii, în forma ei actuală, dar cu iz
voare atit de vechi.

Desigur, schimbările în scara valorilor ne surprind 
adeseori tocmai prin aceea că răvășesc o ordine presta
bilită. dar ele fac parte din dinamica vieții.

Așa bunăoară, școala sovietică a reușit să se recon
firme. eu o echipă foarte diversă tvirstă și experiență! 
in vreme ce școala poloneză, redutabilă altă dată, nu **-• 
promovat încă generația care s-o readucă pe primul plan 
al valorilor continentale. Cu plăcere, dacă nu chiar cu 
un ușor orgoliu, Înregistrăm revirimentul pugilismul-u 
din țara noastră care urmează o ascendență după euro
penele de la Ronia și J.O. din Mexic și — mai ales — 
validează justețea discuției publice, prin presă, a ttMWW 
problemelor acestui sport, inclusiv cea a selecției. Asa 
cred că se explică, în bună măsură, curajul antrenorilor 
și simțul lor de răspundere (nu numai in fata organe: ir 
tehnice dar și a opiniei publice) atunci cind au lăsat in 
afara echipei nume de o mare sonoritate. prefetMJ 
rețea, combativitatea și ambiția unor debutanți. eayeti- 
enței, rutinei și spiritului conservator al unor consacrate

Înainte de a-i saluta pe noii campioni ai Europei, cre
dem că cel mai sincer compliment se cere a fi făcut teh
nicienilor din cele 17 țări reprezentate in semifinale de
oarece, grație lor, boxul amator de pe continentul nostru 
nu va cădea in anonimat. Ediția bucuresteană a C.E. că
mine cea mai reprezentativă dintre toate cele drefă'U- 
rale pină acum. Acest adevăr nu mai poate_ fi dezmințit, 
indiferent de cum va arăta 
de niîine, marchează de fapt 
amator.

lista campionilor. Amurgul 
un nou răsărit al boxului

Em. VALERIU

CATEGORIA PANĂ

Victorie modestă
Timp de o repriză, campionul 

turc Seyfi Tatar s-a arătat mai 
animat de spirit ofensiv. Răspun
sul calm al șoferului sofiot Ivan 
Mihailov nu-1- arăta capabil să 
puncteze mai mult. Nici în re’ 
pr za secundă lupta nu se’ însu
flețește, rarele schimburi arătînd 
doi boxeri fără veleități deosebi
te. Cel ce a eliminat anterior doi 
vlguroși supuși ai Imperiului 

7 Britanic (pe irlandezul Mc Cârthy 
și pe. galezul Pritchard), medaliat 
cu broii'7. la ultimele J.O., bulga
rul Mihailov, obosit probabil, nu 
a putut opune nimic atacului cu
rat. dar fără strălucire al meda
liatului cu argint la ultimele 
campionate europene, turcul Ta
tar. In aceste condiții — care 
s-nu accentuat în ultima repri
ză _ decizia nu comporta prea 
multe discuții.

Tatar b.D. Mihailov.

Excelent, dar numai
/
o repriză

Englezul Allan Richardson 
făcut o splendidă demonstrație de 
ccna ce înseamnă folosirea direc
tului de stînga. Atîtea lovituri 
precise, de chinogramă, a trimis 
în primul rund, incit credeam că 
maghiarul Laszlo Orban nu va 
rez'-ta. Dar Richardson a început 
să dea semne vădite de oboseală 
în repriza a doua, pe care de 
a’tîel a șl pierdut-o. Sesizând de
clinul fizic al adversarului. ,Cthan 
a. trecut 
jelloasă, 
pe, care 
glez. O
Richardson la începutul rundului 
trei. Dar a fost un foc de paie, 
pentru că după citeva momente 
a bătut în retragere. In schimb, 
Orban a terminat meciul mal 
proaspăt și a obținut o victorie 
meritată (scor pe buletinele ju
decătorilor : 5—0).

Orban b.p. Richardson,

hotărît la o ofenjivă vi- 
plasînd serii de aproa- 
1-au zdruncinat pe en- 
ultimă zvîcnire a avut

CATEGORIA UȘOARĂ

Superioritate 
convingătoare

Pentru camcionul european, so
vieticul Valeri Frolov (2* de a—', 
ultimul hop înaintea finale: a 
fost, de fapt, un simplu ..galop de 
sănătate", opozantul său. italia
nul Glanbattista Capretu <23 anii 
nereușind nici un moment să-i 
creeze probleme.

Chiar de la primul sunet de 
gong, Frolov a fost in atac, con-

Prudență și efect
î-ea fcKrr.TA sâ

care punctează aiciJakubowski (dreapta)
eficace, arbitrii l-au preferat pe Stoicev.

Sere muscă : Gedo (Ungaria—Udella (Italia
Muscă : CIUCĂ (România'—-Novikov U.R.S.SJ 
Cocoș: DUMITRESCL România—Cosentino Franța) 
Panâ : Orban Ungaria—Tatar (Turcia)
Sem.ușoară : CUȚOV ’România—Pilicev Bulgaria 
Ușoara: Frolov U.R.S.S.—Stoicev Bulgaria)
Sere m loc.e : SG.3ERMAN România—Meier R.F.G.
V loc ie m câ : Tregubov U.R.S.S. —Facchetti halio) 
M. jocie : Taraserkov 'UJL&SJ—Parlov Iugoslavia 
Sere grea : MONEA România—Pozniak (U.R.S.S.) 
G'eă : ALEXE România—Pandov Bulgaria

nul dintre avantajele cele mai 
importante ale campionatelor 
continentale este acela că per
mite trecerea în revistă, în 
ținută de paradă — dar nu 
imobilă, ci în acțiune — a

unei generctii întregi. întrecerea euro
peană verifică periodic s‘adiul unui 
sport, dar mai ales al practicanților 
iu stabilind termene de comparație 
în bătc/a dură pentru medalii rezul
tate e tehnice sînt imprevizibile, abun
dența de decizii 3—2 fiind adesea 
normală, în circumstanțele unor bri- 
găz’ forma'e din arbitri neutri, prove- 
nir»d din cite 5 țări diferite. O con- 
fruntcre internațională de asemenea 
țo e nu exclude, ci dimpotrivă implică 
ierarhizarea temporară, în cazul nostru 
cu valabilitate de doi ani.

Dar în atari împrejurări, cînd începe 
o nouă oerioadă cvadrienală de pre
gătiri olimpice, majoritatea federațiilor 
națiorale preferă să arunce în prima 
luată — chiar cu riscul unor eșecuri 
efemere — contingentul tînor, pentru 
o-l co'i, pentru a-l selecta, pentru a-i 
măsura posibilitățile de viitor, lată de 
ce vedem la patinoarul „23 August" 
formarii de diferite calibre, iată de ce 
înregistrăm apusul trecător al unor 
școli cu foimă sau tranziția marcată 
a altora, lato de ce o formație polo
neză mult mai tînoră decît obișnuia 
Sztcrrm să prezinte în trecut, nu pri
vește cu ctisaerare ci cu calm subtierea 
rîndurilor ei după un debut eclatant. 
In spiritul perfecționismului tehnic care-i 
coroc’or.zecză, doi reprezen’anți ai lo
tului R.D.G. .fotografiază’ suitele de 
mișcări ale marilor boxeri, pentru a 
e supune ulterior analizei si a obișnui 

actuciii tineri cu recunoașterea anti
cipată q adversarilor din ring. în lotu
ri» sovietic, romon și bulgar, mixtura 
e ementelor experimentate cu debutantir 
este mei echilibrată, ceea ce cr putea, 
ce asemenea, 

la fozele
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S£v MIJLOCIE
r-zai rămas 
nrinaătoru-

Oriaxn or 
mc< bună 
ned.*o lo

•’ de numărătoarea medaliilor (po- 
e---e med cte. mult «nai importantă 
■i se pare o no liza perspectivei. Prima 
icnduze n ceea ce ne privește, chiar 

s acvrr - ajunul finalelor și indepen
dent de rezultatele lor, este biruința 
t -eretuiui — adesea dincolo de scep- 
tidsrie mai mult sau mai puțin disimu- 

•e. Bobocii din grădina noastră sînt 
de oromisiuni.

Avem jn lot de tineri cu care orice 
nădejdi sînt îngăduite, pentru proxi
mele campionate europene din 1971, 
ca și pentru Jocurile Olimpice din_1972. 
Cu Mihai Aurel, Dumitrescu, ” 
Silberman. Alexe, cărora li 
adăuga o seamă de speranțe 
piniera care abia așteaptă să 
me (Ivan, Dobrescu, Păpălâu, 
Năstac și alții) se poate alcătui un 
lot de perspectivă extrem de calificat, 
trecut prin ciurul probelor internațio
nale, pregătit de profesori destoinici. 
Omagiile noastre instructorilor anonimi 
din școli sportive și de peste tot, an
trenorilor cvasi-ononimi din Reșița, 
Cîmpulung, Brăila sau Constanța, mocș. 
trilor (care nu sînt numai culegători de 
fructe) Nour, Popescu, Jopa, Spakov, 
Chiriac și mai ' ~
culescu, Furesz

In primul și 
men al său, 
a primit notă 
anii următori.

I
I 
I

I 
I
I

INTERNAȚIONALELE DE TIR ALE ROMÂNIEI

COMPETIȚIA DEBUTEAZĂ CU DOUĂ PROBE SPECTACULOASE

Campionul Roreâniei. Victor 
S.ibermar.. a avut un adver
sar puternic in Ivan Kiriakov, 
care a făcut tot ce omenește 
este posibil pentru a echilibra 
lupta, pe care Victor a con
dus-o magistral. Puternicele 
lovituri de dreapta a’.e lui Sil
berman au fost resimțite de 
campionul bulgar, care a în
ceput să bată in retragere. Se- 
sizind situația și evaluindu-și 
bine tăria. Silberman a căutat 
lovitura decisivă, pe care insă 
n-a putut-o plasa. în ultimul 
rund, a fost insă la un pas de 
ea. O teribilă dreaptă 
l-a clătinat vizibil pe 
care a fost nevoit să 
de corzi. Au urmat 
de 
rea arbitrului 
pila. Cele opt 
dihnă au fost 
bulgar, care a 
tal schimbat. El a aruncat in 
joc ultimele-i resurse, reușind 
să plaseze citeva lovituri pre
cise care n-au putut insă in
fluența cu nimic clara victorie 
a lui Silberman.

Silberman b.p. Kiriakov.

la bărbie 
Kiriakov, 
se agațe 
o ploaie 

.un-doi“-uri și numărătoa- 
finlandez Sam- 
secunde de o- 

eficiente jtentru 
reluat lupta to-

CATEGORIA

MIJLOCIE MICĂ

Păcat, dar așa a fost...
Mecanicul brăilean Ion Covaci 

începe meciul cu o inexplica
bilă timiditate, un fel de trac :

(Continuum tn iag a la.

Medaliatul ea argrat de ia Mexic, pittolanil Marcel Roșea este unul dintre protagoniștii internaționale
lor de la Tunari.

Foto : ST. CIOTLOȘ

Așadar, 300 de. trăgători — 
număr record pentru un 
campionat internațional — 
vor fi prezenți, cu începere 
de duminică, la cea de-a 
XH-a ediție a internaționa
lelor României. Numeroși 
dintre acești concurenți, prin
tre care multe valori recu
noscute. vor lua startul și în 
cadrul celei de-a III-a edi
ții a Balcaniadei. Prin urma
re, poligonul Tunari va fi 
gazda — timp de patru zile 
— a unei adevărate desfășu
rări de forțe a celor mai 
bune valori ale tirului spor
tiv internațional.

Majoritatea participanților 
au sosiț ieri, iar ceilalți sînt 
așteptați astăzi. Listele cu 
țintașij fiecărei probe vor fi 
alcătuite azi, cînd va avea 
loc și ședința tehnică.

Competiția este așteptată 
cu un interes firesc de pa
sionați i tirului de la noi si 
chiar și de cei din străinăta
te. Este normal, dacă ne gîn- 
dim că, în aceste zile, la 
Tunari, vor evolua atîț:a și 
atîția campioni și recordmani 
olimpici și mondiali alături 
de alți țintași de renume. 
Este plăcut pentru noi să 
consemnăm că printre nume-

roșii corifei care se vor în
trece pe standurile de la 
Tunari se vor afla și o scrie 
de sportivi români. Iar de 
la această confruntare spor
tivă sînt de așteptat perfor
manțe superioare, pe măsura 
posibilităților redutabililor 
concurenți.

Programul zilei inaugurale 
a internaționalelor României 
ca și al Balcaniadei, cuprin
de următoarele probe : de la 
ora 9,30 : armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat, 
viteză 60 de focuri ; ora 
armă standard culcat 
focuri-femei și armă
dard culcat 60 de focuri-ju- 
niori (această ultimă probă 
se desfășoară numai în ca
drul întrecerilor Balcaniadei).

După cum se poate obser
va cu 
prima 
avea > 
două dintre cele mai inte
resante Și spectaculoase pro
be : pistol viteză și armă li
beră 60 de focuri culcat.

pistol
11,45 :
60 de 
stan-

Prima zi a 
international

5

Ieri s-au disputat, pe terenul 
Voința, partidele primei zile a 
turneului internațional de 
handbal, organizat de clubul 
gazdă. întilnirile de un bun ni
vel tehnic, au suscitat un viu 
interes, fiind urmărite de un 
numeros public.

turneului 
de handbal
în partida inaugurală, Spar- 

takus Budapesta a obținut vic
toria cu 20-17 (11-13) în fața 
Tractorului Brașov.

în a doua partidă, selecțio
nata Japoniei a dispus de Vo
ința București cu 22-15 (12-8).

ușurință, chiar din 
zi, spectatorii vor 

ocazia să urmărească
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— Limba română ls<ii- 
și orali

ULTIMELE PREGĂTIRI

antrenamenle

ETAPA A XXVIII-a!MUME
Pasionant dialog la distanță Cluj Bacău

In Capitală
Vagonul va lupta pentru

fotbalul ramine
secretar al F.R.F

Angelo Ni cui eseu federalantrenor

Activitatea compete

acestei

I. MITROFAN

extrag 100

MASURI DISCIPLINARE

ropsffi

ROMANES!?

BUCUREȘTI

(Siko), 
Lucaci,

HAKUt 
lMCvrfi

vA&ATfCj

concursului 
publicate în

finale va 
de decer- 
camotonz

PLUTIM,INCÂ A ( 
PLUTIM! ATUNCI DE 
CE SKNfc BATEM?

(Electroputere 
Popescu și Iri- 
de la Minerul 
Vasilache (Ci-

Campionatul viitor va în.

ftiinĂslTrile dft\.

bat miine spre Pitești

evolua peste 
Perioada de 

se vor reuni

o amintire frumoasă

Interviu cu Fior ea Tănăsescu

schim- 
aoresp.

Un meci situat în imediata apropiere a zo
nei incandescente a clasamentului : A.S.A. — 
locul 13, Progresul — locul 14, ambele cu 
șanse (...teoretice) de a părăsi scena primei 
divizii, în cazul în care Argeșul ar... Ce va 
Ii miine î Greu, foarte greu de/ lansat vreo 
prezumție, căci punctele slnt la fel de GRELE 
pentru ambele echipe, care-șl joacă de fapt 
cartea disperării. Va fi suficient avantajul 
terenului propriu, în fața unul team atît de 
incomod cum e cel al lui Drăgușin 1 Vor În
vinge „vulpoii" Oaidă sau Matelanu o apă
rare care duminică, la Craiova, n-a luat nici 
o notă de trecere 1 Dificile răspunsuri I (OVI- 
DIU IOANIȚOAIA).

Jucătorii de la Jiul au continuat pregătirile 
pentru menținerea formei sportive. Miine, evoluînd 
pe terenul propriu, gazdele vor încerca să reali
zeze un joc frumos, care să satisfacă pe inimoșii 
lor suporteri.

Ploieștenii s-au antrenat în fiecare zi. Joi, s-au 
deplasat la Cîmpina, unde au jucat în compania 
echipei locale, Poiana. Scor 1—0 pentru Petrolul, 
în urma golului marcat de Oprișan. (A. Vlăs- 
ceanu, coresp. principal)

„U" CRAIOVA : Oprea 
— Niculescu, Bitian, Popa, 
Velea, Strimbeanu, Ivan, 
Martinovici, Neagu. Oble- 
menco, circlumârescu.

Va arbitra Gh. Limona, 
ajutat la linie de M. Niță 
și C. Dragotescu (toți din 
București).

BUCUREȘTI : 
Popa, Boc, Di- 
Ghergheli. Sto- 

Sălceanu, Radu 
Dumitrache,

■ « WjvO 

XĂldȘfJTi

...... ■ *ALf*

Miine, In Giuleștl, se va putea juca fotbal. 
Rapid s-a liniștit, după ce nu dormise nopți 

întregi, cu gîndul la titlul apărut în vizor pe 
neașteptate, Iar Crișul, cu cele 26 de puncte a- 
dunate (plus golaverajul I) se poate socoti des
povărată de problemele retrogradării. S-au 
creat, deci, condițiile pentru ca fiecare jucător 
să-și etaleze virtuțile (dacă le are), fără ftîna 
pe care o constituie, din acest punct de ve
dere, un meci cu miză. Cu o apărare experi
mentată, care se lasă greu păcălită, formația 
bucureșteană abordează partida cu mai multă 
siguranță. Dar Crișul, cu jucătorii săi tineri șl 
talentați, poate contribui la succesul spectaco
lului. (J. BERAR IU).

In ultima sa ședință, Comi
sia centrală de competiții și 
disciplină a Federației române 
de fotbal a analizat inciden
tele petrecute la meciul Ideal 
Cernavodă — Flacăra roșie 
București, din campionatul di
viziei C, și a hotărît să omo
logheze aceasță partidă cu re
zultatul de 3—0 în favoarea 
Flăcării Roșii. De asemenea, 
pentru faptul că jucătorii e- 
chipei Ideal au lovit grav pe 
arbitru, a hotărît să suspende 
Pe Ideal Cernavodă pe două 
etape.

F.C. ARGEȘ : Ariciu — 
Păciulete, Mățăoanu. Vlad, 
Ivan I. Prepurgel. Nuțu, 
Jercan. Kraus, Dobrin, 
Radu.

înainte de a se întoarce rn divizia B, Va
gonul vrea, desigur, să dovedească încă o 
dată că puterile ei nu sînt mal mici decît ale 
altor formații care vor continua să activeze 
în prima divizie. De pildă, ale Politehnicii 
lași, adversara el de mîine. De fapt, nici n-ar 
mal fi nevoie de o dovadă în plus, din mo
ment ce formația care se pregătește să plece 
acum în... surghiun, în „B“, a întrecut în 
acest retur atît pe U.T.A. cît șl pe Dinamo 
București... Și nu e vorba numai de ambiții, 
ci și de realități. In consecință, cred că Va
gonul va adăuga mîine o victorie asupra unei 
echipe din divizia „A". Măcar pentru a se 
răzbuna... (GH. NICOLAIȚA — corespondent).

Liderul de pe Mureș va încerca să smulgă 
pe malul Bistriței (măcar) un punct, mare 
cit un... campionat. Cred, însă, că nimeni nu 
se îndoiește de faptul că team-ul lui Nlcușor 
este ferm hotărît să nu facă nici un cadou 
arădenilor, o victorie împotriva U.T.A.-ei spo- 
tindu-i prestigiul, și așa demn d« toată con
siderația. Cunoscînd bine marea capacitate de 
atac — citiți : iureșul — băcăuanilor „at 
home", îmi dau seama că U.T.A. trebuie să 
facă un MECI MARE pentru a „scoate ceva" 
miine. Nu văd, însă, cum îi vor stopa oaspe
ții pe Dembrovschl 'și Daniel Ene, liderii 
atacului dinamovist care acasă nu Iartă pe ni
meni... (MARIUS POPESCU).

„U“
Crețu, 
Cimpeanu, 
Uifâleanu, 
Coman.

DINAMO 
Coman — 
nu, ștefan 
enescu, ' 
Nunweiller, 
Lucescu. _

Va conduce un arbitru 
dm R.P. Bulgaria, ajutat 
la linie de V. Buimistriuc 
și M. Rotaru (ambii din 
Iași).

VAGONUL : Gherghel — 
Mihăile^cu, Pop, Mulroth. 
Lenart, Sflrtogea. Mihai. 
Stănoaie, Amoțchi. Dem- 
brovschi, Schweillinger 
(Maca vei).

POLITEHNICA IAȘI : 
Constantinescu — Gavrilă, 
lanul, Stoicescu, Deleanu, 
ștefănescu, Golise. Incze 
IV, Lupulescu, Cu perm an, 
Costâchescu.

Va arbitra P. Badea, a- 
Jutat la linie de C. Calu- 
gherovid și G. Pop (toți 
din Brașov).

CLUJ : Moldovan -
Pexa, Solomon,

Anca, Neșu, 
Oprea, Bungău,

Pentru a afla amănunte despre 
Intențiile și preocupările federa
ției în legătură cu încheierea 
campionatului actual și începerea 
celui viitor, ca și cu folosirea pe
rioadei de aproape două luni care 
Ie separă, ne-am adresat tovară
șilor Florea Tănăsescu, secretar 
al F.R.F., și Angelo Niculescu, 
antrenor federal.

Primul dintre interlocutori s-a 
referit mai întii la anumite mă
suri pe care federația a hotărît 
să le ia în scopul asigurării des
fășurării normale a ultimelor eta
pe de campionat

— Pentru evitarea oricăror 
suspiciuni și crearea unor condi
ții de echitate echipelor angajate 
in lupta pentru titlu sau evita
rea retrogradării, ne-a spus tov. 
Tănăsescu, vom refuza orice de
rogare de la ora oficială de în
cepere a meciurilor care ar leza, 
lntr-un fel, interesele acestor e- 
chipe. Pentru buna desfășurare a 
jocurilor, vom delega în aceste 
ultime etape pe cei mai bunj ar
bitri autohtoni, iar la partidele 
cele mai importante vom asigu
ra arbitri străini. Am luat, de 
asemenea, măsurile necesare ca 
la meciurile-cheie din diviziile B 
și C, ca și la cele din campiona
tele județene, să trimitem obser
vatori din partea federației.

— Dună cum a rezultat din 
unele discuții purtate în Bi
roul federal se pate că există 
intenția a se marca într-un 
mod deosebit finalul activită
ții oficiale pentru jucătorii din 
divizia A.

—• într-adevăr, dorim să dăm 
acestui final o nota aparte față 
de anii trecuțl. Sperăm mai întii 
ca însăși finala „Cupei Româ- 
niei", care anul acesta va avea 
ca protagoniste două dintre cele 
mai redutabile echipe de club din 
țară, să ofere iubitorilor de sport 
un spectacol pe măsura presti
giului cîștîgat în ultima vreme 
de fotbalul românesc. Cu prile-

cu echipa 
să-și reia 
fi folosită 
(S. Iacob,

DINAMO BACAU : Ghi- 
ță — Kis. Nunweiller IV 
Velicu, David. Vătafu. Ne- 
delcu, D. Ene, Dembrov- 
schi, Rqgiubei, Băluță.

U.T.A. : Gornea — Bi- 
rău. Bacoș. Pojoni. Bro- 
șovschi. Axente, Petescu, 
Lereter, șchlopu. Domide 
F. Dumitrescu.

Va conduce un arbiirt 
din R.P. Bulgaria, ajutai 
Ia linie de C. Popa (Bucu
rești) și E. Pâunescu (Plo 
iești).

Jiul, care alături de Dinamo Bacău deține ti
tlul de echipă neînvinsă pe teren propriu în 
actualul campionat, va încerca desigur să-1 păs
treze și după acest meci. Se așteaptă însă ca 
replica Petrolului, echipa aflată într-o postură 
de neinvidiat și neașteptată pentru mulțl, să 
aibă plusul de decizie la care acest final de 
campionat o obligă. Evident deci că la Petro
șani se va disputa un njeci „fierbinte", în care 
prima șansă, a f gazdelor, poate fi Infirmată 
sub explozia de ultimă oră a petroliștilor. (PAUL 
SLAVES CU).

A.S.A. TG. MUREȘ : 
Ungvari (Solyom) — Szol- 
losi, Toth, Dondoș, Hajnal 
(Czako), Chiru 
Ciutac, Lungu, 
Raksi, Makai.

PROGRESUL : Mîndru — 
V. Popescu, Grama, Ma
rinescu, Ad. Constantines
cu, Neacșu, Beldeanu, R. 
Ionescu, Alecu (Șoangher), 
Oaidă, Ța răi ungă.

Va conduce un arbitru 
din R.P. Bulgaria, ajutat 
la linie de P. Sotir (Me
diaș) și L Oprițâ (Arad).

Oricît ar părea de curios sau de temerar, 
argeșenii afirmă că nu au pierdut șansele 
de a rămîne în divizia A. Demnă de admirat 
credința lor în aceste speranțe, pe care mulți 
le consideră iluzorii. Pentru ca ele să devină 
însă mai puțin deșarte, F.C. Argeș trebuie 
să cîștige neapărat duminică. Și fpu num?! 
duminică...' Cît despre craioveni, a căror zes
tre îi pune la adăpost de emoții, ei vin la 
Pitești relaxați. Le urăm petrecere frumoasă 
in această excursie. Sau, te pomenești că au 
și ei alte gînduri ? N-ar fi♦exclus... (CALIN 
ANTONESCU).

După victoria aia „Gupa României* în fața 
adversarilor de miine, în tabăra steliștilor dorn 
nește optimismul. Antrenorul Covaci a făcut 
obișnuitele pregătiu cu băieții săi, sperînd că 
Voinea și colegii lui vor reedita jocul bun de 
miercuri.

Farul a rămas în București, unae a continuat 
să se pregătească pentru partida cu Steaua, Sint 
unele semne de întrebare în alcătuirea liniei de 
fundași

ful desfășurării 
avea loc și festivitatea 
nare a tricourUor de 
jucătorilor echipei clasate pe lo
cul tntîi. In seara aceleiași zile 
(22 iunie) intenționăm să organi
zăm o reuniune (o adevărată sera
tă a fotbaliștilor), la care să fie in
vitați componența reprezentativei 
naționale, alți jucători fruntași 
din divizia A, antrenori, condu
cători de cluburi etc. Credem că 
această reuniune — cu caracter 
inedit — se va bucura de succes, 
contribuind la întărirea coeziunii 
dintre cei ce vor fi chemați în 
toamnă să apere din nou culo
rile patriei noastre în dificilele 
confruntări ce ne așteapta.

— Activitatea competiționa- 
lă internă vă mai continua, 
firește, și după disputarea fi
nalei ,,Cupei". Care sînt prin
cipalele competiții ce vor fi 
gura, în continuare, în pro

gram ?
— Mai întii, turneele de tibraj 

pentru promovarea în diviziile B 
și C. Apoi turneul final ai cam
pionatului republican de juniori, 
care va avea loc la Brașov, între 
29 iunie și 6 iulie.

In paralel, se va da startul In 
tradiționala competiție amicală, 
deschisă echipelor de ,,B“ și , C", 
dotată cu „Cupa de vară".

— Ce jocuri internaționale 
vor fi în această perioadă care 
urmează ?

-* Atenția noastră se concen
trează îndeosebi asupra Balca
niadei de tineret, ale cărei jocuri 
se vor disputa, după cum s-a mai 
anunțat, între 22—29 iunie la Si
biu și Rm. Vîlcea.

In perioada de vară, mai multe 
echipe străine vor efectua tur
nee în țara noastră.

La rîndul lor, echipele româ
nești vor pleca în alte țări pen
tru a susține jocuri amicale. Ast
fel, U.T.A. va juca tn Franța la 
17 iunie, iar Progresul București 
va întreprinde un turneu în Sue
dia între 20—30 iunie.

De asemenea* reprezentativa 
secundă a țării' noastre (care tvi 
li alcătuită zilele acestea) va 
susține o întîlnire amicală în 
Iugoslavia, în ziua de 18 iunie.

— Ce amănunte ne putețf 
furniza în legătură cu parti
ciparea echipelor românești 
de club la competițiile euro
pene din toamnă ?

— Avem obligația ca pînă la 30 
iunie să comunicăm numele e- 
chipelor care vor participa la. 
noua ediție a „Cupei Campioni
lor Europeni" și „Cupa Cupelor". 
Tragerea la sorți pentru primul 
tur al acestei competiții va avea 
loc la 8 iulie, la Geneva. în ceea 
ce privește „Cupa orașelor tîr- 
guri", fotbalul românesc va fi re
prezentat de patru echipe. Trei 
dintre ele uu fost stabilite : Di
namo Bacău, „U" Cluj și Rapid 
București. Cea de-a patra va fi 
desemnată în zilele următoare.

— Cînd va începe campio
natul viitor ?

— La 17 august.
— Care este perioada deschi

să transferărilor și cum se vor 
erectua ele ?

— Transferările pentru toate di
viziile se vor putea efectua între 
1—21 iuie. Ele vor urma calea 
noului regulament de transferări* 
oare intră în vigoare la 1 iulie'. 
Prevederile cele mai importante

, Giuleștenii au efectuat antrenamente zilnice. 
Năsturescu a luat parte la pregătirile din această 
săptămină și mîine, după îndelungata absență, 
își va face probabil reintrarea pe aripa dreaptă.

Crișul a făcut joi o repetiție generală cu Di
namo Oradea, de care a dispus cu 7—0 (4—^0). 
Orădenii doresc să se comporte cit mai bm£ in 
fața publicului din Capitală. N. Alexandru con
tinuă să fie indisponibil. (I. Ghișa, coresp. prin
cipal)

efectuat pregătiri în- 
unii jucători se apro- 
La Politehnica nu se 
echipă.

Băcăuanii s-au antrenat în fiecare zi. 
norul, Nicușor, speră că elevii săi vor 
Ia nivelul maxim și deci 
puncte. în formație nu se 
bare față de cea folosită la 
principal)

Și textiliștii au efectuat
Joi, U.T.A. s-a deplasat la Timișoara uncle a 
jucat cu Politehnica. Simbâtă după-armază. ară
denii vor pleca, cu avionul, la Bacău, ti Ștefan, 
coresp.)

4 faze. în total se 
de numere.

La acest concurs 
ticipa cu bilete de 
18 lei și 30 lei.

Biletele seria N de 
oferă cele măi 
cîștig deoarece 
toate extragerile.

• Rezultatele 
Pronobox vor fi 
numărul de marți 10 iunie 
1969.

• Concursul Pronosport nr. 
23 de mîine cuprinde meciuri 
extrem de interesante în ceea 
ce privește lupta care se dă 
pentru stabilirea campioanei 
din acest an.

Nu uitați I Astăzi este UL
TIMA ZI pentru depunerea 
buletinelor.

Numerele extrase la tragerea 
LOTO din 6 iunie 1969

EXTRAGEREA I :
49 6 1 88 71 4 13 83 82 12 31 5 

Fond de premii : 647.563 lei din 
care 65.191 lei report categoria I.

EXTRAGEREA a • Il-a :
68 45 31 14

Fond de premii : 320.724 lei.

ȘCOALA SPORTIVA 
EXPERIMENTALA „VI
ITORUL" organizează SE
LECȚIA COPIILOR năs- 
cuți în anii 1955—1957 
pentru secția de box, în 
zilele de 9^ 10, 11, 12, 13 
și 14 iunie a.c., intre orele 
10—12 și 14—15,30 la sala 
de box a școlii din bd. 
Muncii nr. 37—39.

Vînzarea biletelor pentru 
concursul excepțional Prono- 
expres de mîine se închide azi 
în întreaga țară. Tragerea va 
avea loc mîine după amiază 
la ora 17,45 la București în 
sala Clubului Finanțe-Bănci 
din strada Doamnei nr. 2. 
Tragerea va fi radiodifuzată 
în jurul orei 18,45.

La acest concurs excepțional 
se atribuie în număr NELI
MITAT autoturisme : DACIA 
1100, MOSKVICI 408 cu 4 
faruri și radio SKODA 1000 
M.B. și TRABANT 601.

Prin tragere la sorți se atri
buie 10 autoturisme (1 FIAT 
1800, 6 DACIA 1100, 1 MOSK
VICI 408 cu 4 faruri și radio, 
2 SKODA 1000 M.B.).

In afară de premii în auto
turisme se mai atribuie 75 de 
excursii la stațiunea climate
rică Soci (durata 15 zile) prin 
O.N.T. România, premii in 
numerar de valoare variabilă 
și premii fixe în bani.

Se efectuează 10 extrageri 
de cite 10 numere din 45, în

Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a Federației 
române de- fotbal a discutat 
abaterile unor jucători și a 
luat următoarele măsuri :

— Matyus (Șoimii Timișoa
ra) a fost suspendat pe trei 
etape ;

— Cotarcă (C.F.R. Arad), 
Pleian (Metalul Hunedoara), 
IL Popescu 
Craiova), V. 
mia (ambii 
Cîmpulung), 
mentul Bicaz), Dănilă (Fulge
rul Dorohoi) — suspendați pe 
cite o etapă ;

— Hajnal (A.S.A. Tg. Mu
reș), Flekacs (Victoria Caran
sebeș), P. Marin (Gloria C.F.R. 
Galați) și Schwartz (’I hn-.fiig 
Cluj) — aveilisment.

• O serată a fotbaliștilor după 
țională va continua cu jocurile de baraj 
niori • Balcaniada de tineret — o 
și Progresul București vor 
„Cupa orașelor tîrguri" • 
ponenții lotului național 
cepe la 17 august.

reiRESTi !M 
I IfOCȘAHi

Vagonul s-a antrenat joi in familie, 
posibil ca Macaveî 

înaintare. In rest, va 
din ultima etapă.

Steaua—Farul... In situația tn care se găsesc 
cele două echipe, cind nici una hu aspiră nici 
la titlu și ambele sînt scutite de alte... emoții, 
meciul promile să albă o desfășurare calmă. 
Asta nu înseamnă că steliștii vor accepta... să 
piardă pe teren propriu (Creiniceanu, de cîteva 
etape, este pus pe fapte marl t) sau că Farul 
va intra pe. teren în postura învinsului conso
lat cu anticipație...

In orice caz, un meci între două echipe cu 
gabarit ridicat și cu valori Individuale recu
noscute, în măsură să Ofere o partidă agrea
bilă. (TIBERIU STAMA).

In încercarea de a ne orienta pentru un 
pronostic, acel 3—0 din toamnă în favoarea 
dinamoviștilor nu .ne este de nici un folos în 
momentul de față, cînd datele problemei 
sînt... altele. Intr-adevăr, mîine, la Cluj, ..f“ 
și Dinamo vor fi angrenate într-una din par- 
tidele-cheie cu care se va forța deschiderea 
cutiei ce nu» ferecă încă Înăuntrul ei titlul 
de campioană.

Mai aproape de lider decît adversarul, 
oaspețji vor aborda jocul cu o mai mare în
cărcătură emoțională și numai clasa și ru
tina „sextetului tricolor" Boc, Dinu, Gher- 
gheli. Radu Nunweillci, Dumitrache, Lucescu. 
vor putea remonta acest greu handicap. (G. 
NICOL AES CU).

în actualitate

Echipa de fotbal G.V.A.V. 
Groningen, din prima ligă a 
campionatului olandez, între
prinde un turneu de trei jocu
ri în țara noastră. Adversari: 
la 22 iunie — Farul Constan
ta, la 24 iunie — Progresul 
Brăila și la 26 iunie — I.M.U. 
M 'dgidia.

finala „Cupei" • Activitatea competi- 
și turneul final al campionatului de ju- 
competiție atractivă • Lotul B, U.T.A. 
hotare • Patru formații românești în 
transferări între 1—21 iulie • Com- 
la 7

de tineret Este 
loaul în linia 6e 
aceeași formație 
coresp. principal)

Și studenții ieșeni au 
tense, cu toate că pentru 
pie sesiunea de examene, 
vor produce modificări în

Jucătorii de Ia F. C Argeș au făcut pregătiri 
intense pentru meciul de mîine. Miercuri, piteș- 

A. S Armata. Scor: 4—0 în 
Argeș. Turcan și Olteanu au

Antre- 
evolua 

vor obține cele două 
anunță nici o 
Iași. (I. laneu,

ale noului regulament sint urmă
toarele ; a) Pentru a obține trans
ferarea, jucătorul — Indiferent de 
categorie — trebuie sd prezinte 
acordul scris (dezlegarea) al sec
ției de la care se transferi ; b> 
tn cazul dnd nu prezintă dezle
garea, jucdtorit se pot transfera, 
totuși, dar primesc drept de joc 
numai după un an de la data e- 
fectuărti noii legitimări; c) Ju
cătorii (numai cei 'de divizia A) 
oare cer transferul vor stabili eu 
secțiile respective durata (mini
mum 3 ani) a transferării. La ex
pirare, jucătorul poate prelungi 
termenul transferării sau poate 
opta pentru o altă echipă, fără 
a avea nevoie de acordul scris ai 
secției la care este legitimat ; d) 
Jucătorii care la 1 iulie a.c. se 
gSsesc legitimați ta echipe de di
vizia A nu pot fi transferuți, 
fără acordul acestora, decît după 
t iulie 1972 ; e) De la echipele de 
categorie inferioară la cele de ca
tegorie superioară transferările se 
pot face (cu dezlegare) in tot 
timpul anului, cu excepția ulti
melor șase etape de campionat; 
f) Cu consimțămintul jucătorilor ; 
in cauză, secțiile pot efectua 
transferări pe termen de un an 
sau mal mulți. La expirarea ter
menului, jucătorii revin de drept 
la secțiile de unde au plecat.

Solicitat de not prof. Angelo 
Niculescu ne-a pus în temă cu 
programul de vară al selecționa- 
bililor din lotul național.

— După ultimele meciuri ae 
campionat șl cupă, ne-a spus an
trenorul federal jucătorii, eu ex
cepția celor angrenați la Balca
niadă șl a celor ce urmează a 
efectua cu echipele lor turnee in 
străinătate, vor lua o scurtă va
canță ptnă ia data de 7 iulie, 
etnd vor reîncepe pregătirile la 
cluburi. Componența lotului na
țional se to- reuni timp de două 
zile (7 și 8 iulie) pentru control 
medical și prelucrarea planului de 
pregătire a echipei reprezentati
ve tn vederea partidelor din 
toamnă cu Portugalia șl Grecia. 
La 6 și 7 august, selectionabllii 
din loturile A și B vor fi din nou 
prezenți la București pentru a 
participa la jocuri de verificare, 
tn compania unor divizionare B. 
După cum se vede, s-a renunțat 
la convocările de mai lungă du
rată, punlndu-se tn continuare 
accentul pe pregătirea in cadrul 
echipelor de club.

Razele „lanternei44

RAPID : Răducanu — 
Pop, Lupescu, Motroc 
(Dan), Gr'bavu, Dinu. Du
mitru. Năsturescu (Petrea- 
nu), Neagu, Mazurachis, 
Codreanu.

CRIȘUL : Catona (Baum
gartner) — Balogh. Sărac, 
E. N a g h i, Popovid. 
Lucaci (Tomeș), SerfozO 
(Cociș), Suciu. Kun L Kun 
n. Petrescu.

Va arbitra Gr. Birsan 
(Galați), ajutat la Unle de 
Gh. Manele (Constanța) șl 
AL Ene (Craiova).

tenii au jucat cu 
favoarea lui F r.
fost suspendați de conducerea clubului pe 2 ani. 
(I. Fețeanu. coresp. principal)

Joi, craiovenii au încercat să susțină un joc 
de verificare cu formația de tineret. După 15 
minute, partida a fost întreruptă dm cauza unei 
ploi torențiale, ff. Ștefănescu. coresp.)

Elevii lui Tibi Bone s-au pregătit în mod deo
sebit pentru meciul cu Progresul. Suspendarea 
lui Mureșan ridică unele probleme în alcătuirea 
liniei ofensive. Șleam și Caniaro, accidentați, nu 
vor juca, (I. Păuș, coresp. principal)

Antrenorul C. Drăgușin a lucrat serios cu 
băieții săi în această săptămină. Prin suspen
darea lui Măndoiu, sînt unele probleme in alcă
tuirea liniei de fundași

-$ÎCE DACĂ-S 
LIDER, MA’KOG m r 

FRUMOS,TREBUR 
" SĂ MĂ BATA\

„U“ Cluj a efectuat antrenamente marți, joi și 
vineri. Miercuri studenții s-au deplasat la Bistrița, 
unde au susținut un meci amical cu Gțbria, pe 
care a întrecut-o cu 5—1. Mustățea acuzînd unele 
lovituri din meciul de duminică, probabil că nu 
va juca. (V. Morea, coresp. principal)

După victoria obținută în fața Chimiei. Dinamo 
București a rămas la Suceava, unde și-a continuat 
pregătirile. Vineri, dinamoviștii s-au deplasat 
la Cluj, cu avionul.

Grupul școlar agricol 
2 Craiova recrutează 

candidați pentru LICEU 
specialitatea ÎMBUNĂTĂ

ȚIRI FUNCIARE
- CURS DE ZI -
DURATA DE 5 ANI
Se primesc absolvenți ai 

claselor a VIll a h ș<ulî: 
generale (băieți și tete 
care nu au depășii vinl.i 
<le 17 ani împliniți in 
cursul anuluj caleixla isii< 
în care se insei iii la con 
curs, indiferent de lu, aii
tatea în cure iși au d’»n»i
ci li ui.

Concuiisul de ailmiieie
are loc iniie 19 ?R iunie
1969, la ui tnaliidiele
ubici te :

— Maiemalică (snis și 
• oral)

Vor li drrl.iiuti admiși 
tn oitlinea rles< ies< indii a 
mediilor .și in tiuita i > n 
rilor planitiraie candida 
Iii cuie obțin media serie 
rală cel puțin tșasei

Inso ieri le se !a<- la se 
diul școlii din str Ureste 
nr 97. iar relati, supli 
menlare la Swiruiiaml 
școlii, telefon II123

/
4»

1
i



ACTUALITĂȚI UNDE MERGEM?
StMBATA

POPICE

LA TELEAJEN. ROMÂNIA-R.D. GERMANA
Popicarii români 

puternicele formații 
mane. De obicei, jocurile dintre sportivii noștri și cei ger
mani au fost viu disputate, victoria surîzînd cînd unora, 
cînd altora. întrecerile de azi și mîlne sînt Insă așteptate 
cu mai mult interes, întrucît în echipele noastre de seniori 
au fost selecționate o serie de noi elemente talentate. Iati 
loturile din care vor fi alcătuite reprezentativele Ro- ' 
mâniei :

FEMININ: Elena Trandafir, Crista Szocs, Margareta 
Szemany, Cornelia Moldoveanu, Elena Cernat, Ana Marco, 
Ildico Zsizsik, Gertrude Apro, Voichița Babuțiu.

MASCULIN : I. Micoroiu, C. Vînătoru, P. Purje, V. 
Măntoiu, C. Voicu, I. Băiaș, Gh. Silvestru, I. Tismănaru.

Ultimele patru jucătoare și jucători sînt tineri, care s-au 
afirmat în ultima vreme.

intîlnesc pe arena Rafinăriei Teleajen 
feminine și masculine ale R.D. Ger-

HALTERE ; Sala Dinamo II 
(Velodrom), de la ora 17 : .Cupa 
Dinamo".

FOTBAL : Stadionul Meta
lul, ora 18 : Metalul — Ceahlăul 
P. Neamț (div. B) ; Teren Tim
puri noi : Flacăra roșie — S-N. 
Oltenița.

GIMNASTICA : Sala Fereas
că, ora J7 : București — Buda
pesta (juniori), fete și 
(exerciții liber alese).

DUMINICA

MOTO

CONCURS INTERNATIONAL LA PANTELIMON9 aațioe

Al doilea concurs inter
național de motocros al se
zonului reunește alergători 
din U.R.S.S., Ungaria, Ir
landa, Austria, Cehoslova
cia și România. La antre
namentul oficial de recu
noaștere a traseului, pro
gramat astăzi, mai sint de 
așteptat doar sportivii so
vietici. Printre oaspeți se 
află concurenți de certă

valoare, (cehoslovacui M. 
Kleisner, sovieticii A. Man- 
dricenko, A. Kliavinsh ș.a.) 
vizați pentru campionatele 
mondiale de motocros.

întrecerile au loc dumi
nică, in organizarea clubu
lui Steaua, la co-nniexu! 
Metalul
Capitală,
ora 10.

la complexul 
(Pantelimon) din 
inceptnd de la

RUGBY
a

LOTUL NAȚIONAL IN FEBRA PREGĂTIRILOR
A fost format lo

tul național de rug
by în vederea me
ciului România 
Polonia din 15 iunie. 
Pentru antrenamer.- 
tul-trial (duminică 
8 iunie, ora 10.15, pe 
terenul Progresul, 
în compania forma
țiilor Vulcan_șl Pro-

greșul) au fost con- 
vocați Baciu. Dinu, 
Stoica, M. Gheorghe, 
Iorgulescu, " 
Țuțuianu, 
Atanasiu,
Denuan, 
Florescu, Râduleșcu, 
Dumitru, Leonte, 
Dragomirescu, Ni- 
colescu, Irimescu,

Șerban, 
V eluda, 

CiobAnel, 
Râșcanu,

Wussek. Nica. S«- 
ciu, Coravu, Braga. 
Dâiciuleseu, Durbac 
și Țibuleac. Pregăti
rile echipei naționa
le sin: conduse de 
prof. AL Teolilovici, 
antrenor federal, ș. 
de ^naestrul emer.t 
al spcrtulai D. le
neșe u.

CĂLĂRIE

CADRUL PROBEI COMPLETE
La Lugoj s-au desfășurat 

întrecerile din cadrul cas-p:o- 
natulul republican de călărie, 
proba completă (etapa Ii 
Disputa a lost dominată de 
sportivii de la Dinamo, care 
au reușit, în final, să ocupe 
la ambele categorii, locul iu
tii. în rindul performanțelor 
m----- ... poate fi menționa-

,i Intre primii pa
tru, la categoria ușoară, a ju
niorului cralovean I. Serdan. 
Iată, de altfel, rezultatele teh
nice : categoria ușoară : 1, Gr..

BASCHET

. .^deosebite, p 
prezența 

• tru. la cates
G. JGNEA

coresjxmden:

>5

MINIBASCHET LA SOCEAVA
Competiția de minlbasfehet, organizată_________  Ia Suceava de co

misia județeană de specialitate, in colaborare ea Ir.specf^.i-.al 
școlar județean, a reunit echipe dm laș:, B-ozâo, Ba?a_. B:: - 
șani șl din localitate. Meciurile, viu disputate, au ilustrat t-r a 
pregătire a tinerilor baschetbaliști. Clasamente finaie : băieți 
8—16 ani : 1. Suceava, 2. Iași ; băieți 19—12 ani : 1. Iași, 2. Su
ceava, 3. Buzău, 4. Botoșani, 5. Bacău.

Paralel, a avut loc o întrecere intre formații de juniori, 
încheiată cu următorul clasament : 1. Suceava, 2. Botoșani. !. 
Bacău, 4. Iași, 5. Buzău.

C. ALEXA — coresp. principal.

POLO

METALUL ROȘU CLUJ-RAPID BUCUREȘTI 3-7
CLUJ 6 (prin te

lefon). — Meciul 
de polo Metalul 

- roșu-Rapid Bucu
rești, restanță din 
etapa a VÎI-a a 
diviziei A, s-a îa- 
cheiat, așa cum era 
de așteptat, cu 
victoria oaspeților. 
Au marcat: La-

zăr (3), Rize (2) și 
Firoiu (2) pentru 
Rapid: Bikfalvi
(2) și Toth pentru 
MetaluL A condus 
slab o-ădeanul 
Ștefan Karaescni.

(F. RADVANT 
coresp).

Cu aceasră in-

tflnire s-a încheiat 
prima parte a 
campionatului di
viziei A. în frun
tea clasamentului 
se află Dinamo 
București (neîn
tinsă). care In e- 
lapa a IX-a a dis
pus de CrișuL la 
Oradea cu S—X

PENTRU PRIMA OARA IN ȚARA NOASTRA
CONCURS DE CARTORI
Duminică, incepind de la ora 10, pe strada Cunplna (In 

apropierea Arcului de Triumf) se va desfășura primul concurs 
de carturi organizat în țara noastră. întrecerea va ream .a 
start 69 de echipaje pionierești din București șl din 17 județe 
ale țării (Brașov, Timiș, Constanța, Neamț etc.).

Campioana olimpică de spadă Acestea
prezentă la patrulater 1

Dintre cele patru e- 
chipe reprezentative 
care vor lua startul 
în concursul interna
țional de spadă de la 
Cluj, care începe as
tăzi, în Sala Sporturi
lor cvartetul Unga
riei deține cartea de 
vizită cea mai impre
sionantă : locul I la 
Mexic.

Aureolați cu un asemenea succes, campionii 
olimpici pornesc, desigur, favoriți. Mai ales 
în eventualitatea în care vor folosi aceeași gar
nitură care a evoluat în capitala Mexicului.

In această privință sînt destule semne de 
întrebare, antrenorii care răspund de pregă
tirea lotului avînd încă rezerve în legătură cu 
folosirea „formulei superechipă", cum o denu
mesc ei. O echipă din care n-ar lipsi reputa
ții Kulcsar și Schmitt. Primul are și atuul de 
a fi cucerit, tot în Mexic, și titlul de campion 
olimpie la individuale, furnizînd marea sur
priză a competiției. Kulcsar l-a detronat — 
pentru cel puțin 4 ani — pe reputatul Kriss, 
laureatul olimpic de la Tokio. Cît privește pe 
Schmitt, el s-a afirmat întotdeauna ca un ex
celent trăgător în meciurile pe echipe.

Dar chiar și în ipoteza că în echipa Unga
riei nu vor trage acești veritabili ași ai spadei, 
șansele campioanei olimpice rămîn nealterate. 
Findcă, în preajma lui Kulcsar și a lui 
Schmitt se află mulți alți spadasini care și-au 
semnat de multă vreme certificatul de matu
ritate, cunoscînd consacrarea. De pildă, Fen- 
vessi și Erdos serimeri care au mai evo
luat la noi, fie la „internaționalele" de spadă 
ale României, fie la alte turnee găzduite de 
capitala țării. De asemenea, tînărul Vâri.

★
în orice caz, patrulaterul de spadă de la 

Cluj promite să constituie, prin prezențele 
sale valoroase, un excelent prilej de a pleda 
pentru acest sport olimpic, cu tot mai mulți 
sinefiatizanți pe glob. Iar în orașul de pe So
meș, nădăjduim că participanții se vor bucura ' 
de o ambianță cît mai plăcută care să con
tribuie la perpetuarea acestei întreceri spor
tive de anvergură.

9

băieți

la

irâ ?

f:
2. 
P.

ATLETISM : Stadionul Tine
retului, de la ora 9 : Campio
natele Capitalei pentru juniori 
mici și concursul de verificare 
a lotului republican.

înaintea finalei

TARCHILA: „
LA VOLEI

\\\ cowm
snm H IEȘI MCTORIOISA

Cl C* F* ** Steaua să 
locuri, dar băle 

te precititi i 
vedere moral

I TABCH1LA 
ral: _Form

unui oen
NIC OL.IE 

antrenor f-de- 
e noastre oe 

Sentă eipf ier.-

(Cehoslovacia) 593 p, 2. Nakovslîi 
392 p, ...23. Atanastu 373 p, .„21. 
Tripșa 571.

Stat de menționa» rezultatele 
lui AUerhand, Caban și Marin 
Marin ca șl unele dintre rezul
tatele reprezentanților noștri ’* 
probele pe echipe.

BUDAPESTA : pistol liber 60 
I. Marosvari (Ungaria) 549 p, 
Dumltriu 546 p, ...Maghiar: 538 . 
armă liberă cal. redus 60 f culcat: 
1. Nagy (Ungaria) 597 p, ...Henyei 
(Ungaria) 596 p, 3. Ferecatu 593 
P, ...12. Rotaru 589 p, ...14. Olă- 
rescu 588 p; talere : A. Ionescu 
194 t, 2 Molnar (Ungaria) 194 t. 
3. Ferencz 190 t, 4. Dumitrescu 
187 t, 7. Florescu 185 t, 8. BOgdă- 
rescu 179 t, 9. Calomftrescu 176 
t, ...11. Trăistaru 175 t; armă li
beră cal. redus 40 t poz. picioare: 
1. Petrovacz (Ungaria) 371 p, 2. 
Papp (Ungaria) 367 p, 3. Ham- 
merl (Ungaria) 364 p, ...8. Fere
catu 359 p, ...10. Olărescu 357 p, 
..12. Rotaru 356 p; 40 f poz. ge

nunchi : I. Papp (Ungaria) 390 
p, 2. Nagy (Ungaria) 388 p, 3. O- 
lărescu 386 p, ...11. Rotaru 381 p, 
...14. Ferecatu 378 p; 3x40 f: 
Papp 1149 p, 2. Nagy 1144 p, 
Hammerl 1141 p, ...6. Olărescu 
1136 p, ...11. Ferecatu 1133 p. 12. 
Rotaru 1131 p; pistol viteză 60 1: 
1. Kun 592 p, 2. Dobșa 587 p, 3. 
Dumitriu 585 p, ...6. Maghiar 579 
p; armă standard 60 t culcat fe
mei : 1. Ferencne Kun (Ungaria) 
594 p, 2. Katalin Hepp (Ungaria) 
587 p, ...10. Georgeta Șerban 578 
p. 11. Veronica Stroe 571 p, ...14. 
Edda Bala 569 p; juniori : 1. Pe- 
terfi (Ungaria), 2. Marton (Un
garia) 586 p, 3. Igaz (Ungaria) 
584 p, ...5. Magda Borcea 582 p, 
...11. N. Coliban 578 p, ...17. I. Co- 
dreanu 574 p, ...22. S. Safta 566 p: 
skeet: 1. Sencovici 188 t, 2. Lami 
104 t, 3. Florescu 130 t, 4. Plntilie 
Gleb 177 t, ...9. Diaconu 165 t: 
armă standard 3x20 t : 1. Ham
merl 570 p, 2; Nagy 565 p, 3. Pe
trovacz 563 p........ 7. Olărescu 5C1 l
p. ...9. Rotaru 558 p; juniori: 1. 
Igaz 567 p, 2. Farkas (Ungaria) 
564 p, 3. Codreanu 561 p, ...12. Co
llban 548 p. ...23. Magda Borcea 
535 p, ...25. S. Safta 527 p; femei: 
I. Voss (R.D.G.) 577 p, 2. Kun 573 
P, 3. Borner (R.D.G.) 562 p, ...7. 
Edda Baia 549 p, ...12. Georgeta 
Șerban 542 p, 13. Veronica Stroe 
541.

înaintea internaționalelor de ia 
Tunari, o serie dintre trăgătorii 
români au fost prezențl la două 
concursuri peste hotare : Plsen 
șl Budapesta. Iată rezultatele teh
nice :

PLSEN : armă liberă cal. redus 
U f culcat : 1. AUerhand 5S7 
p, 2. Sipek (Iugoslavia) 59o p. 3. 
Fandcev (Polonia) 5S6 p. 9. Ca
ban 593 P. ...ÎL Marin 592 p, ...21. 
Qulu 590 p, ...30. Savin 587 p. ...31. 
șandor 387 p; echipe: 1. România 
2372 p, 2. Cehoslovacia 2371 p, 
2. Iugoslavia; armă liberă ci. re
dus 3x40 f : 1. Kurka 1157 p, 2. 
AUerhand 1156 p, 3. Iohansson 
(Suedia) 1152 p, ...7. Caban 1148 
p. «. șandor 1147 p, ...22. Clulu 
1133 p. ...21. Marin 1122 p, ...34. 
Sav;r. 1096 p. echipe : 1. România 
4584 p. 2. Polonia 4570 p, 3. Ceho
slovacia 4551: 40 f poz. picioare : 
L Kovarik (Cehoslovacia) 373 p, 
2. Caban 371 p. 3. Kahnke (RFG) 
M9 p. ...9. AUerhand 366 p. 10. 
Șandor 366 p. ...23. Ciulu 355 p. 
_.3S. Marin 346 p, 34. Savin 334 
p: echipe: 1. România 1458 p, 2. 
Pcloma 1457 p, 3. R.F.G. 1437 p; 
40 I poz. genunchi : L Kurka 394 
p, 2. AUerhand 393 p, 3. Iohans- 
sca 391 p, ...7. Șandor 338 p, ...17. 
Claia 384 p. 18. Marin 383 p, ...26. 
Caban 380 p. ,.J2. Savin 371 p. 
echipe : 1. Iugoslavia 1547 p, 2. 
Remania 1M5 p. 3. Cehoslovacia 
1539 p: armă standard 3x20 f: 1. 
Maracha tPolonia) 581 p, 2. Sima 
'Cehoslovacia) 574 p, 3. Șandor 
572 p. ...6. Marin 570 p. ...13. Ca
ban S65 p, ...15. AUerhand 564 
p. Ciulu 558 p, ...27. Savin
554 p. echipe : 1. România 2259 p, 
2. Cehoslovacia 2255 p, 3. R.F.G. 
2153 p: pistol viteză 60 f: 1. Falta 
(Cehoslovacia). 2. Nakovski (Ce- 
hcslovacia) 593 p. 3. Atanasiu 589 
p. ...:o. Vidrașcu 585 p, ...27. Trip
șa SC9: revolver : 1. Hromada

pionilor europeni 
ă volei masculin se află la 
a X-a ediție. Pină acum pre- 
țioao! trtrfeu a fost cucerit 
de urmău»rele formații:
196t — T.SJCA. Moscova;

mi — RAPID BUCUREȘTI; 
19(8 — T-N.KA. Moscova:
1933 — R APID: 1968 — &K. 
Leipzig: 19b5 — RAPID :
19«« — DINAMO BUCU- 
REȘT1: 19C— DINAMO $n 
ambele finale dinamoviștii 
aj avu- ca adversari pe ju
cătorii de La Rapid); 1968 — 
Spartak Brno. Deci, de cinci

1 trofeul a intra- in pose- 
a voieibaiiștiior noștri.
Cui ii revine năstanea de 
lupta pentru cea de-a șj- 

sea cupă ? Iată-I: Bana, Po- 
ro>ijeu. Crețu. Rotaru, Cris- 

Rauch, Iorga, Binda, 
State. Din foraia-

Epsește Sta- 
irecute din 
de indisci-

AL C

I ISCIPIII HULA

echipe râ- 
an fes: to- 

u^gere la

A.

-a Braa

re*.

* &*)***>?

Tr. IOANIȚESCU

Mașini — J
paudg <iv. C).

ora 15 : Rapâi - Cr-șui (une- 1----
rel) ; 3ap-î — Crișu; £v. A) ;

l Aagwsi*. ora !• : |1 atSteaua — Fara- (uneret) ;
«• c— -- Farri (<tv. A» : sia-

P•iileiuue a. oca 1* : Po- 11 a :
litehaica — Cuoria Biriad «L-
vizia B) ; terea T.C.G, ora M : 11 sa
T.U.G. -- Oi ~nr~a Giurgiu tdi- xâ
vizâa Q : teren A aiașa. ora !• : |1Vocttța -- IRA (Sapina idi- i
vizxa O : teren Glnria. ora . - ti- r

GIMNASTICA : SsLa finer 
hihri oci 1» : Cubul tpoc 

— Trakia Ptovdiv.

CUPEI ROMIMEI

sau calificat>•••

PENTATLONUL ATLETIC ȘCOLAR 
ÎȘI DESEMNEAZĂ CTȘTIGĂTORI! 
SÎMBĂTĂ Șl DUMINICA LA SIBIU

Comisia de organizare a concursului de pen
tatlon atletic școlar ne-a făcut cunoscute pri
mele 8 echipe — băieți și fete — care au întru
nit, la faza pe județ (in cazul Bucureștiului pe 
municipiu) cel mai mare punctaj. Conform re
gulamentului concursului aceste echipe ur
mează să participe la faza finală, programată 
la Sibiu, în zilele de 7 și 8 iunie.

Iată care sînt echipele finaliste:
• FETE: Liceul nr. 2 Reșița — 15 728 p., 

Liceul nr. 4 Constanța — 15 697 p., Liceul nr. 5 
Iași — 15 340 p., Liceul „Gheorghe Lazăr" Bucu
rești — 15 303 p., Liceul nr. 2 Ploiești — 13 908 
p., Liceul din Ineu — 13 885 p., Liceul nr. 1 
Bistrița — 13 801 p. și Liceul „Ion Maiorescu" 
Giurgiu — 13 755 p.

• BĂIEȚI: Liceul „Ion Maiorescu" Giur
giu — 14 502 p., Liceul nr. 3 Iași — 14 027 p., 
Liceul „Gheorghe Lazăr" București — 13 881 p., 
Liceul nr. 11 Cluj — 13 813 p.. Liceul nr. 3 
Arad — 13 562 p., Liceul „B. P. Hașdeu" Buzău 
— 13 532 p., Liceul industrial-metalurgic Ga
lați — 13 267 p., Liceul nr. 2 Reșița — 13 201 p.

De remarcat faptul că în trei cazuri, Reșița 
Giurgiu și București, același liceu este prezent 
în finală și cu echipă de băieți și cu echipă de 
fete : Liceul nr. 2, Liceul „Ion Maiorescu" și 
Liceul „Gheorghe Lazăr", unități școlare unde 
atletismul pare să aibă rădăcini adînci. Ră
mîne de văzut dacă frumoasele rezultate înre
gistrate pînă acum de către elevii acestor licee 
vor fi confirmate și la finale.

★

și programul finalei programată pe sta- 
Metalul din orașul de pe Cibin.

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
sportului alb. aflat în 
sezon supraîncărcat. 

Cupa De vis își strecoară cu 
dificnliate fazele (în carul 
nostru semifinalele zonale) 
prin pădurea de .open’-uri 
și «pure*, iar echipa llomâ- 
*:« că un examen deosebit 

de daia aceasta

x*. 1 «I Spextet, poate eonrtit-: -_n 
Ie de Czpa Dcrir

i.
3.
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dionul
Simbătă, de la ‘ora 9—100 m băieți și fete, 

lungime băieți, greutate fete, greutate băieți 
și înălțime fete. Festivitatea propriu-zisă de des
chidere — la ora 16,15.

Duminică, la ora 9—înălțime băieți, lungime 
fete, 400 m fete, 800 m băieți. De la ora 13—fes
tivitatea de premiere.

! 
î

I

ca) ți nu e decît de rez-eta: 
faptul că sorții. cemiloșL •- 
așezat in aceeași grupă de 
preliminarii pentru CĂL din 
Mexic două .:eem*-uri ca 
Ungaria ?i CeLosiovacia. 
.Qura lex—Mai figurează 
in calendarul fotbalisrc al 
săptămînii returul finalei 
pentru .Cupa orașelor lin
guri” (Ujpesti Dczsa — New
castle United), in care bri
tanicii pomeso cu un avans 
substanțial (3—0 în tur, pe 
teren propriu).

Locul secund — cronologic, 
dar nu’ ca pondere 1 — îi

ca șanse frumoase de a că
păta notă mare. La Valencia, 
confruntarea Spania — Ro
mânia va fi în măsură să 
ne edifice asupra valora te- 
.-.-smanuor noștri și în pri
mul rind a cuplului Țîriac- 
Nastase.

In pofida supervalorilor 
spaniole, meciul face hazar- 
date pronosticurile. în con
dițiile evidentului echilibra 
de forțe, mai ales la acest 
nivel, cea mai mică scădere 
a atenției, cea mai mică in
dispoziție de moment, poate 
chiar și o aparent neînsem
nată întimplare, pct decide. 
Asta nu înseamnă însă că re
zultatul final nu 
terminat, 
rind de

Oricum, 
șanse de
doilea reprezentant al gaz-

delor. Orantes. incit, în ipo
teza obținerii a două victo
rii de către marele Santana, 
partida de dublu se va des
fășura la cea mai înaltă ten
siune. Iar tocmai acest meci 
esie cel mai echilibrat ! Nu 
r.e vom ascunde însă mica 
doză de optimism prilejuită 
de victoriile perechii Țiriac- 
Năstase ia Paris asupra unor 
adversari de mare clasă. La 
urma urmei, chiar apăsați de 
imensa lor responsabilitate. 
Tiriac și Năstase ne-au mai 
dovedit că își pot mobiliza 
toate resursele morale pen
tru a lupta cu angajament 
total, cu dăruire, cu respect 
pentru sportul care i-a făcut 
celebri și pentru susținătorii 
lor de pretutindeni. SUCCES. 
BĂIEȚI !

Și mușchetarii noștri dau 
examene după examene. La 
Bologna, în Trofeul Gio- 
vannini, apoi la Verona, în 
Cupa Gaudini, planșele ita
liene vor găzdui asalturi de 
la care nu lipsește, practic, 
nici un membru al elitei eu
ropene, desigur nici floițe- 
tiștii noștri de bază, Drîfnbă, 
Falb, Țiu și Ardeleanu. Tes
tele sus-amintite. pe lingă 
faptul că vor jalona nivelul 
intermediar, fără a cărui cu
noaștere nu e posibilă reali
zarea marilor obiective, con
stituie o însemnată ocazie de 
îmbogățire a experienței coru
pe ti ționale.

Evident, panoramicul nos
tru nu poate cuprinde, nici 
măcar prin trecere în . _ 
vistă. toate manifestațiile 
sportive internaționale de 
peste hotare. Vom spicui însă 
riteva din cele de prim 
plan: Marele Premiu al Bel- 
giel și etapa a II-a a C.M. 
de munte la automobilism, 
Memorialul -Paul Mericamp" 
la atletism, Turul Elveției și 
Turul Luxemburgului la ci
clism (ah, Merckx..), Regate- 
le Praga, Moscova și Trier 
la canotaj academic, C.H.I.O. 
Allenstein Ia călărie, Tou- 
ris* Trophy din Insula Man 
k* motociclism și campiona
tul european de... biliard- 
carambol de la Benldorm 
(Spania)...

Nu ne rămîne decît să aș
teptăm rezultatele!

G. RUSSU-ȘIRIANU

Roland Garros :
Australienii învingători

Tiriac și Nâstasf*

re-

eliminați
PARIS, 6

O zi rece, .............
ploaie, a fost martora ultime
lor apariții ale tenismenilnr. 
români în campionatele inter-’ 
naționale de tenis ale Franței 
Cuplul Ion Tiriac - Iile NS«- 
tâse n-a putut urca ultima 
treaptă a probei de dublu ma.-- 
culin, in fața unor adversari 
într-adevăr de netrecut, celebrii 
australieni Rod Laver și Rov 
Emerson. Un public numeros a 
Urmărit pe terenul central bl 
stadionului Roland Garros o 
dispută spectaculoasă, în cate 
însă potențialul jucătorilor 
noștri s-a arătat mai scăzut ca 
în precedentele meciuri. Min
gile lor defensive, loburi înal
te, au fost mai ușor intercepta
te de adversari, iar serviciile 
lui Țiriac n-au mai funcționat 
cu aceeași precizie. Ca rezultat. 
O victorie netă pentru Laver 
- Emerson : 6-2. 6-1. 6-2. în
vingătorii vor întîlni pe Roche 
și Newcombe, care au dispus, 
în cealaltă semifinală, de Ok- 
ker — Rlessen cu 7—5. 6-3. 7-5.

Vineri s-au disputat și semi
finalele la simplu feminin. In- 
vingătoarea marei favorite 
Billie Jean King, austral ia ncu 
Lesley Bowrey, era așteptată cu 
interes în întîlnirea ei cu Arin 
Jones, ultimă jucătoare profe
sionistă rărhasă tn cursă. Dar 
aceasta s-a impus cu surprin
zătoare ușurință, cîștigînd cu 
6—1, 6—2. Adversara Annei Jo
nes, în finală, va fi puternica 
Margaret Smith Court, care a 
dispus mai greu de Nancy Ri
chey : 6-3, 4-6, 7-5.

Ultimele două zile ale tur
neului progrataează finalele în 
cele cinci probe. Simbătă vom 
cunoaște pe campionii la dublu 
femei și la simplu masculin. 
Ken Rosewall, campionul de 
anul trecut. va încerca să re
pete performanța, dar în cale 
ii stă Rod Laver, revenit total 
în formă. Duminică, turneul se 
încheie cu finalele la simplu 
femei, dublu bărbați și dublu 
mixt.

in semifinală
(prin telefon). — 

ou intermitente do

Paul CERNESCU

va' ft de- 
în primul 
sportivilor, 

români au

totuși, 
forma 
ambii

a-i întrece pe al

IN TURUL SERBIEI

CICLIȘTII ROMANI ISI MENȚIN
J J

POZIȚIA
BELGRAD, 6 (Agerpres).— 

Disputată pe traseul Belgrad 
— Zrenianin (129 km), etapa 
a 4-a a Turului ciclist al 
Serbiei a revenit lui Dvornici 
(Iugoslavia) în 2 n 55:30. 
locul doi, la 10,0, a sosit 
hoslovacul Soucek. iar pe 
cui trei românul Vasile
lejan. la 20,0, Tudor Vasile, 
Constantin Grigore, Sofronie 
și Ciumeti au ajuns cu plu
tonul doi la interval de circa 
2:00. în clasamentul indivi-

LIDERI

Pe 
ce- 
lo- 
Se-

dual, după 4 etape, pe pri
mul loo se află Soucek. ur
inat de Selejan la 1:50. Pav
lik la 2:15, Kubicek la 2:17, 
Surminski la 
3:15, Ciumeti 
re la 3:25.

Clasamentul
1. România 38 
hoslovacia —
3. Polonia 38 h 28:30 ; 4. Bul
garia 38 h 41:25 ; 5. Parti
zan Belgrad 38 h 51:55 etc.

2:55, Jașka la 
la 3:20. Grigo-

h 27:50 ; 2. Ce- 
același timp ;

\

Bogat program international 
al atleților fruntași

Sfîrșitul acestei săptămîni 
oferă fruntașilor atletismului 
nostru un bogat program com- 
petițional. Primii echipieri 
ai formațiilor reprezentative 
se vor alinia la Sofia, pe pista 
de tartan a stadionului Vasil

y

„GIRO - ESCALADEAZĂ
PISCURI

I
Etapa a 22-a a Turului ciclist al 

Italiei a purtat de-a lungul a 
131 km (Rocca Pletore-Cavalese), 
caravana celor 83 de „rutieri 
supraviețuitori'* (din 130) peste 5 
vîrfuri muntoase, cel mai Înalt 
avînd 2 137 m altitudine. A Învins 
italianul Claudio Michelotto 
(4h 16:25), urmat la 1:56 de Gl- 
mondi, care continuă să poarte 
tricoul roz rezervat liderului în 
„Giro".

Levski, la startul întâlnirii tri
unghiulare Bulgaria — R. D. 
Germană — România (mascu
lin și feminin). In același 
timp, un grup de cinci atleți, 
compus din Doina Munteanu 
(înălțime), D. Bădiții, A. Sa- 
ntungi, V. Mureșan (lungime) 
și R. Rusii (1500 m) va evolua 
într-un concurs 
la Rrakowia. 
semifbndiștli 
Ioan Nicolae și 
vor concura la 
vor pleca apoi la Moscova 
pentru a participa, împreună 
cu Mircea Neamțu, care li se 
va alătura ulterior, la tradi
ționalul 
Pravda 
sfîrșit, 
au fost 
să-și 
țile actuale in cadrul con
cursului de verificare organi
zat de comisia bucureșteană 
de atletism, pe stadionul Ti
neretului, în paralel cu cam
pionatele Capitalei pentru ju
niori mici.

internațional 
De asemenea, 
Dumitru Tit, 
Ion Damaschin 
Riga, de unde

concurs al ziarului 
(11—12 iunie). în 

cei rămași în țară, 
invitați șj au ocazia 

demonstreze posibilită-

în runda a 4-a a turneului 
de șah de la Ljubljana, Flo
rin Gheorghiu (cu piesele 
negre) a pierdut în 33 de 
mutări la iugoslavul Puc.

în clasament conduc Pia
ninei Și Tringov cu cite 3 p. 
Gheorghiu opucă locul 6 cu

P-

telex- telex- telex- mix
?■

!a• al
13-a etapă a Turului eii'ist 

Angliei, desfășurată pe

distanța Gareshead — More- 
cambe (173 krrf) a revenit 
rutierului englez Brian Jolly 
în 4 h 11:15.

în clasamentul general 
conduce olandezul Fedor den 
Hertog. urmat de compatrio
tul său Oosterhof — la 
12:59A

Concursul internațional de 
pentatlon modern, desfășurat 
la Budapesta, s-a încheiat cu 
victoria lui ȘaparnisfU.R.S.S.) 
cu 5 327 puncte. Pe locurile 
următoare: 2. Deak — 5'221 
p ; 3. Balczo — 5 191 p (am
bii, Ungaria),

Etapa a 6-a a Turului ciclist 
al Austriei a fost întrerupta 
după 46 km din cauza tim
pului nefavorabil. Victoria a 
revenit sportivului olandez 
Joop Zoetemelk: 1 h 40:11 
(pe 46 km).

Clasamentul general ; 1. De 
Koning ; 2. W. Steienmayer — 
la 1:32 ; 3. Zoetemelk — la 
1:40.



Q SASE BOXERI ROMANI IN FINALE!
(Urmare din pag. 1)

dacă nu cumva aparențele în
șeală, și antrenorul Ion Popa 
l-a sfătuit să pornească domol 
pentru a rezista de-a 
celor nouă minute, 
permite studentului din 
na, . Bruno Facchetti, să 
citeva lovituri eficace 
ma repriză. Asaltul lui 
cu avalanșă de pumni, 
o superioritate cel puțin mora
lă, dacă nu practică, pe bule
tine. în ultima repriză, Covaci 
își pune în valoare toate resur
sele sale fizice. De aici se iscă 
multe clinciuri, care îl obligă 
pe arbitrul Wolf (R.D.G.) să 
intervină destul de des. Dar 
pentru că aici nu se poate doi 
pe un loc și este nevoie de un 
învingător, arbitrii l-au preferat 
pe tânărul, neexperimentatul și 
săracul în palmares Facchetti. 
Pentru respectul adevărului, 
să concedem că maniera destul 
de rudimentară de box a lui 
Covaci, loviturile sale cata
pultate, în morișcă, nu-1 în
dreptățeau să nădăjduiască mai 
mult, iată pricina pentru care 
patru arbitri din cinci i-au re
fuzat nota maximă (60) în fi
nal. Cu 3—2, elevul lui Natale 
Rea l-a depășit pe elevul lui 
Ion Popa.

Facchetti b.p. Covaci.

lungul 
Aceasta 
Cremo- 
plaseze 
în pri- 
Covaci. 
îi aduc

După ce a fost k.d. in prima

dică exact ceea ce și-a pîopus, 
probabil, de la început. Un 
singur 
pus, nu știm
superioritatea 
pion român.

Monea b.p.

arbitru (din cinci) a 
de ce, la îndoială 
multiplului cam-

Schlegel.

CATEGORIA GREA

Alexe — net superior

Victorie înainte de limită CATEGORIA SEMIGREA

repriză, vest-germanul Meier (stingă) a ciștigat net în fața lui 
Musalimov (U.R.S.S.) ,

Nu l-au trebuit eforturi prea 
mari lui Valeri Tregubov 
(U.R.S.S.) pentru a-1 învinge îna
inte de limită pe scoțianul Tom 
Imrie. Intre cel cloi adversari 
s-a văzut o apreciabilă diferen
ță de clasă. Imrie a arătat mult 
curaj, dar s-a dovedit total defi
citar la capitolul tehnică. El a 
atacat deseori cu capul aplecat 
înainte, a lovit larg, ineficient. 
Dimpotrivă, Tregubov s-a dove
dit un stilist de o eleganță re
marcabilă, dar totodată 
puncheur de temut. De 
el l-a și pus k.d. de două ori 
repriza secundă și in ultima) 
Imrie. acesta fiind numărat 
arbitrul bulgar Ganev. După 
tima numărătoare, directorul

Deci: Monea — Pozniak
Prea fără < 

Pozniak, pentru
efort a ciștigat 

i a nu pune pe

ginduri perechea următoare și 
a nu-i recomanda, indirect 
prin limbajul faptelor, econo
mie. Probabil do aceea s-au 
studiat prelung adversarii, in 
prima repriză Manea căutînd 
mai mult eu privirea decit cu 
pumnii, drumul prin garda fal-

și un 
altfel, 

(in 
pe 
de 
ul- 
de 

luptă a oprit ostilitățile. Era șl 
timpul. . .

Tregubov b.ab. III Imrie.

SPRE
A

0 ASOCIAȚIE EUROPEANA 
AMATOR ?BOXULUI

CATEGORIA SEMIGREA

Biroul regional european 
convocat — ieri diminea- 
— o consfătuiri cu cor.-

Fără nici o problemă
Dan Pozniak (U.R.S.S.) — 30

de ani — este singurul dintre 
medaliații cu aur ai ultimelor eu
ropene șl J.O., care a avut pe 
ringul bucureștean o evoluție la 
înălțimea reputației. După ce l-a 
dominat autoritar timp de două 
reprize pe campionul danez Rail 
Jensen (24 de ani), la începutul 
celei de a treia, vizibil marcat, 
scandinavul n-a mai reluat lupta.

a 
tă 
ducătorii delegațiilor sporti
ve prezente la campionatele 
continentale de box. Cu a- 
cest prilej, N. Nlkiforov-De- 
nisov, președintele Biroului 
regional european, a infor
mat că forul pe care-l con
duce a hotărit să susțină 
propunerea federației engle
ze privind crearea unei Aso
ciații europene de box ama
tor.

La rândul său, I< Mills, 
președintele federației .brita
nice de box amator, a sus
ținut ideea potrivit căreia 
Asociația ar trebui să fie 
pentru început autonomă.

ca ulterior ea să se 
la A.I.B.A. Sensul 

propuneri a precizat 
Mills, este că actua-

urnund 
afilieze 
acestei 
dl. L.
Iul Birou regional european 
(din care fac parte numai 6 
țări) nu poate reprezenta in
teresele federațiilor naționa
le în fața A.I.B.A. Federația 
engleză va pregăti un Proiect 
de statut care va fi difuzat 
tuturor federațiilor naționale 
afiliate la 
ca el să 
eventual 
stituii 
a bo 
să se 
noada 
prilejul 
care va

să a lui Jurgen Schlegel 
(R.D.G.). Conciliabulul din 
pauză cu antrenorul i-a dat 
probabil lui Monea soluția, și 
cele citeva tentative de stră
pungere din repriza secundă 
i-au reușit. Măcelarul din 
Schwerin, mai înalt, mai su
plu, nu-și poate valorifica a- 
lonja, pentru că ia el perioada 
de studiu ține prea mult. Mo
nea, in ultima repriză a înce
put să aplice strașnicele sale 
„un-doi"-uri, dureroase, care îl 
trimit prin corzi pe adversar, 
a cărui rezistență este, totuși, 
remarcabilă. Decisive au fost 
rutina. înțelepciunea cu care 
Monea știe să conducă lupta, 
bătrinește, cuminte, eficace, a-%

Așa cum era de așteptat, A- 
lexe a avut de făcut față unei 
misiuni foarte dificile în me
ciul cu vest-germanul Peter 
Hussing. Tehnic și mult mai 
greu decit reprezentantul nos
tru. Hussing a arătat că are 
un bun 
bine să 
insă nu 
aproape 
continuă 
cap.
citeva ori, dar a dovedit o re
zistență fantastică. Alexe a ob
ținut 
Iată
Gittins
58) ; Comerț — Turcia (59—58) 
Sampila — Finlanda (59—58) 
Mc Clurck — Irlanda (60—57) 
Aniello — Italia (59—58).

Alexe b.p. Hussing.

punch, cu care nu e 
faci cunoștință. Alexe 
s-a temut, a dominat 
permanent, plasînd în 
mișcare serii dure la 

Bussing s-a clătinat de

decizia în unanimitate, 
punctajul judecătorilor : 

— Țara Galilor (60-

în ritm de vals lent
meci 
Kiril

slab au furnizat bul- 
Pandov șt polonezul

Un
Carul
Ludwik Denderys care au schim
bat puțini pumni în ritm de vals 
lent. Spre sfirșitul partidei, ac
țiunile s-au mal întețit, ambii 
combatanți încercind să forțeze 
victoria.

Pandov b.p. Denderys.

Cronici redactate de :
Romeo VILARA, Victor BAN- 

CIULESCU, Romeo CĂLARÂ- 
SANU.
Fotografii de: Aurel NEAGU

t

A.I.B.A. urmând 
fie analizat și — 
- îmbunătățit. Con- 

rea Asociației europene 
>xului amator 

înfăptuiască 
april ie-mai 
Congresului 
avea loc la

ar urma 
în pc- 

1970. cu 
AJ.B.A. 

Moscova.Pozniak b.ab. III Jensen.

TROFEUL INGEMAR JOHANSSON il

mo*" •Fostul campion 
de box la categoria 
finalist 
gemar 
pus la 
box a 
nale 
(AI.P.S.) un premiu ce

grea (si 
olimpic în 1952) In- 

Johansson (Suedia) a 
dispoziția Comisiei de 
Asociației internat io- 
a presei sportive

ÎNSEMNĂRI
DE LA MASA PRESEI

Destul de greu mă impre
sionează lucrurile. Aceasta 
poate pentru că am văzut 
multe lucruri și bune și rele 
în activitatea mea de gaze
tar. Dar aci, la București, Ia 
actuala ediție a europenelor 
de box, trebuie să recunosc 
că și cel mai exigent 
rist sosit să urmărească 
fășurarea întâlnirilor în 
și apoi 
tori lor 
scoată 
crurilor

zia- 
des- 
riP-g 
citi- 
să-și

să la comunice 
săi. va trebuf 
pălăria în fața lu- 

bune, Mulți susțin
— și eu sînt printre aceia
— că eforturile românilor 
pentru a asigura condiții cit 
mai bune de lucru ziariști
lor nu au fost zadarnice. 
Totul este foarte bine pus 
la punct, de la programare

și informare, pînă la telex 
și telefon.

Personal, m-a impresionat 
publicul prezent zi de zi în 
jurul ringului, în fața căruia 
îmi scot pălăria. Este un pu
blic care cunoaște boxul și 
tainele lui.

Deci, un public simpatic, 
care își iubește idolii. Acest 
public excepțional — este 
drept, câteodată cu prea mult 
temperament, mă gîndesc la 
imprecațiile adresate arbitri
lor — a fost martorul unor 
hotărâri de neînțeles, luate 
uneori anapoda de către cor- 
pyl de arbitri. Bineînțeles 
că organizatorii nu au nici 
o legătură cu aceste hotâ- 
rîri care au reușit adesea să 
provoace publicul, foarte sen
sibil la nedreptăți. Acest pu-

CU pri-

demen- 
catâtăți

blic nu uită dreptatea, apre
ciază în primul rir.d boxerul 
inimos, cere di.-zer.ie în ring, 
lupta pînă la epuizare. Dacă 
ar aprecia la ACELAȘI ni
vel și lupta tehnică, finețea 
ca și forța, dacă ar aplauda 
ceva mai mult și adversarul 
idolului său — firește, atunci 
cind acesta are acțiuni fru
moase — acest public nu ar 
avea egal. O spun cu mîna 
pe inimă.

Și ceilalți 2iariști prezenți 
în tribune au primit cu sim
patie majoi 
rilor publi 
odată uraie 
intr-o oarei 
vorbirilor i 
cu redacțiij

Duminică
ridica paharul pe.-.tru meda
lia de aur sau de argint a 
lui Mate Parlov, îl voi ri
dica în același timp și pen
tru medaliile românești, pre
cum și pentru publicul ro
mânesc îndrăgostit la culme 
de acest sport bărbătesc.

Drago MAROVICI
Sportske Novosti — Zagreb

ițea

voi

CORZIDINCOLO
• TATAR (Turcia), al cărui 

palmares este impresionant i 
locul II la C.E. de la Roma, 
locul II la Jocurile meditera
neene și, deocamdată — cum 
spune el! — tot locul II la 
C.E. de la București".

— Cum ai început boxul ?
— La școala poliției 

Ankara 1
__ 1 ț ? I
— Da. Sînt detectiv și la a- 

ceste cursuri m-am evidențiat.
— Cu ce impresii vei pleca?
— Excelente. O organizare 

ireproșabilă, un public cald 
care știe sa aprecieze lupta 
sportivă.

• ORBAN (Ungaria), a că
rui declarație am obținut-o mai 
târziu decît celelalte :

„Sint la prima mea marc 
competiție. Îmi vine să sar în 
sus de bucurie. In orășelul 
meu, la Szekszard, vestea va 
produce multă bucurie. Se va 
putea spune că în acest oră
șel se găsește nu numai vin 
bun, ci și boxeri de aceeași 
calitate. Organizarea și publi
cul — la înălțime. Nu știu 
cine le-ar putea reproșa ceva".

• STO1CEV (Bulgaria) a 
cărui bucurie, explozivă, ne 
scutește 
bare : 
Trecem,

— Ce 
ment ?

—'Ca 
care mă 
nie, să nu

Allan Richardson, „in camera 
arbitrul Dimulescu aleg cestele

mănușilor". Antrenorul său Și 
moderne pentru pana engleză

de obișnuita între- 
„Sînteți mulțumit ?“. 
deci, ia alt subiect : 
ați dori în acest

logodnica mea. cu 
voi căsători la 15 iu- 

fi întârziat de la

serviciu din cauza... televizo
rului.

— Altceva ?
— Șă mulțumesc publicu

lui pentru felul în care m-a 
sprijinit !
• MONEA (România), care 

ne „atacă" :
— Cum a fost decizia ?
— 4—1, îi răspundem.
— Vedeți. Ce se mai poate 

spune ? Am îpcercat să fac 
box și n-am putut. Am fost 
obstrucționat tot timpul.

— Un pronostic pentru fi
nală ?

— Nu fac pronosticuri. Mai

Tiparul I. P. „Informația", sir. Brezoianu nr. 2.3—25, București

ales 
prin 
la o 
o să

cind arbitrajele diferă 
maniera de a aprecia de 
seară la alta. Știu eu ce 
lie duminică ? !
TREGUBOV (U.R.S.S.),

pe care-l găsim calm, liniștit, 
ca după o victorie facilă.

— Citeva cuvinte ?
— Pe scurt: organizare ex

celentă, public corect, arbi
traje — să zic curioase.

— Planuri de viitor ?
— Să termin Institutul de 

Cultură Fizică în același timp 
cu soția mea care urmează 
medicina.

COLTUL TRIBUNEI

daci 
sticle,

pariul

înainte cu vreo jumătate de oră 
de începerea primei gale semi
finale a ..europenelor”, discuția 
dintre doi vecini de tribună m-a 
amuzat și mi-a amintit de atmos
fera care era la galele de box 
în urmă cu 25-30 de ani.

— Cufov il bate astăzi pe Lo- 
makin.

— Ar fl bine, dar nu-l bate.
— Facem pariu pe trei sticle cu 

bere ?
— Facem. Șl să știi că 

ctștigă Cuțov iți dau zece 
nu trei...

Cel doi au dat mîna și
a fost făcut. La fel ca pe vre
muri, la galele de box de la cir
cul Milea, care se afla aici, la 
doi pași de actualul „Patinoar". 
La circul Milea am văzut primele 
meciuri de box șl mai tîrziu am 
șl boxat. Antrenamentele le fă
ceam la sala Claudlu, actuala 
sală de box a clubului Metalul. 
Ce-1 mal snopeam acolo pe Pe- 
trică Epureanu, actualul nostru 
arbitru. El făcea „pană", eu 
„ușoară"... Pe amîndol ne antre
na maestrul Mielu Doculescu. De 
atunci au trecut ani mulți. Noi, 
boxerii. am îmbătrinlt. Numai 
spectatorii râmîn mereu tineri, 
mereu entuziaști... *

Cineva ml-a propus șl mie un 
pariu pentru finala de mîlne. El 
îl lua pe Dumitrescu și mie ml-1

pe francezul Cosentino. 
și cotă. 4 la 1" — încerca 
convingă. L-am 

șl l-am refuzat.
ml-a plăcut mie

privit 
Oricit 

Cosen- 
care

dădea 
, Iți da'u 
să mă

i zimblnd 
de mult
tino, acest pachet de nc^vl 
știe să tragă admirabile serii de 
croșee, tot nu pot să-1 văd în
vingător in fața iul Dumitrescu. 
Mă gindesc la meciul de mîine 
dintre Dumitrescu șl Cosentino șl 
încerc să-mi Imaginez de pe acum 
desfășurarea lui. Cred că va fl 
ceva asemănător cu partldela 
dintre Lucian Popescu șl Gheor- 
ghe Stamate, care totdeauna fă
ceau săli pline. Deși Stamate era 
un maestru al croșeelor, Lucian 
Popcscu îl bătea de flecare dată 
cu directele sale precise. Nici nu 
se putea 
mai 
este 
mai 
ta.
pariu cu vecinul
Dar dacă am sS mai găsesc ama
tori, tot am să fac un pariu : iau 
Chică șl 
Novikov 
amator ?

altfel deoarece.-,, cel 
scurt drum între două puncte 
linia dreaptă. Și în box nu- 
directele merg în linie dreap- 
Iată de ce nu am făcut 

din tribună.

Dumllrescu contra iul 
și Cosentino. E cineva

Florea STANOMIR 
antrenor

FINALELE
LA RADIO Șl T.V.

RADIO — De la 
17,45, pe programul I, 
cadrul emisiunii „Sport 
muzică", alternativ 
transmisiile meciurilor 
fotbal, repriza a IH-a 
fiecărui meci de box.

T.V. — De la ora 18, 
transmisie în direct: în
treaga gală.

ora 
în 
Și 

eu 
de 

a

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ZIARULUI SPOr^Ulîncotro se îndreaptă boxul
„NU MĂ FLUIERAȚI CiND OPRESC MECIUL

PENTRU O PLEOAPĂ CARE ABIA SlNGEREAZĂ

roagă arbitrul britanic JAMES ENGLAND
1. Ținind seama de tentațiile multiple ce i se oferă astăzi, 

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

2. Nu credeți că prin efectuarea cintarului ia urcarea in 
ring ar putea fi alungat din box un prilej frecvent de ipocrizie ?

Pextra nine, vor fi numai 
două inmebiri. Fiindcă, In con
cepția —.ea, rezolvarea primei 
probleme — a atragerii tine
retului spre box (1) — ține im
puri: de cea privind . asana
rea* completă a luptei intre 
corzi (3).

Dec: ca să chem pe ring 
noi adepți ai pugilatului, tre
buie să-i pot convinge, de la 
bun Început, că practicindu-1 
ei nu-și sacrifică sănătatea, ci 
dimpotrivă și-o călesc, nu riscă 
să fie- desfigurați, deoarece toc
mai aspectul lor fizic va avea 
de ciștigat.

Dar pot face așa ceva 7 Nu 
trag pe sfoară pe nimeni, spu- 
nind toate acestea ? — ■ • 
totul depinde de felul 
privită ji abordată 
noastră.

Dacă voi considera 
o activitate de recreație — și 
r_—î. z-tiv. - a'.und pot spu
ne, cu inima Împăcată, că n-am 
înșelat cu nimic pe cei chemați 
să îmbrace mănușile pentru 
prima oară. Acesta este boxul 
amator, care are grijă de cei 
ce-1 practică.

Evident, 
cum este 
disciplina
boxul ca

Cind. insă, cel ce urcă in 
ring ișj face socoteala că din 
victorii asupra adversarilor și 
centuri de campioni își va pu
tea aduna o grămadă de bani, 
atunci acestuia nu-i mai pot 
spune același 
este vorba de 
nist și acesta 
loc adepții, ba 
cest box poate fi intr-adevăr 
brutal și legilor sale aspre nu-i 
supraviețuiesc decit puțini. 
Adică doar acei care, realmen
te, aveau dreptul să-și încerce 
norocul ca boxeri profesioniști. 
Ei nici n-ar trebui blamați pen
tru opțiunea lor, fiindcă intr-a
devăr sint capabili să ne ofere, 
uneori, spectacole magnifice pe 
ring.

Dar boxul amator, așa cum 
il înțelegem noi azi, nu este 
făcut numai pentru cîțiva, el 
se adresează tuturor celor ce 
vor să practice un exercițiu 
fizic frumos, plăcut și folositor. 
Aci, brutalitatea este sever re
primată și, în consecință, qua- 
si-inexistentă. Iar riscul acci
dentării, mai mic decit în mul- 

alte sporturi. Personal, sint

Fiindcălucru, 
boxul profesio- 
nu-și cruță de 
dimpotrivă. A-

te

convins că un boxer este mult 
mai bine protejat decît fotba
liștii, rugbyștii, schiorii sau 
chiar jucătorii de cricket...

Dar. pentru aceasta, vă rog 
să nu mă fluierați din tribune 
cind opresc meciul pentru o 
pleoapă care abia singerează. 
Asta este condiția !

O cască protectoare ?... Nu 
văd de ce. Deși, principial, sint 
partizanul oricăror intenții de 
a feri cit mai mult pe boxeri 
de pericole, reale sau imagi
nare. Mă gindesc însă din nou 
la analogia cu alte sporturi. In 
fotbalul american sint puse pe 
jucători kilograme de echipa
ment de protecție. Căști, gra
tii, umeriere, corsete, și altele. 
Rezultatul ? Șocurile sint mai 
puternice în contactul fizic, iar 
statistica 
Deci...

Cred că 
siguranța 
și in conștiințele noastre. Ci 
spiritul de responsabilitate care 
trebuie să anime pe antrenori, 
oficiali și arbitri. Mai ales nouă, 
arbitrilor, ne revine o sarci
nă extrem de importantă in a 
menține nealterate conceptele 
ce stau la baza practicării bo
xului amator.

Iubesc boxul. în 1942, cind 
îmi terminam scurtul meu 
drum în activitatea de pugi
list, devenind campion la ca
tegoria ușoară a marinei regale 
britanice, mi-am dat seama că 
nu mă pot despărți definitiv 
de ring, oricit m-ar fi solicitat

accidentelor crește.

nu o cască va aduce 
în figura boxerului

preocupările profesionale. M-am 
dedicat arbitrajului, mai întii 
sporadic, ' apoi cu apariții re
gulate în competițiile naționale 
șl cele internaționale. Acum, 
am în picioare 6 campionate 
europene. O muscă anevoioasă, 
uneori neplăcută chiar. Dar ru 
o regret. Știu că, prin eforturi 
meu și sacrificarea timpului 
liber, servesc o cauză frumoasă.

Cam atît. Cîntarul la urca
rea în ring (2)... Nu mi se 
pare esențial pentru bunul 
mers al competiției. Există bo
xeri cu „vocație” pentru anu
mite categorii. Ei vor face, în
totdeauna, greutatea, fără efort. 
Ceilalți, cărora organismul le 
joacă, uneori, feste, vor fi cu 
atît mai grijulii să se prezinte 
la cîntar înarmați cu sutele 
de grame trebuitoare. Care este 
atunci diferența ?

Stcno-dccupaj
de Radu VOIA

AU CUViNTUL OASPEȚII
Agen-JOHN DAWIS — redactor la 

ția REUTER — Londra : „Minunat 
oraș.' lertați-mă că e primul lucru pe 
eare-l spun despre competiție, dar, 
cred, așa se cuvine. De altfel, nu e o 
surpriză. In ce privește campionatele, 
trebuie să arăt, mai întii, că organi
zarea este foarte bună — cu unele re
zerve privind vizibilitatea din tribu
nele afectate ziariștilor, vizibilitate 
a cărei carență se reflectă, evident, 
in informarea pe care o facem. în 
rest, pe plan organizatoric, foarte bine. 
Mai puțin laudativă este pă'.erea mea 
despre nivelul tehnic — comparativ 
apreciat — al acestei ediții, care, poa
te, constituie doar un punct interme
diar în drumul de formare a unei 
noi generații. Oricum, unele nume so
nore, măcar ca apartenență, nu s-au 
ridicat la înălțimea așteptărilor. Și, 
cu toată impresia bună pe care mi-o 
face această călătorie, cred că mai am 
ceva de spus nu prea lăudabil — ar
bitrajele...".

HANS GEORG ANDERS — redac
tor la ,,Sportecho" Berlin : „Pe plan 
tehnic trebuie să remarc progresul e- 
norrn înregistrat de boxerii români în 
ultimul timp, în fruntea cărora se de
tașează Constantin Ciucă, cel mai 
bun boxer de pînă acum al europene
lor !

O observație legată de public: cind 
polonezul Rozele a fost declarat învin
gător în meciul cu Aurel Mihai, pro
testele au fost izolate, deci decizia a 
fost „pe muchie de cuțit". (3—2 în fa
voarea polonezului), ceea ce arată că 
o mare-parte din public este un bun 
cunoscător al acestui sport.

In fine, remarc buna organizare a 
biroului de presă, deși cred că spațiul 
afectat locului de muncă pentru zia
riști este destul de mic. In ciuda unor 
păreri preconcepute despre pretinse 
scăderi în organizarea acestor campio
nate, toți ziariștii, prezenți la aceste 
întreceri s-au putut convinge că ele 
sînt excelent organizate".

LEV NIKOLOV — redactor la „So- 
vietski sport" Moscova: „Bucureștiul 
este un oraș mare și nu m-ar fi mirat

ca aceste campionate europene de box 
să se piardă in viața clocotitoare a 
Capitalei. Dar aceasta nu s-a intim- 
plat. N-am văzut in București nici o 
stradă, în care să nu se găsească o 
cit de mică mențiune despre întrece
rile boxerilor. Fie fotografii ale pro
tagoniștilor, fie anunțuri în legătură 
cu campionatele, fie acel frumos afiș, 
pe care-l voi lua cu plăcere la întoar
cere, ca amintire.

Am mai avut ocazia să scriu că, 
după părerea mea, organizatorii cam
pionatelor au făcut tot ce le-a stat în 
putință pentru ca ele să se desfășoare 
in cele mai bune condiții. Cred că la 
această reușită a contribuit întreg 
Bucureștiul, oraș cu oameni ospita
lieri, care iubesc boxul și sportul".

GYORGY Z. VINCZE.: „Nici un pro
nostic făcut înaintea finalei nu are va
loare, deoarece orice rezultat este po
sibil. Chiar dacă valoarea tehnică a fi- 
naliștilor este diferită, cu toții sint 
foarte combativi și excelează prin vi
teză. România a prezentat cea mai bună 
garnitură din cite am văzut pînă acum, 
in timp ce polonezii, sovieticii și ita
lienii, cu gîndul de a pregăti o formație 
nouă pentru J.O. de la Milnchen, au 
evoluat — cu mici excepții (în spe
cial sovieticii) cu boxeri tineri. Nume
roase decizii acordate au fost extrem 
de grele din cauza echilibrului de forțe. 
O decizie acordată cu 3—2 în favoarea 
unuia putea să dea cîștig de cauză și 
învinsului. Românii au avut desigur un 
avantaj pe care-l aie oricare țară 
gazdă, in orice disciplină sportivă. Ca 
să fiu mai clar, voi spune că la'un 
punctaj egal (58—58 — de exemplu) 
s-a acordat victoria boxerului român. 
Dar, decizii flagrant avantajoase pen
tru pugiliștii țării gazdă nu au fost în
registrate".

reprezentanții presei, amabilitatea deo
sebită cu care se răspunde la fiecare so
licitare a ziariștilor. Sint mulțumit, de 
asemenea, de evoluția boxerilor bulgari. 
Este 
resc, 
ti că, 
țeles 
cere
București. Mă bucur că am asistat la 
un turneu foarte puternic, deși din ring 
au lipsit stelele de prma mărime din 
boxul polonez și sovietic. S-a afirmai 

în schimb, tineretul și cred că acesta 
e un sșrnn că boxul amator dispune încă 
de excelente rezerve.

îmi place modul cum se prezintă în 
ring boxerii români, prezenți în lupta 
pentru medalii, la multe categorii. Pă
cat că Antoniu Vasile n-a putut con
tinua lupta. E un boxer. pe care il a 
preciez mult.

Și o nemulțumire: arbitrajul care 
a dezavantajat foarte mulți concurenți. 
din aproape toate echipele.

Se discută mult despre public. Nu 
înțeleg de ce. Publicul bucureștean. 
aidoma celui de pretutindeni, își spri
jină cu multă căldură favoriții. Cred 
că ar putea încuraja mai mult, pe în 
vinși și învingători și din alte țări".

pentru prima oară cind ei ctrce- 
la o importantă întrecere pugilis- 
șase medalii și este de la sine în
că ne vom aminti cu multă plă- 
de amabilele noastre gazde din

ȘTEFAN DONCEV, redactor de box 
la ziarul „Naroden sport"—Sofia : 
„Deși nu s-a încheiat încă, pot spune 
de pe acum că ediția de la București a 
europenelor de box mi-a prilejuit citeva 
satisfacții. Am in vedere, în primul 
rind, buna organizare a competiției, 
modul excelent in care sint deserviți.

PAVEL SIDVO, antrenor al reprezen
tativei Poloniei : „A devenit o regulă în 
boxul polonez ca după J O. să remanieri 
echipele noastre reprezentative. lafăde 
cc, de data aceasta, boxvl polonez este 
reprezentat la campionatele europene de 
o formație mai tinără. Noi privim în 
perspectivă, ne gindim că peste doi ani 
vor urma alte campionate continentale 
tar în 7972 va avea loc turneul olimpic 
de la Milnchen. Fiți sigur că această 
echipă (din care doar Artur O'ech este 
mai in vîrstă) se va roda, iar la cam 
pionatele europene din 1971 imoarea 

1 boxului polonez va fi apărată de o 
■garnitură robustă, experimentată, ca
pabilă de performanțe mari Am lăsat 
acasă cîțiva boxeri tineri foarte buni. Pe 
unii, din cauza examenelor. Nu ne-a 
interesat, de data aceasta, performanța 
în sine, ci capotarea experienței într o 
competiție de anvengură. Și sînt convins 
ca acest lucru ne-a reușit".
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