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Concurs
internațional de
pentatlon modern

Incepînd de joi, Bucu- 
reștiul găzduiește un con
curs internațional de pen
tatlon modem pentru ju
niori, cu participarea e- 
chipelor reprezentative 
ale României, Bulgariei, 
Franței, Poloniei șl Un
gariei. Prima probă, călă- 
ria, joi, la baza hipică din 
Calea Plevnei, de la ora 
9,45 ; tn continuare, scri
ma, vineri, la sala Flo- 
reasca ; proba de tir slm- 
bătă la poligonul Tunari, 
natația duminică la bazi
nul Tineretului, iar crosul 
16 iunie, in comuna Că- 
lugăreni. Concursul inter
național de pentatlon mo
dern găzduit de capitala 
țării noastre constituie o 
nouă verificare a echipe
lor participante in vede
rea campionatului mondi
al din acest an.

Importante
confruntări

sie halterofililor
romani

In luna lunte, haltero
filii noștri fruntași parti
cipă la Importante com- 

?i 
i selecționată a 
va tntllnl la 
șl 22 Iunie) se- 
Austriei. Din

petiții internaționale 
interne. O 
României 
Viena (21 i 
lecționata 
partea Federației de spe
cialitate din Iran a sosit 
o Invitație prin care se 
solicită prezența citorva 
halterofili români la Te
heran la concursul in
ternațional de la mijlocul 
lunii, iar la sflrșitul lunii, 
la Cluj, vor avea loc cam
pionatele naționale.

-
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CAREUL DE AȘ! A! BOXULUI ROMANESC
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Dorin STEFLEA

urmă 
apa-

.schița”
lipsească oare materialul propriu-

nimic, nici măcar înde- 
promisiuni ; cel mult, 

tăcută dar acidă ironie, 
ei. lată-ne astfel, tn- 

așteptînd iar, cu speran-

se pare o imposibilitate I 
singur exemplu, lipsit de orice
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pionatelor de misiunea 
lor?

AUREL DUMITRESCU. — Durr.ircâ seara în cvapie - 
rul Aurel Dumitrescu a urcat pe cea m». rreaștâ a
mulul amator continental.

Cum a ajuns acolo î
In mijlocul mulțimii. în picioare, aflat în loca! eet — pctaMe p»«>- 

țlșări și felicitări, H găsim pe profesorul Ioc DoaaMzn, pUmat aga mnaot. Ea»- 
țlonat și bucuros, ne-a făcut o succintă preaeomre a M _*■»****

— A venit singur la sală, la Fiiigifl. la aflzștM aaafat 1ML Bag* anataf
cîteva săptămînl l-am selecționat tn F1”* gemBat* Ae jnetocl a mabmm. PAmei 
meci, la categoria muscă, l-a m sala Ae AestMUd a AMA G
în cadrul Cupei începătorilor.

— De cind este elevul maestrului în.-»- Popescu ’
— De ta sflrșitul anului ISC*, mai precis de vreo c Im B Asasces 

trulul Lucian care a continuat intr-o atanSsA aecppaaata pragMna M 
trescu. De altfel, nici nu era cazul sâ apari i-ersen—. re veden 
in instruire, deoarece eu Însămi am faat cle*s< samckn 
Popescu.
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își aduce din plin contribuția 
la dezvoltarea boxului mondial

„România

declara dl. R. H. Russell, președintele A. I. B. A

dv. organizarea 
a campionatelor

europenele au

Printre invitații de onoare 
ai campionatelor europene de 
box s-a numărat ți It. col. 
R. H. Russell (Anglia), pre
ședintele AIBA. DL Russell nu 
se află pentru prima oară în 
*țara noastră. Anul trecut d-sa 
a urmărit campionatele națio
nale, cind — după cum se 
știe — tn tribune au luat loc 
circa 20.000 de spectatori. Dis- 
cutînd acuin despre afluența 
neobișnuită a publicului la 
campionate, dl. Russel a ținut

să ne declare următoarele i 
„O cifră, după părerea mea. 
unică. N-am mai auzit de o 
asemenea afluență la galele 
unei competiții naționale sau 
Internaționale din boxul ama
tor. România își aduce din 
plin contribuția la dezvoltarea 
boxului pe plan mondial, mo
tiv pentru care AIBA a decis 
șă dea țării 
ediției a 18-a 
europene”.

iată că
luat sftrșit. Sintem siguri că 
nu se vor încheia insă prea 
repede ecourile stîrnite de 
grandioasa întrecere a elitei 
pugilismului continental. Una 
dintre personalitățile care au 
ținut să-ți exprime părerea în 
legătură cu recentele confrun
tări a fost dl. R. H. Russell. 
L-am abordat ieri dimineață 
în apartamentul pe care-l 
ocupă tn hotelul Athenee 
Palace.

— Care este opinia dv., 
d-le președinte, în legătu
ră cu modul cum s-au 
achitat organizatorii cam

— E-am convins fned de 
anul trecut, cind am fost la 
București, ci românii vor ști 
să fie la înălțime. De altfel, 
trebuie săȘtiți ci dacă n-ar fi 
avut această fe-mă convin
gere. AIBA n-ar fi acceptat ca 
ediția a 18-a sd se dispute^in 
România.

Ctnd s-a creat Comisia de 
organizare. cind i-am cunoscut 
personal pe membrii ei, am 
plecat în Anglia cu cugetul 
împăcat. Mai mult decît atit, 
mi-am dat seama că prietenii 
români și-au 
serios, atunci 
tele Federației 
ne-a înfățișat 
în urmă, la Londra, stadiul 
lucrărilor de pregătire a în
trecerilor. Acum, cind compe
tiția s-a încheiat, pot spune că 
organizatorii români au mun
cit mult și au reușit să-și în
deplinească obligațiile. Am vi
zitat toate amenajările făcute 
la patinoarul „23 August*, 
ringurile de antrenament, ho
telul sportivilor. Toate sînt 
magnifice. Păcat că frigul — 
inexplicabil pentru acest se
zon — i-a împiedicat pe spec
tatori să vină în număr mai 
mare la meciuri.

luat munca in 
cind președin- 
române de box 
cu cîteva luni

— Ce părere aveți 
pre boxerii români ?

des-

Româncele — învingătoare pe — O Întrebare m&i ..la 
obiect" : sînteți satisfăcut 
de nivelul tehnic al în
trecerilor ?

u mai bine de un an în 
ni se anunța apropiata 
riție a unei îndelung aștep
tate lucrări. Titlul „Scriitorii 
români despre sport”, indife
rent dacă era definitiv sau 

numai provizoriu, ne permitea spe
ranța unei interesante lecturi. în care 
personalități de prestigiu ale literatu
rii noastre aveau să ne conducă spre 
tumultul stadioanelor, făcîndu-ne să 
trăim intensitatea disputelor sportive, 
altfel decît în cotidienele cronici de 
specialitate

Zilele au trecut. Timpul nu așteaptă 
Pe nimeni și 
plinirea unei 
punctează cu 
neîndeplinirea 
tr-un nou an, _. .
țe mereu înnoite, ca în 1969... sau în 
1970... sau în„.

Sâ ridice oare redactarea și editarea 
unei astfel de lucrări cine știe ce 
probleme de nerezolvat ? Care ?

Poate alcătuirea planului tematic î
Am crede, dacă Virgi! Ludu — cel 

care trădează cu egală pasiune, de 
fiecare dată, sportul cu literatura (și- 
invers I) — nu ar fi publicat în SPOR
TUL o admirabilă, documentată „Schiță 
pentru o antologie sportivă româneas
că". Dacă nu există o altă tematică — 
departe de noi gindul de a impune o 
anumită părere, a noastră sau a al
tora — de ce nu se ia (cel puțin) ca 
baza

Să 
zis ?

Ni
Un _ ..... - .

pretenții: gazde binevoitoare, paginile 
acestui ziar mi-au permis să readuc 
sub privirile cititorilor, rînduri semnate 
de Nicolae lorga, Liviu Rebreanu. Io
nel Teodoreanu, Mihail Sebastian, Cin
cinal Pavelescu, Camil Petrescu etc., 
toate despre sport. Poate, nu sînt cele 
mai reprezentative pagini „pe subiect” 
ale scriitorilor respectivi, dar lor li se 
pot adăuga atitea altele, îneît grea este 
mai curînd selectarea celor cu valoare 
certă de antologie, decît... depistarea 
lor în publicațiile vremii.

Să nu fim însă greșit înțeleși. Nu 
afirmăm cîtuși de puțin că întocmirea 
unei astfel de lucrări ar trebui să se 
rezume la o (simplă) culegere de ar
ticole. Ne permitem chiar o sugestie : 
însoțirea fiecărui material cu o suc
cintă prezentare a „momentului spor
tiv” căruia îi este dedicat, sau care l-a 
provocat. Cititorii vor putea retrăi ast- 
fel, după ani, dar cît mai aproape de 
intensitatea inițială, vibrația fiecărei 
pagini, căldura aplauzelor sau ironia 
mușcătoare izvorîta de sub pana scri
itorilor — martori ai atitor evenimen
te sportive. S-ar împiedica astfel ca... 
uitarea — rnai mult sau mai puțin vo
ită — a unor critici, să elimine din 
amintirea noastră pe un „oarecare" 
cronicar sportiv, N. Gramatic, care nu 
era decît una și aceeași persoană cu 
Camil Petrescu I

Pot fi prezente — de ce nu î — și 
aspecte din activitatea... sportivă a 
unor scriitori. Cît de savuros ar com
pleta sonetul închinat ciclismului ima
ginea autorului, Cincinat Pavelescu, 
„rubicond, cu gulerul răsfrînt â la Shil- 
îer, cu pulpe dolofane, cu obrajii moi 
și bucâlați, purtînd pantaloni scurti dar 
ciorapi lungi și pedalînd voios I" Sau 
imaginea aceluiași, solicitînd, ca procu
ror, acordarea maximei pedepse, cu re
gretul că nu poate fi condamnat la 
moarte (? I) cel care-i... furase bici
cleta I

Dar, să punem punct sugestiilor care 
— fără îndoială — sînt mult mai pu
țin importante decît o concretă iniția
tivă editorială.

O dată cu ea ar lua sfîrșit o înde
lungată așteptare. Ar fi și timpul I...
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In ziua a doua a întrecerilor internafionale de tir

Patru rezultate superioare
recordurilor mondiale

a avut boxeri de

Pe Vîltava, a avut loc — 
cu două zile în urmă — tra
diționala competiție feminină 
de canotaj academic „Regata 
Praga”, în cadrul căreia s-au 
întîlnit’ skifistele românce și 
cele cehoslovace. Sportivele 
noastre au avut o comporta
re frumoasă, ocupînd locul I 
în toate probele: 4+1 rame 
Doina Bandas. Maria HafelgA,

Doina Husarenco, Ecaterina 
Tranqioveanu + Maria Stoi- 
cescu 4:12,6 ; skif simplu Eli- 
sabeta Lazăr 4:22,5 ; 4 + 1
vîsle Mania Nemeth, Doina 
Bardaș, Mitana Botez, Ioana 
Tudoran + Ștefania Borisov 
3:34,6; 8+1 Lazăr, " ' 
Husarenco, Hristea, 
Trancioveanu, Tudor. Cante- 
mir + Stoicesou S j^Q.

— Niciodată n-am văzut 
atita combativitate, atita do-

— Aveți 4 campioni conti
nentali ți, țin si subliniez, 
succesul sportivilor dv. este 
foarte mentat. De altfel, mi 
așteptam ca pugilișt:: români 
sd aibă un cuvin: aren de 
spus. I-am văzut la CJL. de 
la Roma ji la J.O. din Mexic. 
România
clasă ca Linca, Negrea. Fiat, 
Dobrescu, Dumit-escu. Urma
șii acestora, campionii de azi, 
sint foame tari, boxeri agre
stei. Ei cu făcut mari paji 
spre un box pur. Aștept cu 
nerăbdare să-i revăd în vi
itoarele confruntări interna
ționale—

Romeo CALARAȘANU

Ședința Comitetului Federației române de tenis de masă
Urianu,
Hublea,

Astăzi, la sediul 
C.N.E.F.S. (str. V. Conta 

nr. 16, et. VIII), de la ora

16 va avea loc ședința 
Comitetului Federației 

române de tenis de masă.

Dacă in pruna zi a interna- 
pnoaleăor și a Balcaniadei de 
tir vremea nefavorabilă a con- 
■IBmt o stavilă pentru obți
nerea unor rezultate superioa
re — in afara celui înregis
trai de Ion Tripșa (record 
mondial egalat), ieri, pe un 
timp mai bun. au fost realizate 
performanțe excepționale. Este 
suficient să subliniem faptul că 
patru rezultate depășesc recor
durile mondiale : la poziția in 
p:r_oare 40 f : americanii Rigby 
și Writer au tras cite 380 p. iar 
vest-germanul Eigenbrot 379 p 
fata de recordul mondial de 
376 p. Apoi, la 3X40 f. Writer 
a obținut 1167 p, în timp ce re
cordul lumii este de 1164 p. De 
asemenea, un alt record mon
dial. cel de la poziția genunchi 
40 f (396 p) a fost egalat de 
Writer.

în același timp este plăcut 
să consemnăm că, pe același 
renumit poligon de Ia Tunari 
și țintașii noștri au înscris cifre 
remarcabile. Astfel, după Trip
șa, rezultate excelente au reu
șit și Nicolae Rotaru, Petre San
dor, Marcel Roșea, Virgil Ata
nasiu, Dan Hrib — ultimul fi
ind un tînăr cu reale calități 
și perspective.

Luni, reprezentanții Români
ei au cucerit un titlu de cam
pion internațional și patru de 
campioni balcanici. După două 
zile de concurs, situația probe
lor cîștigate este următoarea : 
campionatele internaționale ; 
6.U.A. ? Români* ~ 3 i Bal*

de 
de 
la

Maestrul emerit al sportului, Ion Tripșa, medaliat cu argint la J.O. 
la Tokio, a obținut un nou rezultat de răsunet. El a clștigat titlul 
campion international al României și pe cel de campion balcanic 
pistol viteză cu un rezultat de mare valoare : 596 p, egalind recordul 
mondial deținut tot de un român : Virgil Atanasiu (campionatele lumii 
de la Wiesbaden, 1966).

caniada : România — 9, Iugo
slavia - 5.

Rezultate : armă liberă cali
bru redus, poziția în picioare 
4() f ; INTERNAȚIONALE : 1. 
Kigby (S.U.A.) 380 p, 2. Writer 
(S.U.A.) 380 p, 3. Eigenbrot
(R.F.G.) 379 p, 4. ȘANDOR (Ro- ' 
mânia) 373 p, 5. ROTARU (Ro
mânia) 372 p, 6. Kovarik (Ce
hoslovacia) 371 p; BALCANI-

ADA ; 1. ȘANDOR (România) 
373 p, 2. ROTARU (România) 
372 p, 3. CABAN (România) 
367 p, 4. ALLERHAND (Româ
nia) 362 p, 5. Milanovici (Iu
goslavia) 361 p, 6. Ivanov (Bul
garia) 361 p, echipe ; 1. RO-

C. COMARNISCHI

iVontlnuare tn pag. aia.
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tehnică, inteligență
aparținMărturisesc că nu aparțin 

mărilpr iubitori ăi sportului 
cu mânuși. Sarj, mai precis, nu 
ani aparținut. Dar europene
le ce s-au desfășurat la noi 
m-ău căni pus pe gînduri. Re
ducția rudimentară a boxului 
la „lovitură cu pumnul" apar
ține unei mentalități simpliste, 
de asemenea ideea; că, obligato
riu, în acest sport poate ieși 
învingător numai cel dotat cu 
forță. Copilării! „Spectacole
le" oferite de televiziunea 
noastră m-au convins definitiv 
că mă aflam în eroare. Nu pu
ține au fost întâlnirile din ca
drul europenelor de box 
care, m-ău îneîntat. Aș putea 
să enunlăr cîteva d'intre ele, 
dar teama de a nedreptăți pe 
unii dintre combatanți mă îm
piedică. Renunțarea lâ preju
decățile pe care J'e cultivam 
pină mai ieri vine din fap
tul că, adesea, în aceste dispu
te am asistat la victoria inte
ligenței asupra forței. Este o 
superbă lecție Pe care — în 
momentele lui de artă — bo
xul o oferă cu prisosință.

Cunoaștem, am ascultat toți 
•zeci de declarații și aprecieri 
asupra disputelor câre, zile în 
șir, ne-ău concentrat atenția. 
Declarații și aprecieri aparți- 
nînd specialiștilor, participan- 
ților la întrecere, publicului.

Mergînd pe urtna acestor de
clarații, s-âr putea scrie un in
teresant volum de psihologie 
a „omului din ring", psihologie 
departe de a fi simplistă — 
cum însă de mai de mult am 
avut ocazia să aflăm, printre 
altele, din preocupările scrii
toricești ale lui Shaw, Hemin
gway său alții. în căzui <ie fa
ță, nu vreau să apelez la au
torități în materie. Se poate 
învăța, cu egale șanse de pă
trundere, și din aprecierile,

din gîndurile celor încă foarte 
tineri. îl am în vedere pe sim
paticul englez Davie Needham, 
acel mezin al europenelor 
de la București. Nu i-au plă
cut boxerii noștri. Deși rezul
tatele din ring dovedesc că a- 
vem o „școală de box" de bun 
și meritat prestigiu. Nil i-au 
plăcut, pentru că forța de rare 
dispun ei nu. este însoțită, 
pe măsură, de stil. Deși ex
periența simpaticului june en
glez este limitată inevitabil, 
observația sa are adîncime.

Sînt convins că Dâvie Need- 
hâip — poate mai riiul’t ins
tinctiv decît lucid — a intuit 
unâ dintre caracteristicile ne
gative ce grevează, încă, evo
luțiile multora dintre boxerif 
noștri. Sînt convins că el, 
prin stil, nu înțelege numai 
însușirea, mai mult sjiu. mai 
puțin integrâlă, a tehnicii 
sportului cu mănuși ci, înainte 

toate, capacitatea omului 
careul magic de a asam- 
armonios forța, tehnica ^i 

inteligența. Dintre 
cele trei elemente 
amintite, primele 
două se pot do- 
bindi mai cu u- 
șurință și mai ra
pid. Inteligența 
în ring, prelu
crarea ei în â- 

direcție este finele

în cadrul pregătirilor pen
tru meciul România-Polonia, 
cu câre se încheie edițiâ îri 
curs Cupei Națiunilor-

Pregătirile lotului de rugby

PLOIEȘTI, (prin telefbnj. 
Turneul individual, desfășu
rat în cea de a doua zi a 
dublei întâlniri dintre popi
carii români și cei din R D. 
Germană, s-a încheiat dumi
nică cu următoarele rezul
tate :

Masculin : 1. I. Micoroiu 
982 p.d., 2. C. Wloka (R.D.G.) 
977 p d., 3. Gh. Silvestru 965 

. p.d., 4. E. Luther (RD.G.) 963 
p.d., 5. C. Vînătbru 962 p.d., 
6. K. Beyer (R.D.G.) 960 p.d.

La fete s-a jucat pe 4 
piste, alcătuind clasamente 
pe cite două, după cum ur
mează ; pistele 1 și 2 — 
Voichița Babuțiu 470 p.d., 1 
S. Lindner (R.D.G.) 441 p.d 
3. R. Patzig (R.D.G.) 437 p.d. 
pistele 3 șl 4 — 1. A. Wloka 
(R.D.G.) 468 p.d., 2, Ana Mar- 
cu 464 p.d., 3. G. Engelman 
(R.D.G.) 460 p.d. După cum 
se poate vedea, rezultatele 
înregistrate de sportivii ro
mâni și din R. D. Germană 
sî&t de valoare mondială.

țeastă
unui proces care nu se reali
zează în salturi său cu bucată, 
este un rezultat câre nu poate 
fi prezentat într-un meci, iar 
in altul să absenteze.

Iată că mezinul marii -com
petiții de box de la București 
a intuit — «au a văzut lu
cid ? — fondul unei problertie 
câre trebuie «ă=i preocupe, cu 
atenție nuănțâtă, pe Specialiști. 
Boxerul nu este asemeni mi
tologicului Antău. „Legătura 
cu pămîntul* — ca să folosesc 
o butadă a excepționalului pu
blic bncurețtean — hu4 este 
favorabilă. Dimpotrivă. Dar 
această „legătură cu p&m:nt 
care-1 face victorios pe ce! 
nu o cunoaște, reprezintă, 
cele din urmă, rezultatul ac
țiunii unei inteligențe superi
oare. Merită să reflectăm, mâi 
mulț deci! pină acum, asupri 
ăbestui elementar adevăr su
gerat de un — aproape! — 
copil

CUPA DINAMO"

F.I.R.A.*, Lotul național a 
susținut un meci de ântre- 
nament-triâl Jn compania 
XV-liiț bucureștean de divi
zia A Progresul, excelent 
partener In această ocazie, 
în pofida ploii, acțiunile 
selecționabililor ș-au desfă
șurat stib semntil varietății 
și al promptitudinii într-un 
titm susținut. Au evoluat: 
Dăiciulescu (Durbac); Wus- 
sek. (Braga), Nica (Țibuleac), 
Irimescu, Dragomirescu; Ni- 
colescu, Radulescu (Leonte); 
Bășcanu, Țuțuianu, Ciobănel; 
AtanOsiu, Șerban; Iorgu- 
lescu (.’), Gheorghe, Baciu. 
Au ăbsentât Derrtiân (nu a 
sosit încă din Franța), Dinu, 
Stoica (ambii âu ăyut de sus
ținut examene),, Veluda (acci
dentat și, probabil, indis
ponibil pentru iheciul cu 
Polonia), Florescu (acciden
tat, eventual utilizabil) și 
Coravu (accidentat grav și 
indisponibil multă vreme).

Ultimul mâci de ântrena- 
măht al Lotului vă avea loc

joi 12 funie Ia or* 16,15 pe 
tetenul „23 August".

„CUPA SPERANȚELOR*

Pe terenurile de la stadio
nul Tineretului au început în
trecerile contând pentru „Gupa 
speranțelor", rezervate behi- 
?elor de juniori bucureștene. 
n prima etapă s-au înregis

trat următoarele rezultate: 
Grivița Roșie—Combinata
Steaua-Gloria 16—3 (0—3), 
Rapid—Școala sportivă nr. 2 
(II) 11—8 (8—5), Școala spor
tivi nr. 2 (I)—Dinamo 6—3 
(0—3), Clubul sportiv școlar— 
Constructorul 3—0 (neprezen- 
târe !).

în etapa următoare, dumi
nică 15 iunie, se vor disputa 
partidele Grivița Roșie— 
Școala sportivă nr. 2 (I), Di
namo—Combinată! Steaua-
.Gloriă, Clubul sportiv șco
lar—Rapid și Școala sportivă 
nr. 2 (II)—Constructorul.

prof. N. VIZITIU — coresp.

Juniorii bucureșteni 
și-au desemnat campionii

ce

Clubul Dinamo a organizat 
sîmbăta trecută, in sală de 
haltere din incinta pârcultil 
său Ca velodrom) competiția 
de haitere dotată cu -Cupă 
Dina” o". întrecerile, rezerva
te sportivilor de categorii in
ferioare. au adus la start re- 
brezer.tănți ai cluburilor 
Steaua. Progresul. Rapid și 
bi-.eințeles Dinamo. S-a re
marcat semigreul llie Mirșu 
de la Steaua, realizatorul u- 
r.uj total de 365 kg. Alte re- 
r ;!ta-e: cat muscă — M. 
Costea (Rapid) 237.5 kg; cat. 
pană — L. Sebastianov (Di
namo) Z-’ kg: cat ușoară — 
L Olteanu (Dinamo) 275 kg ; 
cat semimijlocie — V. Găină 
(Dtramo) 332.5 kg; cat. mij
locie — A. Văgăun (Dinamo) 
325 kg; cat grea — G. Sul
tan (Steaua) 345 kg.

I 
OCTAVLAN GUȚV, coresp.

Iubitorii de sporturi din 
Cluj âu avut plăcutul prUbj 
să aplaude dublă victorie * 
localnicului Ion Selejean, ob
ținută în cele două mânșe 
ale etapei a III-a din jCtipă 
orașelor" desfășurate — în- 
tr-o organizare reușită — in 
zilele de 7 și 8 iunie în ora
șul de sub Feleac.

în prima manșă, pe rută 
Cluj — Huedin — Cltij, (31) 
km), pe lungul urcuș Panic, 
fug din pluton I. Selejean și 
St, Szekely (Cluj) împreună 
cu ploieșteanul Al. ZârbscEi. 
Gonind după fugari, plutonul 
se fărîmițează, în primul

grup

A. VlASCEANU, 
coresp. principal

AL CAPRARIU

volan
cravatele roșiiDin festele unui <6BAGEAC

regulament perimat!...

cursă pe 
de ploaie.

In plină 
pista udă

MMM ■

Ploaia, vînțul și frigul âu 
fost adversarii cei mai aprigi 
ai reuniunii de duminică, in- 
fluențînd nefast asupra com
portării cursierilor. Din aceas
tă cauză, premiul clasic Car- 
pați, care trebuia să consem
neze startul viitorilor derby ști 
din 27 iulie spre stadiul pre
gătirilor decisive, n-a permis 
să se ajungă la nici o conclu
zie semnificativă. în duel cu 
cei mai talentați reprezentanți 
ai generației de 3 ani, minus 
Talion, viitorii derbyști s-au 
comportat obscur, lăsînd ca 
soarta primelor 3 locuri să fie 
rezolvată între Seceriș. Mizan
trop și Menajer, toți în vîrstă 
de trei ani ! în rest, relevăm 
6 dublă victorie ă lui Gică 
Tănase cu Valența și Platon 
și un triplu succes al „sanc- 
ționatului" Mircea Ștefănescu. 
în această privință trebuie să 
aducem obiecții de fond. Re- 
capitulînd faptele, consemnăm 
că, în urmă,cu cîteva reuniuni, 
pentru 
dictării 
pectivi, 
trenor, 
driver, 
conducere pe 6 reuniuni. Pe 
baza unui aliniat al regula
mentului — apreciat de noi 
drept umoristic — se prevede 
că antrenorului i se acordă 
totuși dreptul ca în decursul 
pedepsei să poată conduce în 
premiile clasice. semiclasice și 
în cursele cailor de 2 ani. Dar 
pentru orice om de bună cre
dință, o infracțiune comisă 
irămîne pasibilă de aceeași pe
deapsă indiferent de funcția 
■avută de cel în culpă. în fond, 
cine a condus dolosiv pe Stră- 
jâc, antrenorul sau driverul 
Ștefănescu ? Atunci de ce se 
rezervă lui Marinescu soarta 
de a privi contemplativ din 
ușa grajdului cum Ștefănescu, 
egal de vinovat ca și el, cînd- 
va, poate să culeagă apoi 3 
victorii într-o reuniune ? în 
consecință, aliniatul vicios tre
buie revizuit, căci în forma ac
tuală promovează ideea: vi- 
novați, vinovați, dar unii cu 
foloasele, și alții cu ponoase
le !... Rezultate tehnice : 1. Va
lență (Gh. Tănase) Hotar, Ron 
1,44, 2. Silva (I. Moldoveanu) 
Taragot, Supapa 33,6, 3. Za
greb (Gh. Avram) Supeu, Re
zerva 35,9, 4. Ibia (M. Ștefă- 
nescu) Cuc, Hrișcă 39,9, 5. Pla
ton (Gh. Tănase) Rampa, Pre
deal 28,8, 6. Răzuș (V. Gheor
ghe) Zaraf, Hîrșovița 33,7. 7. 
Seceriș (M. Ștefănescu) Mizan
trop, Menajer 28,8, 8. Turist 
(M. Ștefănescu) Olănița, Obîr- 
ția 43,3. .

performanțele contra- 
efectuăte cu caii res- 
lui M. Ștefănescu, an
si Traian Marinescu, 
li S-a luat dreptul de

ruddy eyMirREscu

Primul raliu de carting al
Nicicînd nu mi-a fost âat 

să văd o mâi mațe îmbul
zeală de reporteri, fotorepor
teri, operatori cinimatogra- 
fici și de televiziune că dumi
nică dimineață pe pistă „auto
mobilistică" dintre Piața 7 
Noiembrie Și Stadionul Tine
retului din Capitală. Aveam 
senzația că mă aflu la o măre 
întrecere în care erau angre
nați âși ,ai volanului, în care 
se aștepta din clipă în clipă să 
se stabilească cel mai incredi
bil record. Nimic din toate a- 
cestea. Și, totuși, prezența sub 
stropii grei de ploaie a repre-

zentănților presei Și. măi 
cu seam*, a unui măre nu
măr de spectatori își avea o 
deplină justificare ■ se desfă
șura primul raliu de carting 
al pionierilor, organizat din 
inițiativa Consiliului Național 
ăl Organizației Pionierilor în 
cinstea celei de a 25-a aniver
sări a Eliberării patriei și îm
plinirii â 20 de ani de la în
ființarea Organizației pionie
rilor.

într-o atmosferă sărbăto
rească, cu nimic tulburat* de 
vreme* capricioasă, s-ă dat 
semnalul de începere. Echi-

99 Cupa României"
a rămas tot la București

Duminică la prinz s-au Înche
iat pe stadionul din Mangalia 
întrecerile celei de a 7-a ediții 
a Cupei României la oihă. Jocu
rile preliminare, care âu reunit 
pe frumosul stadion de pe lito
ral 8 echipe, au demonstrat că a- 
tunci cînd pe teren se întilnesc 
formații temeinic pregătite, 
sportui ridsttii național este deo
sebit de frumos.

Meciurile pentru ocuparea 
celor 4 locuri din turneul final 
au fost presărate cu faze de 
mare tensiune la „bătaia" și la 
„prinderea" mingii, echilibrate 
și ătit de viu disputate, Incit 
chiar și echipele cu cele mai 
mari șanse au gustat din amă
răciunea infrîngerli. Deținătoa
rea cupei, C.P. București a fost 
învinsă și remizată de Viața 
nouă Olteni (Teleorman) cu 
11—7 și 4—4. De asemenea, fos
ta campioană a țării, Dinamo 
București, a kiclinat în fața 

formației Biruința Gherăiești 
(Neamț) cu 7—S și 14—11 și a 
terminat la egalitate cu minerii 
din Baia Mare (13—13), care 
au întrecut și pe jucătorii din 
Gherăiești cu 9—10.

în turneul final (desfășurat 
tur-retur) s-au calificat In ur
ma rezultatelor Înregistrate — 
C.P. București, Viața nouă Ol

teni, Biruința Gherăiești și Di
namo București.

Surprizele au continuat, cele 
două echipe sătești — Biruința 
Gherăiești și Viață nouă Ol
teni dind o puternică replică 
adversarilor. Băieții lui Eugen 
Cocuț, căpitanul echipei din 
Gherăiești, au întrecut pe rînd, 
în turul competiției, pe Viața 
nou* Olteni, cu 11—8 șl pa 
C.P.B. cu *—T, dar n-au mai a-

resurse și pentru retur.VUt , .
Apoi, echipa Viață nouă Olteni, 
care aspira la primul loc, a ob
ținut un surprinzător rezultat 
egal cu dinamoviștii bucureșteni 
și, astfel, confruntarea lor deci
sivă cu jucătorii de la C.P.B., 
n-a mai avut miză. Oinarii de 
la C.P.B. au abordat parti
dele din retur cu mai multă 
hotărire și decizie, reușind in 
cele din urmă să-și mențină 
trofeul. Cunoscutul, antrenor bu- 
cureȘtean, Alexandru Rafailes- 
cu a utilizat, de-ă lungul celor 
trei zile de concurs, următorii 
jucători : llie bacău, Coste! lan- 
cți, Gheorghe Griiianu, Vasile 
Gilățeanu, Ion Anton, Dumitru 
Bărbierii, Gheorghe Drăghici, 
Alexandru Matei, Vasile Tu- 
dorancea, Constantin Lupșenea- 
nu, Gheorghe Velicu, Ion Ivaș- 
cu, Traian Picu.

CLASAMENTUL
1. C.P. București 16 p, 
ința Gherăiești 13 p, 
nouă Olteni 11 p, 4. 
București 8 p.

Arbitrii A. Tofan (Iași), P. ls- 
trate (Sibiu), C. Stroe (Giur
giu), V. Ciolacu (Sibiu), A. Ca- 
zacu (Buc), M. Stănescu (Urlați) 
șl Gh. Dumitrescu (Focșani) au 
condus cu multă competență 
această finală maraton, iar 
organizarea întrecerilor a fost 
ireproșabil*.

FINĂL î
2. Biru-
3. Viața
Dinamo

Tr. lSâHIIEÎ&U

pionierilor
păți, așa cum ne-a-a oc «r 
să-i vedem in marile c.-se p- 
atâția și atâția pi’oți. jdiod 
mașini de construcție pcocr-e. 
„așii* volanului din 24 âb jo- 
dețe ale țării s-au avântat pe 
pista udă (750 m. io 3 t-re) 
în urmărirea.- trofeului de 
câștigător al primului raz . 
Piloții. p:-oieri intre II «: 15 
ani. conducînd acești „bolto 5* 
foc" (cum îi numea suge 
un confrate), de 68 CJ*. 
demonstrat la scară 
virtuți de stăpini it
bili ai volanului- Am asistat
Ia mc-dul spectaculos in care 
a știut să-și adjudece victoria 
în serii și sferturi de finale 
micuțul Cristian Șuteu din 
Făgăraș, care pentru a con
duce trebuia să privească pr.n 
cercul volanului; le-am văzut 
pe Clara Forța din Sătu Mare 
și Lucia Marcu din Brașov, 
conducînd autoritar în fața

ploieșteanului Dan Zainea dar, 
cu lacrimi în ochi, capotând în 
final datorită unor defecțjuni 
tehnice ; l-am văzut asăltât de 
reporteri pe Mifcea Biictir din 
Brașov, care cu 2:53,2 â stă; 
bilit cel mai bun timp ; âtn 
văzut... dar au fost ătît de 
multe incit, pur și Simplu, nu 
mai știm din noianul de im
presii pe care să le culegem 
mai întâi. Rînd pe rinâ și-âu 
demonstrat calitățile, pilotii- 
pionieri din Brașov, .Prăhovâ, 
Dolj. Timișoară, Bucutbști, 
Sălaj, Galați și alte județe. 
Urmașii constructorilor de au
tocamioane din Bra’șov ău en- 
tukiașmaț pe spectatori prin 
manieră în care au Știut să-și 
aproprie victoria. I-âu urmat 
cei din Dolj și Timiș. Lâ indi. 
viduâl cel mai bun s-a dove
dit â fi pionierul Ioan țrîsnic 
din clasa a V-a â Licilulul 1 
Făgăraș (echipa Brașov), care 
a dispui in cursă finală de 
Sandu Pescaru din Brașov Și 
Constantin Sică din București, 
Ofjpănți, în ordjne. âi locuri
lor urmâtoâre. A fost o luptă 
în care micii Concurenți au 
rrcbu-.t să fa â dovada nu nu
r-a ă câlitățilar sportivă, ci 
li a celor de tehnicieni desă
vârșiți. —

_Am organizat acest raliu, 
V1RGILIU RA- 

DULIÂN. președ-’ntelâ Consi- 
ENațional a’, Organizației 

adjunct al minis- 
trolni invâțănuntului, cu un 
«ro» dfblu : «portiv — pentru 
cultivarea tuturor însușirilor 

e intrecerilbi’ spor
tive. dîner.ie. curaj, spirit de 
erbipa — și tehnic— pentru a 
atrage in lumea mirifică a 
preocupărilor tehnice un nu- 
nsăr sporit de copii. Trebuie 
vă remărc prezenta reprezen
tanților din provincie care au 
reosat să se impună. Dorim ea 
pe viitâr fa eolăbortrfe cu 
Coosăbol Național pentru E- 
docatie Fitică și Sport și Ap- 
famobii Clubol Român să dim 

pentru pionieri'

grup rămînînd doar 11 ru
tieri După aproape 20 km 
de urmărire (disproporția era 
flagrantă: 3 la 11) se faoe 
joncțiunea datorită în buna 
măsură ritmului susținut ini- 
pus de G. Debtecziehi, P. Ke- 
lemen și Z. Âltay (cpnjpo- 
nenți ai eclrpei din Tg. Mu
reș) direct fnt.ercsați.

Lâ sprintul final câștigă I. 
Selejean (timp 2hl0:55. Media: 
36,600 km/oră) urmat de Cr. 
Tudoran (Brăila). T. Dicianu 
(Brașov), A. Zaroschi (Plo
iești), S. Suditu (Buc.), G. De- 
breczenj. (Tg. Mureș), V. Rusu 
(Clilj). St. Szekely (Cluj), M. 
Hrisoveri (Brăila) ete.

în mănșa a două, Cluj — 
Turda și înapoi, cu Sosirea Tn 
vîiTitl Fclcacnltii, din nou o 
rută . cu urcușuri ; în plus, 
ploaie și vint. Mențibnăm cu- 
râjoâsa acțiune solitară a lui 
Zărbschl (dlfi nop âoelași 
combativ Zaroschi) pe Fe- 
leâc. anihilată în rele din 
urmă.

Sprintul final (în vîrful Fe- 
leăcțiluij « fost ciștigât de a- 
celășj btin cȘțârătot și sprin
ter I. Selejean (59 km în 
lh41:53. Media orară 36 km/ 
oră), urmat de G. Toăfler 
(Brășoy), S. Șiidițq (Buc.), G. 
Debreczeni (Tg. M.) Cr. Tu- 
dbran (Br.) și alți 26 de con- 
curânți (toți aceiași timp) 
printre care Și doi constâri- 
țăni (N. Beiu și B. Bllaljtoare 
în manșă aceasta s-au orien
tat măi bine.

Clasamentele generale după 
etâpă a IIT-a. Individual: 
I. Selejean (Cluj) 9h54:40 ; 
G. Debreczeni (Tg. M.); 
P. Kelemen (Tg. M.); 4. T. 
Dicianu (Bv.) ; 5. Â. Zâroschi 
(PI.); 6. V. Rusu (Cluj); 7. 
M. Hrisov&ri (Br.); 8. St. 
Szekely (Cluj); 9. C. Iulian 
(PI.) toți același timp ; 10 E. 
Imbuzan (Cluj) 9h54:45. Pe 
echipe: 1. Clui 29h44:00 ; 
Tg. Mureș același timp.; 3. 
Brăila 1* 2’11” ; 4. București 
lâ 5. Brășdv la
4’44” Ploiești la
12’01 Constanța la 38’.

Emil IENCEC

. La șfîrșitul săptămuiii trieu- 
te. stadionul Tineretului a găz
duit campionatele de juniori 
ale Capitalei. Participarea a 
fost destul de redusă, probabil 
și datorită perioadei de înche
iere a anului școlar. Din, pă
cate, la unele probe (lungime 
băieți) dintre cei înscriși ante
rior, chiar concurenți prezenți 
pe stadion au refuzat să parti
cipe.
. Iată noii campioni. dp jurtiori 
ai Capitalei : BAlEȚI-100 și 
200 m : Gh. Dulgheru (Dinăpio) 
11,0-22,3 ; 400 m: Gh. Ropotă 
(Metalul) 52,5 ; 800 m : V. Da
vid (Din.) 2:00.7 ; 1500 m : C. 
Diriia (Met.) 4:04.0 : 31)00 m : P. 
Lupan (Met.) 9:00.5 ; 110 ms : 
Fi, Grigore (Conștr.) 16.0 ; 46# 
mc : N. Cristeâ (Viitorul) 56,1 ; 
1500 m obstacole ; m. Șerban 
(Met.) 4:25,1 ; 10 km marș : C. 
Stan (P.T.T.) 49:05,0 ; înălțime: 
I. Che'rciti (Met.) 1.85 ; prăjină ;
C. Anton (C.S.Ș.) 3,80 ; triplu :
D. Poșa (Ș.S.A.) ,13,94 ; greuta
te : V. Pop (Met.) 12,94 ; dise 
VI. Hodoș (Ș.S.A.) 44,52 ; Suli
ță : p. Șimina (Metalul) 53,02 ; 
FETE—100 m : M. Tudor (Lie. 35) 
12,6 ; 2*0 iii : F. Bocâ (C.Ș.Ș.) 
27,0 ; 400 și 800 m : S. Cinipu- 
lungeanu (Viit.) 60.7-2:22.8 ; 
1500 m : E. Lazăr (Met.) 5:15,1; 
160 mg : M. Niculescu (Ș.S.A.) 
15,9 ; lungime : E. Bidiliță 
(Ș.S.A.) 5,32 ; înălțime : C. An- 
ghel (C.S.Ș.) 1,52 ; greutate ; V. 
Brad (Progr.) 13,00 : disc : C. 
lonescil (Ș.S.A.) 44.80 ; sulița :
E. Dumitrescu (Ș.S.A.) 34,84.

D. DIACON ESCU-coresp.

1.
2.
3.

2.

IÂ HANDBAL
1

Disputate, din cauza ploii, 
în sala FloreaSca, partidelâ 
ultimei zile a turneului in
ternațional din Capitală s-au 
încheiat cu rezultatele scontâ- 
te. în primul meci, selecțio
nata Japoniei a învins pâ 
Tractorul Brășov cu scorul de 
25—21 (13—11). în continuâre. 
Voința ă întâlnit formâția 
maghiară Spartăcus, singura- 
neînvinsă pină lă acest măci, 
pe care a întrecut-o cu 22—19 
(11—8). Clasamentul finăl i 
Selecționata Jâpohiei 4 p, Vo
ința 4 p, Spărtacus Budapestâ 
4 p, Tractorul Brașov 0 p. 
(Gh. Kangu).

★
Formația maghiară' Spartă- 

cus Budapesta va juica, în 
continuarea turneului pe câ- 
re-1 întreprinde în țâra noas
tră, la 10 iunie la Miercurii 
Ciuc și la 12 iunie la Făgă-

Emonvol FANTANEAKU
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COMBINATUL SIDERURGIC GALATI*

recrutează muncitori necaiifieați pentru a fi calificați 
prin cursuri de scurtă durați. Se asiguri integral con
dițiile prevăzute in HCM 129 1959.

Doritorii pot trimite cererile pe adresa: 
COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI SERV.

VAțAMINT GALAȚI, însoțite de copii legalizate ale ur
mătoarelor documente :

— actul de naștere
— actul de studii
— buletinul de identitate (pag. 1 și 3)
— livretul militar (prima pagină).

Se adiice la cunoștință celor interesați că începind cu 
data de 1 septembrie 1969, în municipiul Bacău va func
ționa un liceu cu program special de educație fiiici 
profilat pe fotbal.

Liceul are plan de învățămînt identic cu liceele de 
cultură generală.

Absolvenții, in urma susținerii examenului de baca- 
laurteat, se pot prezenta la orice concurs de admitere în 
învățămintul superior.

Examenul de admitere pentru clasa a IX-a va area 
loc in perioada 16—22 iunie 1969.

Pentru clasa a V-a elevii vor trece numai examenul 
medical și probe de aptitudini.

Se asigură internat gratuit și masă contra cost.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 1.32.00 

interior 146.
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PUTIN SENZAȚIONAL 
INTR-O ETAPĂ DE SERVICIU

A fost o vreme clnd între 
U.T.A- și cea de a doua ciă- 
Sată eră o distanță de 6 
trepte, a fbst dar nu mai 
este- în materie de fotbal, 
toți lovesc cit cfețbicde în cel 
mâi tare Și U.T.A., cu echipa 
& harnică, dar lipsită de 
țtele, pferle, diamante, sau 
jiicători-teroare. trăiește a- 
cum pe o pojghiță de gheață, 
care sb pbăte crăpa orieînd. 
E probabil cineva „iubit" de 
ghinioane in trupa lui Coco 
Dumitrescu, dacă ă pierdut 
ea în ultimul, sau in penul
timul minut partide esențiale 
ți â fdșt învinsă pînă și de 
Vagonul, echipă intrată în. 
divizia națională A, _ parcă 
numai ca Să lase Aradul 
fără, titlu de campioană. Pe 
toți ,.îi _ impresionează drama 
U.T.A.-ei. tristețea îi cupnn- 

V de probabil chiar și pe cei 
ce-o bat, dar ei n-au de unde 
(' ti jiinâinte, și se năpustesc 
. suprâ ei cu voluptatea re- 
simțită întotdeauna de outsi
der!. în fața liderului. La 
Bacău. . U.T.A. a jiicăt bine, 
Cti demnitate, fără crize de 
disperăre. iar adversară ei, o 
echipă primejdidasă, pe te
ren propriu, pentru oricine 
n-â reunit s-o învingă debit jn 
îiltimbie clipe prin interven
ția brutală â hazardului- -Fot
baliștii arădeni n-âu.ee să-și 
reproșeze, iar lipsă de șansă 
fiți se poâfe impiita. Asfs" 
tîpd lâ un astfel de dezno- 
dămînt ăști tentat să-i con
solezi cu argumentele aduse 
de regulă rudelor de la 
căpățîiul unui decedat: luâți 
viață âșa cum e. legile firii 
iint inflexibile etc. etc.

Dinamo București smulg-, 
în Schimb, Un punct la Cluj 
într-o zi de mediocră eso- 
luție, după o partidă dorm 
nată de studenți și Întinata 
prin durități de jucătorii am
belor formații- Dacă U.T.A 

k a trăit un proces de uzură 
»- nervoasă, provocat de emo;:.. 

iuprâincordăn. tristeți și ne
liniști, Dinamo este la rindu* 
ei afectată de oboseala unor 
jucători, inerentă după

Antrenorii Meelae Petrescu

;i Dumitra Teodorescn

i#r conferenția în Turcia

Antrenorii N. Petrescu și 
t). Tăodorescu au fost ir.’, itati 
de către federația de fotbal 
| Turciei, că împreună cu re
numitul specialist englez 
Winterbottom. să condu A 
cursul de perfecționare al an
trenorilor din această • țară, 
prbgrâmat intre 15 și 28 iu
nie a.c. Tehnicienii români 
yor preda, o suită de cursuri 
șj vor organiza numeroase 
lecții practice.

I

Meâri

dsa«tâ •» M»
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program Obtnpețtplc 
de suportat pentru 
balijti fără obliga
DUfltU U.TÂ-5DtnâtnO 
trat fntț b fază parot-.s 
Șlnt prea rriul'e dăte e 
carfe va depindă âesiodi 
min'.ul sâ x dar gîr.d ndu--• 
la ele. înclinăm a crtdfe c> 
ărădenii vor ciștigâ 
naiul, moment du 
toată echipa, antrenor: 
conducătorii ci ter trbbu 
miși într-un loc pei 
taț nevrbze.

întrb cei doi 
sâiiientultlț să „ 
grup de ăchipe. • ară dumi- 
nitț.Bti jucat niș’e partide 
de serviciu. N au simtit nihiic 
în i>luS față de ete de-lt 

-= ce jine dă damri» D-. 
clnd du e. pădt âtlt. sau nici 
âțlt, in^ fotbal nu se reali
zează mai nimic. Ciudat e 
că yintul âpătiei bâtă și Prin 
zonă retrogradării, acd'.d 
undă ar fi trebuit să erură 
vulcăni- Petrolul e zdrobită 
dă Jiul, se scufundă treptâi 
și n-ar fi exclus să pregătea
scă o surpriză... 
Progresului și

agreabilă
__ T- epnipei din 

Pitbșii. La Tg. Mureș undă 
ar fi trebuit să se găsească 
infej-nul etapei, âu evoluat 
hiște adversari vlăguiți, logo
diți cti greșeală, fricoși unul 
de âltui și parcă detâțăți ,de 
precara lor situație- F.C. Ar
geș a obținut o victorie scon
tată, dar continuă să aibâ 
poziția cea mai defavorabilă. 
A 28-â etapă rămîne în me
morie doar prin cite va Cle
mente de senzațional. Surve
nită lâ Bacău și Cluj și in
troduse tn cartea campiona
tului. Ea a lăsat intact mis
terul acestuia și ml s-â reco
mandat prin niȘcaiva reali
zări tehnicotaedes situate 
deasupra comunului. A avut 
un focar de adversitate la 
Cluj, previzibil încă din 
toamna trecută și de numele 
etapei vi râmine legat

r (cei mai 
din anul 

eobunt pinâ 
de 100 per- 
no: —40*.»

la lotbăl âu

ii

a ’ t
superlativ îngrozii 
puțini spe-.taton 
fotbalistic). S-a 
la o asistență 
soane. Cum_ la 
din cei ce "vin 
perm.se de gratuitate, lâ me
ciul Vâșfcnul — Poiitâtimea 
Iași s-au vindut, ir: conse
cință. 60—70 de bilete. S'âu 
încasat șase-șapte sute de foi. 
iar numai arbitrii au costat 
vreo două mii. Ținînd cont de 
cheltuielile anuale olroale 
ale unei echipe de .A", pre
cum și de humăr-ul jo urilor 
progrâmate un meci de cam
pionat costă peste 170 000 lei. 
Diferența dintre rețeta reâli- 
zată 13 Arâd sau prin alte 
locuri și cheltuielile de regie 
ale unui meci divizionar 
nu trebuie calculată. i 
sare in ochi. Noroc că 
nu se impacientează 
una. cu două, cind e vorba 
de pagube de milioane, noți
unea de pierderi planificate 
mai dăinuie în cavțiul unor 
conștiințe, lipsa de spirit 
ccmfercial poate fi conside-

A 
căci 
unii 

cu

itefoT 
: sâ e:

e Sc- 
Dinamo. Frogres'M. F C At 
vor evolua pe teren ț 
în compartti -o-.-enab 
deci, vor clsfigă- Doar 
trolul poate fi serios afen 
miercuri. în rest, campiona
tul își vă păstra, probabil 
tainele pînă In ultima 
vență. clnd, 
formațiile cu respira-,.3 ir. 
trefilată vor 
grele in deplasare. Parcă un 
adevărat maestru al suspen- 
sului le-a potrivit pe toate.

Lot o—Pronosport
Numerele extrase la Con
cursul excepțional Pronoex

pres din 8 iunie 1969

Fond de premii: 1.561788 
lei.

PRONOBOX

Dumitraș

se destăinuie...

32 15 10 ; extr,
16 31 2
33

‘2Î
extr.

28 41
IV-a :
21 40

45 24 
a III-â

15
19

31

13 24 
a Il-a :

40
: Ș

38 43
26 33

2.

/

27
19
9 ,
45

• Așa arată un buletin cu 
13 rezultate exacte: I : X ; 
II : 1 ; III : 2 ; ÎV : X ; V; 
2 : VI : X ; VII : 2 ; VIII : 2 ;
IX : X ; X : 1 ; XI : X ; XII :
X ; XIII : X.

jFâza I (bilete „N“ de 30 lei):
Extr. I : 44 6 5 30 
22
43
14
ăo
extr. a
S6 3
Bâza â If-a (bilete „N“ de 39 
lei și de 18 iei): Extr.

30 lei, 
aii $

â V-â : 7 10 35 13 33 28
1 24 26 40 ; extr. a VI--â :
ii 40 29 39 6 36 12 43
2 14 : eXtr. S Vll-a : 4ll 19
16 38 15 27 34 18 32 4.
Fâza â Ilt-â (bilete ,,N“ dă

• Astăzi este ULTIMA ZI 
în care vă mai puteți procu
ra biletele pentru concursul 
Pronoexpres de riiîthe. Trage
rea va avea loc la București 
în sâla clubului Finânțâ- 
Bănci din str. Doamnei nr. 2.

PRONOEXFRES

Premiile concursului Nr. 23 
din 4 iunie 1969

EXTRAGEREA â II-a : Cate
goria Â : 3 variante a 36.496 lei; 
B : 246 a 445 lei ; C t 4465,5 8 
24 lei

30 5 1 30 33 34 23 36
4 li ; extr. â IX-a; 29 7
iâ îs 5 36 21 44 32 14.
ÎFazâ a li’-a (bilete „N“ de
30 lei, „M“ de 18 lei, „B“ de
i lei și „A“ de 3 Iei): Extr.

■■ 42 27 22 1 40 43
B u 23 34.

EXTRAGEREA I : Categoria 
I : 2,5 variante a 53.633 lei; a 
it-ă : 196 a 684 tei ; â 111-a :
3647 â 36 lei.

Arbitrii etapei a XXI X-a
• DINAMO BACAU — 

RAPID: I. Rus (Tg. Mureș), 
ajutat la linie de T. Leca 
(Brăila) și V. Liga (Galați);

• CRIȘUL — ÂSA. TG. 
MUREȘ: I. Ritter, ajutat la 
linie de G. Blau și I. Boroș 
(toți din Timișoara);

• POLITEHNLCA IAȘI — 
STEAUA : Gr. Bîrsan (Qa- 
lați). ajutat la linie de M. 
Bădulescu și Al. Toth (ambii 
din Oradea);

• U.T.Â. — FARUL: N. 
Cursaru (Ploiești), ajutat .la 
liniă de S. Alindreș și M' 
Sadoveânu (ambii dirt Bucu
rești).

• PROGRESUL — -U"
CRAIOVA : z. Drăghîci (Con
stanța). ajutat la linie de X. 
Stavrj (Constanță) și P. Ba-

(ferâșov); x
Jiul — „u* cluj ■. n. 

Petriceanu. ajutat la linie de 
D. lșâcescu și M. Ci’u (toți 
diț București);

• DINAMO BUCI REȘTI 
— PETROLUL: F. NÎRuIov 
(fc—garia), ajutat la linfe de 
E Bucșe (Sibiu) și P. Sotir

'.ez.= :
B f. u..Argeș — va- 

A Rădale'cu. âju- 
a imie de I ifrisâi: și 

VâsEestu I (toți din

co

ph
Bacureș:-.

O dată 
nâlurdor 
diviziilor

al antrenorilor
cu apropierea fi
lo campionatele 
naționale (A, B 

și O, lupta pentru puncte 
devine din ce în ce mai 
acerbă. Din păcate, ea ge
nerează nu o dală acte de 
indisciplină din partea ju
cătorilor și — lucru și mai 
grav — din partea antre
norilor. tn ultima vreme, 
au fost semnalate o serie 
de abateri ale antrenorilor 
de fotbal: nu-și păstrează 
focul pe banca rezervată 
for; unii antrenori intră 
chiar pe teren, fără să fie 
solicitați de arbitri; au 
fost cazuri cind antrenorii 
au insultat pe arbitri, pe 
jucătorii din echipa adver
să. pe propriii jucători, sau 
au dus discuții neprincipi
ale cu publicul din tribună, 
în mod concret, s-au sem
nalat următoarele cazuri :

— La Jocul Progresul — 
Dinămo București, desfă
șurat pe stadionul Dina
mo. la 1 iunie 1969. antre
norul Ccmei I^ ăg-jșln (Pro
gresul) a int"at pe teren, 
profestind ta decizia ar
bitrului de centru Alex. 
Firsu. D» asemenea, in șe
dință comisiei de competiții 
Si disciplină, antrenorul 
D-S’tGti a acut o atitu- 
dme necorespunzătoare.

— Antrenorul Cobnel 
k (Caralmanul Buș

teni) â ameninț ât pe ins- 
tru-forul Alex. Banu 
il.R A Cimpina) cu bă- 
taiâ

Antrenorul Toacă a in
citat publicul spectator la 
a.-te huliganice și a dat in
dicații jucătorilor săi pen
tru joc dur.

— Antrenorul Alex Flor 
:eă (Sirena București) 13 
jocul cn Autobuzul Buc., 
disputat la 25 mai, a lovit 
cu piciorul pe 
de rezervă al 
verse.

— La Jocul 
UnisTrsitatea 
Vagonul Arad 
1968, antrenorul Constantin

Oțeț (Universitatea) s-a 
plimbat în jurul terenului 
și a împiedicat pe arbitrul 
de ceDtru șă evacueze un 
grup de spectatori care au 
invadat terenul de

— Instructorul 
Cîtnpina, 

la jocul cu 
dih 4 mai, 

la o decizie

joc. 
echipei 

Alex. 
Carpați 
â pro- 
a arbi-

I.R. A. 
Banu, 
Sinaia 
testat 
tru lui, amenințîndu-1 și îm-
brincindu-1.

Față de abaterile grave 
arătate mai sus și ținînd 
seama că mai sînt 
multe cazuri de acest fel, 
Colegiul central al antre
norilor de fotbal a decis 
cercetarea tuturor cazuri
lor și pedepsirea vinovâți- 
lor; totodată cheamă toți 
antrenorii la stricta respec
tare a regulamentelor in 
vigoare.

împotriva acelor antre
nori care se vor abate de 
la dispozițiile F.R.F. se vor 
lua cele mai severe măsUri 
mergindu-se pînă la exclu
derea din coritul antreno
rilor;

Cu această ocazie, rea
mintim OBLIGAȚIILE 
ANTRENORILOR :

— FIECARE ANTRE
NOR VA STA ÎN TIM
PUL desfășurării JO
CULUI PE BANCA DE,LA 
MljLoCțJt TfeRENULUi 
ȘI NU VA PĂTRUNDE 1,N 
TEREN DECÎT LA INVI
TAȚIA ARBITRULUI DE 
CENTRU, ÎN CAZUhl DE 
Accidentări Ale ju- 
catOrilok SAl

— Nu vor vocifera, in- 
tervenind îh joc și nu vor 
purta discuții cu jucătorii, 
arbitrii sau cu publicul.

— Au acces lâ cabină 
arbitrilor numai dacă vor 

. ___ fi solicitați de către obser-
vatorul federal.echipei ad-

tineret 
Craioya — 
din 20.IV.

încă

în cazul în care vor a- 
veă obiecții legate de des
fășurarea jocului, se vor 
adresă în Scris Federației 
române de fotbal.
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Textila

Fores^a

Rarâti. OmpaSsag 
Gară HhmeruhB 1—*

Victoria Robmb —
Las 4—1 C—1)

Foresta r ălti-retti - 
Botoșani 7—1 (1-1)

Temuta -
Citirea 3-0 0-0)

Știmța Bacău — 
DârubOî 5—0 (2—0)

Cimentul Bctaz — Letea Ba
cău 1—3 (I—1)

Petrolul Mocneșt: - Mrno- 
brad V. Dome: 0-0 Cmee.ri 
s-â dtsputa: la Bacâu)

Penictiria lașr-Vnreâ Ne
grești 3-0 (Ur-rea t_ii ev- 
dusă din campteoat) (Cores
pondenți : A Rotar*. G. Groa
pă. b. CrăciuM. L 3 iera. L

colina lași—Cimentul Blcaz. Le- 
tea Bacău—Foresta Făticeni, Ful
gerul Dorohoi—Rarăul Clmpu- 
lung. Textilă Botoșani—Penicili
na lăți, Minerul Gura Humo
rului—Victoria Roman.

lancu. Și. Ghimpe fi L Rfo).

1. Știința 29 3» 9 1 tl-M «f
2. Tonea F- » n S 4 4»- S3 U
g. yictor.a 4 Ș S2-K M
i. meobnâ » :2 11 1 fo-S M
S. Minerul » 13 7 » <2-3 S3
«. Textilă Sh . 23 13 1 » U-31 S3
î. Textila S-_ 29 13 * l* M-*0 S3
8. Mir.oOrad 29 12 T :: ' ■ - ■-

13 45-44 2*». Pgtrolui 29 19 S
10. PeniciUna 39 19 6 13 H-S3 SS
U. Rarăul 29 19 6 13 34-47 26
IZ. Letea 29 11 4 14 32-46 2«
13. Forests C. 29 11 2 16 36-48 24
14. Fulgerul 29 10 4 15 41-62 24
15. Cimentul 29 9 4 16 36-57 22
16. Unirea 29 0 1 23 9-92 1

Etapa viitoare : Minobrad V. 
Dornei — Textila Buhuși. Fo-
restâ aurea—Silință Bacău, Ni-

Seria a ll-a
Te-Unireâ Fpcșani-Gloria 

cuci 6-0
Gloria

3-2 (2-1)
Rulmentul Birlâd—Metilul Bu
zău 1-0 (0-0)

Metalul Brăilă—Petrolistul
Boldești 4-0 (2-0)

Metalul Plopeni-Ș.U.T. Ga
lați 2-0 (0-0)

Șojmu Buzău-Petrolul Ber
ea 4-2 (3-1)

Flamura roșie Tecuci—Chi
mia Oraș Gh. Gheorghiu Dej 
5-1 (4-0)

Ancora Galați—Chimia Mără- 
șgști 3—1 (0—0)

(3-6)
Galați-Delta Tulcea

(Corespondenți : A. Axente, 
Șt. Constantinescu, E. Solomon, 
N. Cbslin, I. Tătiăsescu, D Ma
rin, V. Doruș și V. Ștefănescui.

1. Metalul p. 29 18 7 4 51-16 4
2. Unirea 29 18 6 5 56-22 4
3. Șoimii 29 13 7 i 48-33 3
4. Gloria CFR 14 3 12 39-34 3
5. Anrora 29 12 5 12 39-41 2
6. Chimlâ 29 9 10 10 42-42 2
7. S.U.T. 29 9 10 10 80-38 Z
8. Petrolistul 29 11 l 1« SO-<5 !
S. Belt» n • t 11 M |

U. Metalul M. M 1 U U-H 1

15 I

a C 
o <

a
F. 
O.

<rrei»—ăr»ti : A. Păpădie, 
PaaL O Deschei C. Fitip, 
Gete. Șc I—eseu).

Seria a lll-a
Unirea v- â-- ,, 1

Mecfia S-O tî-O)

3-1 O—l)
Ce'z'ar» Călăraș;—LIX. Con

stanta 3—0 !•—•)
Electrica Constanta— Ariobs- 

Zul Sucureșt: l—O (l—O)
Petrolul Videle—Sirena Bu

curești 3—1 (2—1)
Flacăra roșie București—S X. 

Oltenița 2—2 (l—O)
LM.U. Medgidia — Marina 

Mangalia 2—0 (1—0)
Ideal Cernavodă—Auroră Ur- 

ziceni 0—3 (nu s-a disputat. 
Ideal fiind suspendată)

(Corespondenți t Gh. Tufceă, 
Diaconescu. I. Achim, P. 

Tokacek,

< 1 
n t s 
MIT 
un 
M 5 » 

Ș
5 
C 
I 
S 
«
7 
«
4 
•

trap* rtltoAre; MeU-4! Ttrg>- 
vV■:—Ct ~ a Tr. Mâgjrele. Co- 
zzensl AXxar.irii—X;.
Si-. Prozresul 3 i.ș—Unirea 
I>r4gSsar* Mascetul Cirr.p
Vete-a Tehnor.etal
București—Cărptti Ș:r»;a. Carai-

1
1. 
a 
t <_
X
9. 

M 
11.

IRA. 
cr. ru
Vo.n-ă

ti Ma^m 
IX Unirea
14. Procres: 
ÎS. Mir-emi

B.

» r.
9=>
3
3 
» 14 

rt

3 11 
n

» 4 
29 i 
a i 
» • 
2f 3
9 5

M 
ît
11
1«
13
14
11
ÎS 22-4i 
1« l’.-S 
1« 2»-S3 
2» 1»-*»

Seria a V-a

Ts_-=-?seb?5—Autorapid Crâiovă,
Voința Lugoj— Energetica Tr. Se- 
• erin. DUnăreâ Calafat—U.M. Ti- 
rv.ișoarâ. Minerul Anina—Victo
ria Tg. Jiu, Minerul Bocșa—Fuf- 

3eta. Minerul Motru—Me- 
•a?j; Topltț, Steagul roșu Ple- 
nița—Minierul Lupeni.

V. Săsăranu, Ă. Pașcalău, Gh. 
Cotrău și I. Ghișa).

Seria a Vl-a
Victoria Călân—Mureșul Lu

duș 1-3 (1-2)
Mureșul Deva-Aurul Zlatoa 

3-1 (2-0)
Minferui Băia .de Arieș—Pro

gresul Sibiu 3-0 (2-0)
Tehnofrig Cluj — Metalul 

Copșa Mică 7—1 (5—0)
A.S.A. Sibiu—Minerul Ghe- 

lar 2-1 (2-1)
Aurul Brad — Știința Pe

troșani 3—1 (0-1)
Ar leșul Turda—Metalul Aiud 

3-0 (2-0)
Arieșul Cimpia

Ocna Mureș 6-0

1. Olimpia
2. Victoria
3. Unirea

4. Gloria
5. Someșul
6.. Unirea

7. ’.. CIL Gherla
8. Dacia
9. Metalul

10. Constr.
11. CIL Sighet
12. Topitorul
13. Bihoreana
14. Dinămo
15. Minerul
16. Bradul

D.

28

29-49 26

Olimpii SâtuEtapa viitoare
Mare—Metalul Salonta, ’ Victoria 
Cărei — Dinamo Oradea, Bradul 
Vișeu — Minerul Baia Sprie, Glo
ria Bistrița — .Dacia Oradea, 
C.I.L. Sighetul Marmației — So
meșul Satu Mare, C.I.L. Gherla 
— Topitorul Baia Mare, Construc
torul Baia Mare — Bihoreana 
Marghita, unirea I.A.S. Oradea— 
Unirea Dej.

Turzii—Soda 
(4-0) Seria a Vill-a

(Corespondenți : 
her. I. Simion, I.

A. Giinl- 
Abrudcanu, 

T. Bara, I. Boțocan, M. 
P. Lazăr și P. —

z.
B.
C. M.

Tonea).
Susan,

44-22 38
51-32 34
37-10
49-39

C.F.R.

D.
Cornet V.
R. Avram)

1. I.M.U.M.
2. T.U.G.
3. S.N.Oltenițâ
4. Autobuzul
5. Cimentul
6. Flacăra
7. Electrica
8. Unirea
9. I.T.C. ,

10. olimpia
11. Sirena
12. Marina
13. Petrolul
14. Celuloză
15. Ideii
16. Aurora

Etății vlitoăre 
căm—T.U.G. BucureștL
București—Electrica
Marină Mangalia—Unirea Minăs- 
tirea. Autobuzul București—Pe- 
twlul Videle. S.N. Oltenița — 
I.M.U. Medgidia. Cimentul Med
gidia—Celuloză Călărași, Olimpia 
Giurgiu—FI. roșie București.

I. 
Pancu, M.

52-12 «7
46-18 37
59-29 35
46-27 35
46-42 32

Aurora Urzi
și renâ 

JJonșțanța,

Seria a IV-a
Voința București—I.R.A. Cim- 

pina 0—4 (0—3)
Carpați Sinaia-Metalul Tîrgo- 

viște 2-1 (1-1)
Unirea Drâșășani—Tehnome- 

tal București 0—2 (0-1)
Progresul Corâbia-Prcgresul

Bals 6-0 (4-0)
Maxioi ua«He Buwțfti* 

MukvUiI Ctffvulwaf »-*

Minerul

— Minerul Mo-

Jiu - Șoimii 
(1-1)

Minerul Lupeni
Bocșă 3—1 (0—0)

Metahîl Tbp'.sț — Steagul 
roșu Plenița 1-0 (0-0) 

Furnirul Deta 
tru 4-0 (1-0)

Victorii Tg.
Tunișoârâ 3-1

Âutbrâpid Crâiovă — Dună
rea Calâfât 2—0 (0—0)

Energetica Tr. Severin — 
Victoria Caransebeș 1-0 (1-0)

U. M. TimiȘciăra - Voință 
Lugoj 3-0 (0-0)

Progresul Strehaia - Mine
rul Anina 1-0 (0-0)

(Corespondenți: I. Cotescu, 
C. Avram. M. Băluș. O. Vîlteă- 
mi, M. Robei, Gh. Mânafu, 
Ene și Gh. Dobreanu).

1. Minerul Â.
2. Minerul L.
3. U.M. Tim.
4. Voință
Ș. Victoria C.
8. Metalul
7. Progresul
8 Furnirul
9. Minerul

10. Minerul
11. Vicț. Tg.J.
12. Ddnireâ
13. S-eagul r.
14. Âutorhpid
15. Energetica
18. Șoimii

B
M.

39
39
29
29
29

15
15
12
16
14

12-56
34- 33
30 44
35- 55
25-43

î.

28
25
25
24
22

Hitoire.____ ______T__
ra—luțMU, Victoria

Timifoi-

29
29
23
29
29

12 38-34
11 37-33
13 49-50
15 39-46
14 37-34
13 34-35

33
32
32
30
30
30
27
27
26
26
26
25
24
24

Carpați

1. știința
2. ^i.urul
3. Aurul

4. Metalul
5. Victoria
6. Arieșul T.
7. Mureșul D.
8. AS A Sibiu
9. Soda

10. Stiherul G.
11. Tehnofrig
12. Arieșul C.T.
13. Minerul B.A.
14. Metalul A.
15. Progresul
16. Mureșul L.

Etapa viitoare : Metalul Aiud— 
Minerul Bală de Arieș. Progresul 
.Sibiu — Aurul Brad. Minerul 
Cțhelar — Tehnofrig Cluj, știin
ța Petroșani — Victoria Câlan, 
Sodă Ocnă Mureș — Arieșul Tur
da Aurul Zlâtnă — Arieșul Cim
pia Tut-zii, Mureșul Luduș — 
Mureșul Deva, Metalul Copșa 
Mică — A.S.A. Sibiu.

Chimica Tirnăveni — Oltul 
Sf. Gheorghe 1—0 (1-0)

Tractorlll Brașov
Sighișoara 2—1 (1—1)

Minerul Bălan — Vitrometan
Mediaș 3—1 (0-1)

Chimia Făgărâș
Brașov 4—0 (1-0)

Torpedo Zărnești — Avintul 
Reghin 4-0 (1-0)

Medicina Tg. Mureș — Vo
ința Tirnăveni 5—1 (2-0) 

Chimia. 
Lemnarul 
4-3 (1-1)

Cblorom
Cristuru Secuiesc 3—0 (1-0)

Orașul Victoria — 
Odorheiul Secuiesc

Codleâ Unirea

■ (Corespondenți : I, Ducan, E. 
Bogdan, I. Sfeclă, B. Sloțciu. 
C. țiiirîac, I. Păuș, E. Aslan 
N. Secelcanu).

șl

Seria a Vll-a
Dacia Orădsa-C.I.L. Sighe

tui Marmației 3-0 (0-0)
Someșul Satu Mâre-Unirea 

I.Â.S. Oradea 2-0 (1-0)
Topitorul Baia Mare-Victo- 

ria Cărei
Unirea

Măre 2-2
Minerul 

striictorul
Bihoreana Marghita — 

Gherla 3-0 (1-0)
Metalul Salonta-Gloria Bis

trița 0—1 (0-1)
Dina mo Oradea -

Vișeu 2—0 (0—0)

2-2 (1-1)
Dej—Olimpia Sâtu 
(0-1)

Saiă Sprie— Con-
Baiâ Măre 3-2 (3-1)

C.I.L.

(Corespondenți î G.
V»rb«, t. Teodor, T,

Bradul

Ilii, A,
ProdMii

1. Chirhiâ F.
2. Tractorul
3. OltUl
4. Lemnarul
Ș. Chiniia Tv.
6. Torpedo
7. Avlntul

8, Colorăm
9. Medicina

10. Unirea

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

20
16
15
15
15
12
13
10

9
10

3
7
8
4
3
7
3
6
8
5

13 
-.9 

S3
>4

67 -85
61-14
58 2«
55 38
53-35 33
41-38 ‘ii
43-57
34-42
37-46
41-48

29
26
26
25

V.

11. Carpați 29 9 7 13 37-17 25
12. MinCrUI 29 9 6 14 : * 19 24

29
29
29
39

13. Vițțpmetân
14. Voința
15. Chimia
16. CER Sigbiș.

24
28

21

33-54
31 -55
31-59
35-54

fctâpa viitoare : Unirea
tu Secuiesc — Minerul Bălan. 
Carpați Brașov — Medicină Tg. 
Mureș, Lemnarul Odorheiul se
cuiesc — Colorbm Codleă, CER 
Sighișoara — Chimica ritilăvenl. 
Oltul Sf.
Făgăraș,
Tractorul ___ ,. , ___ _
Medlâs — Torpedo Zărnești, Â- 
vtntul Reghin — chimii Orașul 
Victoria,

Crifttu-

Gheorghe — Chimia 
voință Tirnăveni — 

Brașov, Vltrometan

t •

perm.se


Școala românească de box

a trecut cu brio
examenul european

Cu voce de stentor, crainicul 
a anunțat numele ultimului 
dintre cei 11 noi campioni eu
ropeni. Abia s-au stins acor
durile imnului românesc și 
confratele vest-german Hans- 
gert Lindekamp a traversat 
băncile cu pupitre venind în 
goană să ne chestioneze asu
pra detaliilor care puse cap 
Ia cap .sînt singure în măsură 
să clarifice succesul autohton. 
Curiozitatea de ultimă oră a 
reprezentanților presei străine 
a fost stîrnită de miracolul 
boxului românesc, revelat în 
proporții pe care semnele o- 
bișnuite nu le făceau previ
zibile.

Atunci cînd, la congresul de 
la Teheran, A.I.B.A. a acordat 
federației române dreptul de 
a organiza ediția a 18-a a 
campionatului european, s-a 
ținut seama firește de tradi
țiile valoroase ale boxului 
românese, de prezența sa sta
tornică în competiția conti
nentală, de unele rezultate de 
valoare și nu în ultimul rînd 
de binecunoscuta capacitate 
organizatorică a mișcării noas
tre sportive. Toate aceste ele
mente anticipate și-au găsit 
confirmarea la București, dînd 
membrilor federației interna
ționale motive de satisfacție 
pentru alegerea făcută.

Ceea ce însă nu putea fi 
prevăzut era succesul sportiv 
al reprezentanților României. 
Recolta bogată de medalii nu 
este intim sau indispensabil 
legată de locul de desfășurare 
a competiției, eu excepția ace
lor țări ț'U.R.S.S. sau Polonia) 
unde școlile naționale de box 
s-au impus cu autoritate. Pal
maresul campionatelor euro
pene postbelice arată, de pil
dă, cinei ediții în Care boxerii 
gazdă nu au obținut nici un 
titlu. Numai la Moscova (1963) 
sovieticii au primit șase cen
turi, iar Ia Varșovia (1953) po
lonezii — cinci. La ultima e- 
diție, de Ia Roma (1967), ita
lienii nu au putut promova 
decît doi campioni europeni. 
Din această pricină, triumful 
românesc la București a pro
dus atîta uimire pe eîtă ad
mirație, mai ales în cercurile 
străine, pentru că noi înșine, 
cei care-i urmărim mult pe 
pugiliștii români, cei care 
le-am studiat și analizat evo
luțiile, în ultima vreme, la 
campionatul național, la an
trenamente, în meciurile pu
blice (cu sau fără miză), știam 
cu pertinență — chiar daGă a- 
tunci încă nu îndrăzneam să

ne exprimăm cu voce tare nă
dejdile — că sîntem în prezen
ța unul Lot cum încă nu am 
avut în țara noastră. Crearea 
unei selecționate de tineret, 
care să taloneze permanent 
(cu toate avantajele unei a- 
semenea circumstanțe) echipa 
seniorilor, a validat o politică 
federală fructuoasă, cu efecte 
mult mai rapide decît ne-am 
fi așteptat poate. Cu un an 
în urmă, cînd am însoțit la 
Bolzano o formație tînără, vi
guroasă, ambițioasă și extrem 
de talentată, am presimțit dar 
n-am fi putut jura că strălu
cita consacrare va veni atît de 
repede. Cine ar fi putut bănui, 
atunci, că, lipoveanul Cuțov 
va purta medalia de aur, iar 
bucureșteanul Silberman — 
de argint ?

La toate acestea trebuie să 
fi meditat ieri dimineață Titl 
Dumitrescu, pe care l-am în
tâlnit destul de tulburat, în- 
tr-o promenadă solitară de 
destindere citadină, după emo
țiile, concentrarea, fierbințeala 
ultimelor zile. Discuția cu tî- 
nărul antrenor — evocînd sce
ne din finalele serii preceden
te — ne-a întărit convingerea 
că pentru viitoarele campio
nate continentale din 1971 (in
diferent unde se vor ține) și 
mai ales pentru Jocurile Olim
pice din 1972, avem creat un 
nucleu de bază. In special, 
însă, s-a creat o atmosferă 
propice boxului, o ambianță 
favorabilă prospecției, pregă
tirii, selecției. Poate că am 
ajuns în stadiul în carp se va 
vorbi și despre școala româ
nească de box cu același res
pect cu care sînt pomenite cea 
sovietică și cea poloneză (în 
ciuda eșecului de la București).

Dacă selecția pentru campio
natul european s-a dovedit fe- 
rieită în proporție cvasi-una- 
nimă, aceasta dovedește și o 
abundență de resurse. Nu a 
scăpat nimănui faptul că res
ponsabilii români au avut tă
ria de a renunța, din motive 
bine întemeiate, la serviciile 
unui campion european (Gîju), 
că ei au preferat elementele 
tinere, în formă și cu un bun 
bagaj tehnic. Este poate la fel 
de semnificativ faptul că la 
„trofeul Ingemar Johansson", 
care premiază calitățile tehni
ce și tactice, au concurat cu 
bune șanse (prin votul majo
ritar al ziariștilor străini) și 
boxerii români: Ciucă (aflat 
de altfel pe locul 2 în ime
diata apropiere a lui Pozniak), 
Dumitrescu și Monea. In ge-

neral s-a observat buna pre
gătire fizică a pugiliștilor ro
mâni, suport excelent pentru 
virtuțile lor tehnice și de cele 
mai multe ori și tactice. l-am 
văzut, cu destulă surprindere, 
chiar pentru noi care îi cu
noaștem pornind lupta tempe
rat fără izbucniri furibunde, 
dozîndu-și consumul de ener
gie în așa fel îneît potențialul 
în ultimele trei, minute să ră- 
mînă preponderent asupra ad
versarului și să impresioneze 
pe — omenește atît de influ- 
ențabilii — arbitri. Ceea ce au 
și reușit, poate cu excepția lui 
Mihai Aurel, victimă nu a in
feriorități sale ci tocmai a 
epuizării pretimpurii.

Trecînd în revistă elemen
tele de suport ale boxerilor

români, nu putem neglija în
curajările unul public entuzi
ast, bun cunoscător al sportu
lui, temperamental și obiec
tiv. Cu atît mai neplăcute av 
părut firește manifestările 
unor spectatori (poate ace
iași care au făcut atîta rău 
renumelui nostru sportiv la 
meciurile de fotbal Rapid— 
Juventus Torino sau 
namo—West Bromwich 
bion), excesele 
vitori care-și varsă nădu
ful cu totală nesportivita- 
te, cu lipsă de respect față de 
concurenți în primul rînd. în 
acest sens, poate că e și vina 
corpului nostru de arbitri, ca
re ar trebui să obișnuiască pu
blicul local, încă de la meciu
rile interne, cu regulile aspre, 
implacabile în tendința lor 
umanitară, ale unui sport di
ficil și lesne confundabil cu 
încăierarea.

Dar despre recent încheiatul 
campionat european, va mai 
curge multă cerneală, și noi 
n-o vom economisi.

Victor BANCIULESCU

Tenismanii români 
au sosit la Valencia 

NU VA JUCA 
MANUEL SANTANA 

ÎN ECHIPA SPANIEI?

Trimisul nostru special, CONSTANTIN ALEXE, transmite!

I

Di-
Al- 

unor pri-

După victorie sau înfrîngere I

Primele cuvinte, primele impresii
8 Iunie 1969.
Curiozitatea ne-a Îndemnat să cunoaștem impresiile învlngâtorilcs 
Învinșilor Imediat după meci. încă nerefăcuțl după efortul depus, 

și admi
și sollci-

și . . .
solicitați de fotoreporteri, de amatori de autografe, de prieteni 
ratorl, cel 22 de corifei al ringului 
țărilor noastre.

au răspuns cu amabilitate

Ora startului

Au cuvintul oaspeții■ ■

Reprezentativa de tenis a Ro
mâniei a sosit duminică seara la 
Valencia, unde este programată 
întîlnirea cu echipa Spaniei, în 
cadrul semifinalei zonei euro

pene a „Cupei Davis" (grupa B), 
Au făcut deplasarea Iile Năstase, 
Ion Tiriac și Petre Mărmureanu, 
Însoțiți de Gheorghe Cobzuc, că
pitanul echipei. El urmează să-șl 
înceapă pregătirile la locul vi
itoarei dispute. Joi are loc șe
dința tehnică, pentru tragerea la 
sorți a jocurilor, care încep vineri 
după amiază.

O convorbire telefonică avută 
cu redacția ziarului AS din Ma
drid ne Informează că Manuel 
Santana, care a suferit o Întin
dere musculară In cursul turneu
lui de la Roland Garros, continuă 
să fie sub supravegherea medici
lor, așteptînd diagnosticul lor de
finitiv. In cercurile sportive din 
capitala Spaniei există totuși 
convingerea că primul lor jucă
tor va putea apare In medul cu 
România.

în finala C.C.E. a sosit
Voleibaliștii români

Ora startului în primul 
meci al finalei celei de a 
X-a ediții • a C.C.E. la volei 
masculin a sosit. Componenții 
celor două echipe așteaptă 
nerăbdători dar și cu firească 
emoție începutul partidei, a- 
nimați de dorința de a-și 

apropria victoria în această 
primă manșă și, deci, de a 
realiza marele pas spre cuce
rirea trofeului continental al 
formațiilor de club.

In aceste zile Steaua și 
T.S.K.A. au efectuat intense 
pregătiri, iar la ora cînd 
iubitorii voleiului din țara

cred In

citesc

victorie !

aceste rînduri

GyOrgy Gedo : „După prima re- 
prtză nu credeam ei vot ctștlga. 
Intrasem puțin In panică șl nu 
știu cum aș fl putut privi această 
frumoasă centură, dacă tn col
țul ringului nu s-ar fi aflat maes
trul Uaszlo papp".

Franco Udelia : „Deși după pri
mul meci și chiar după prima 
repriză a meciului din seara 
aceasta cu sttngaciul Gedo spe
ram la locul 1, am totuși impre
sia că am reușit să fac un meci 
frumos, care, de altfel, mulțu
mește șl pe antrenorii mei".

Constantin Ciucă : „In sflrșlt, 
după 13 ani de muncă am reușit 
să fiu cea mai. ounâ „muscă" din 
Europa. Șt ta Berlin șl la Tokio 
șl la Roma, am ocupat locuri 
fruntașe, dar locul 1 niciodată. 
In seara aceasta ml-am împlinii 
un vis frumos. Ce să vi mai 
spun ? Sint extrem de fericit".

Nicolai Novikov : „Am încercat 
ce s-a putut. Ciucă s-a dove- 
de neînvins. In meciul cu el 
învățat cîteva lucruri care 

vor prinde bine tn viitor. Este 
partener splendid și, poate, 
mal corect boxer din ctți am

Poate a

RAYMOND ME
YER, (redactor de 
specialitate la zi
arul „L’Equipe"— 
Paris) : „Si acum, 
după ultimul su
net de 
re rea 
despre 
rămîne 
In ce privește ni
velul tehnic al 
competiției, îl gă
sesc echivalent cu 
cel de la Roma 
(1967), mai bun de
cît in turneul olim
pic de la Ciudad 
de Mexico, tn ge
neral. rezultatele 
din faza finală a 
întrecerii sînt co
recte, cei mai buni 
primindu-și răs
plata. Cu toate a- 
cestea, n-aș putea 
spune că activita
tea arbitrilor de 
ring și judecători 
nu poate ridica o- 
biecții. Cred că 
n-ar fi rău să se 
studieze posibilita
tea introducerii u- 
nui sistem, asemă
nător cu cel din 
patinajul artistic 
sau din gimnastică

gong, pă- 
excelentă 

organizare 
valabilă.

adică să nu se 4a 
tn considerare no
tele extreme, fa
vorabile sau defa
vorabile cv'ua. a- 
cordîndu-se astfel 
victoriile cu 2—1. 
S-ar evita cazurile 
izolate (din păcate 
uneori strigătoare 
la cer), de părtini
re sau de greșeală 
gravă. De altfel, 
am avut senzația 
că maniera de ar
bitraj și de acor
dare a punctelor 
suferă mai mult 
de pe urma lipsei 
de unitate în con
cepție decît de pe 
urma neobiectivi- 
tățiin.

DRAGO MARO- 
VICI („Sportske 
Novosti** — Za
greb). „Am asistat 
la București pen
tru prima oară la 
un campionat eu
ropean de box și, 
deci, n-aș putea să 
compar ntvelul său 
valoric cu acela 
atins de alte edi
ții ale acestei com
petiții, Colegii mei

iugoslavi care au 
văzut ți alte cam
pionate afirmi că 
de data aceasta ni
velul general a 
fost ceva mal scă
zut. în ceea 
privește 
bucureștean 
sider că 
ține cu 
sportivii 
adeseori 
peți așa 
cut, de 
cu boxerii iugo
slavi, italieni $1 
din alte țări.

Arbitrajul a fost, 
în linii genera'e, 
bun. Totuși, la pri
mele reuniuni, 
s-au comis cîteva 
inadvertențe. Din
tre boxerii care au 
evoluat, cel mai 
mult mi-a plăcut 
Dan Pozniak. Este 
un pugilist desă- 
vîrșit. O caldă 
mulțumire celor ce 
ne-au ajutat să ne 
desfășurăm, în cele 
mai bune condi
ții, 1 activitatea de 
informare a citi
torilor noștri".

ce 
publicul 

corl
ei t?i sus- 
mult zel 

favorifi, 
ți pe oaș- 
cum a fă- 

exemplu,

tot 
dit 
am 
tmi 
un 
cel 
văzut la actuala ediție, un ade
vărat „gentleman" al ringului".

Aurel Dumitrescu : „Acum trei 
luni mă gtndeam cum să fac să 
ajung tn finala națională. Și tată, 
astăzi, port centura celui mal bun 
„cocoț" din Europa. Este cea mai 
fericită zi din viața mea. Nicio
dată nu am stat pe un podium 
n-am avut ocazia să ascult in 
această postură imnul de Stat al 
țării noastre. Vă spun drept, in 
acel moment, ml s-au mutat ge
nunchii, cum nu mi s-a înttm- 
plat tn nici un meci".

Aldo Cosentino : „A fost ma> 
bun. îmi voi aduce aminte multă 
vreme de upercutul teribil al lui 
Dumitrescu. Din cauza £ui n-am 
reușit să fac nici o eschivă. Evo
luția lui pe acest ring a fost ~ 
cit de surprinzătoare, pe atlt 
splendidă. îl felicit".

Laszlo Orban : „Sînt extrem 
fericit dar yt obosit. Nu știu 
să vă spun; a fost extrem 
greu. Este prima mea participare 
la campionctele europene. Sper ca 
la edițiUe viitoare si confirm s* 
«d satisfac așteptările".

Seyfi Tatar : „Nu am *eustt H 
conving juriul. în timpul meciu
lui am avut permanent senzafa 
că sint superior șl că dețin cor- 
trolul luptei. După cum se vede 
m-am înșelat... Publicul dv. cu
noaște mult box. Căldura cu 
am fost aplaudat m-a bucura9, 
intr-un fel mai mult decît meda
lia de argint".

Calistrat Cuțov : „Dacă trebuie 
să vă spun ceva, scrieți acolo că 

■ sint tare fericit și că a fost ex
trem de greu. Repriza a treia j 
meciului cu Pilicev parcă a du
rat un secol Am crezut că „Lor- 
gines" șt-a stricat... firma Acum 
vreau sd md odihnesc puțin, st 
să-i urez succes lui Silber'r an".

Stoian Pilicev : „Am mizai pe 
experiența mea internațională 
N-am mai tntllnlt un asemenea 
boxer combativ Nu ?tiu ctți »n 
lume pot face față ritmului in
fernal la care te obligă Cuțov".

Valeri Frolov : „Prima impre
sie ? Normal, bucurie. Apoi, o 
dorință : să mă pot odihni Și din 
nou bucurie că s-a sfirșit cu 
bine — pentru mine — una din 
cele mai aprige ediții ale acestei 
competiții la care românii s-au 
prezentat excepțional"

Peter Stoicev : „frolov este un 
fin tehnician. După tragerea la 
sorți mă gindcam la o medalie, 
dar nu la cea de aur, pe care o 
acordasem dinainte adversarului

„Tot timpul. 
md glndeam 
a Intervenit

ve 
de

Oi 
ce 
de

meu din această seară, 
fost o greșeală, dar asta nu în
seamnă că n-am făcut tot ce am 
putut pentru a o cuceri".

Gunter Meier : „Am cîștigat cu 
prudența. Cred că grija pentru a 
evita dreapta lut Silberman mi-a 
adus victoria. Singura mea armă 
a fost apărarea urmată de ri
postă Am avut un moment difi
cil, cind, după o lovitură pe care 
am recepționat-o In abdomen 
n-am găsit altă soluție de revenire 
decît să provoc un clinei, pe care, 
din fertetre Silberman nu l-a se
sizat".

Victor Silberman : „Am fost 
puțin obosit. Meciul cu Wolke 
m-a solicitat extrem de mult. Vn 
accident la genunchi și o răceală 
ne-au dat de lucru, mie medi
cului. Vă rog să nu le consem
nați ca justificări. Socotesc că 
adversarul meu (chiar dacă mă 
tntllneam cu el la începutul com
petiției), ar fi făcut un meci tot 
atît de bun, ca în această seară. 
Judecă foarte bine și niciodată nu 
întirzie cu riposta".

Valeri Tregubov : 
pînă la semifinale 
lu Covaci. Brusc,
Facchetti, pe care nu-l prea cu
noșteam. Sper, totuși, c-am făcut 
un meci frumos. Medalia de aur 
pe care o voi duce la Volgograd, 
normal,

Bruno 
mtt de faptul că am ajuns In 
finală. Victoria asupra lui Covaci 
n-a fost numai o bucurie ci și 3 
speranță pentru activitatea mea 
viitoare**.

Vladimir 
bucuros. 1 
eram 
Acum sînt 
Meciul n-a

Mathe Pai 
foarte difici 
din cariera 
tul dar Tar 
a fi ui

Dan Pozruak : Normal,
bucuros că după o luotd e. 
ae grea am ^eusti pentru a 
oară să intru fn poseura ce 
de campion european. Morea f 
doz^dtt foarte agresiv. N- sr 
dacă uot abandona actrvzta‘4 
compeationa’â Mai

Ion Monea : „Am 
tul. m-am mobilizat 
Nu mi-a fort teamă 
ment st am atacat 
Pozniak fnsd m-a 
lupta corp ia corp Dec 
3—2 confirmă echilibrul ( 
dtntre mine și el".

Ion Alexe : „Cred cd tn seara 
aceasta am reușit să demonstrez 
celor care spuneau Că nu sint 
bun de box, contrariul. Am man 
speranțe și vd promit că mă pun 
mai serios pe muncă".

Kiril Pandov : „Poate nu tre
buia să mă fnti'nesc cu Alexe, 'o 
Sibiu, cu două luni în urmi 
Cred că acest lucru m-a dezavan
tajat".

mi bucuri foarte mult" 
Facchetti : „Sini mulțu

„Sini 
i fina'.ă 
vn S S. 
Europei

Tarasegkov 
Pini la aceas 

vlcecamplonul 
campionul 

fost ușor" 
Iov : „A fost 

poate cel 
mea. Am tr.ce-ca-

Lacficicn redutabil.

un meet 
mat grev 

to- 
ețt. 
Am

e

ere-

încerca: t<

ilci un r 
eon fin 

depdftt
u 
la 

izia de 
dispule:

Gh. ILIUȚA
a

Răsplata victoriilor
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însemnări de la masa presei
Scriu aceste rînduri in mo- 

meatul dud nici nu sînt cu- 
noscuți toți finalișlii campio
natelor europene de la Bucu
rești. Cu toate acestea aș don 
să prezint omagii cu antici
pare boxerilor români. Cam
pionatele europene 1969 au 
fost in primul rînd un bun 
prilej de afirmare pentru el, 
în calitate de reprezentanți, ai 
țării organizatoare, gazdă, iar 
ei au știut să folosească acest 
prilej, sub conducerea antre
norului lor. Desigur, nu toți 
sint la fel de perfecți, dar îm
preună formează o forță, care 
trebuie să insufle admirație 
nu numai spectatorilor de a- 
casă.

Noi, în Cehoslovacia, iubim 
borul tehnic. Nu ne place să 
vedem in ring niște bătăuși 
primitivi. Pe de altă parte 
știm că tehnica trebuie să fie 
dublată de aptitudini fizice și 
un înalt simț al luptei. Or, 
tocmai aceste calități lipsesc 
in momentul de față boxeri
lor cehoslovaci, care nu par 
dispuși să se antreneze intens. 
Din această cauză ei nu-și pot 
„t inde" bine talentul, iar 
strugurii sint prea acri încă 
pentru ei. Dar predecesorii 
lor dispuneau de calitățile ne
cesare unui boxer ; de ex. 
„musca" de nivel mondial, 
Frantisek Maidloch (cîștigător 
în meciul Europa—America), 
a rămas cu siguranță in a- 
mintirea unuia dintre marii 
săi adversari, M. Dobrescu.

Școala română de box este 
azi admirabil demonstrată în 
special de Constantin Ciucă. 
Performanța sa în meciul cu 
rutinatul polonez Olech, din

cadrul sferturilor de finală, a 
lost un box pentru finii cu 
născători! l)upă meci am te
lefonat la Praga; istețimea 
in box a sărbătorit un triumf. 
In ultima repriză, Ciucă l-a 
declasat literalmente pe ad
versarul său. A fost o perfor 
manță admirabilă. In acest 
duel Ciucă a demonstrat că 
boxul poate fi o „splendidă 
artă", un spectacol estetic. A 
demonstrat că boxerul nu tre
buie să fie fn ring numai pen
tru a se lăsa bătut măr. Bo
xerul nostru lulius Forma, 
campion olimpic in 1948 ți 
campion european în 1949 
spune; „să știi să lovești, 
fără să fii lovit!“ Acest prin
cipiu îl stăpînețte Ciucă in 
mod admirabil,

Mi-au plăcut și alți repre
zentanți români. De exemplu, 
Dumitrescu, pe care l-am nu
mit în reportajul meu „uraga
nul ringului", sau Cuțov, care 
în meciul cu sovieticul Loma
kin a știut să înfrunte lovitu
rile mai puternice ale adver
sarului său cu mobilitatea Și 
inteligența sa. Mi-a plăcut, 
de asemenea, foarte mult cum 
a știut Cuțov să-și gradeze 
efortul de la prima rundă 
prudentă, pînă la impresio
nantul finiș din repriza a 3-a. 
Tocmai această rezonabilă do
zare a efortului și creșterea 
ritmului i-au asigurat, cred, o 
victorie binemeritată. Știm, 
doar, că și în fața arbitrilor 
ultima repriză are cea mai 
mare greutate.

De asemenea, greul Alexe 
merită atenție. Poate și pen
tru motivul că Cehoslovacia 
a prezentat la această cate-

La banchetul dat duminică sea
ra de Comisia de organizare a 
C.E. de box, in onoarea partici- 
panților, au fost acordate nume
roase premii. Astfel :

Cupa C.N.E.F.S. ; campionului 
continental la categoria muscă, 
Constantin Ciucă șt lui Ion Mo
nea. pentru cele mal multe parti
cipări la C.E. Cupa C.O.R. : cam
pionului european al categoriei 
semigrea. Dan Pozniak (U.R.S.S.). 
Cupă de cristal oferită de 
C.N.E.F.S.: reprezentativei Româ
niei. care a ocupat locul I in cla
samentul (neoficial) pe națiuni. 
Cupă de cristal oferită de 
C.N.E.F.S. : reprezentativei Uniu
nii Sovietice, clasată pe locul II. 
Cupă de cristal oferită de 
C.N.E.F.S. : reprezentativei Bul
gariei, clasată pe locul III. Cupa 
ziarului „Sclnteia Tineretului" : 
celui mal tînăr campion străin 
Canter Meier (R.F.G.). Premiul 
ziarului „Munca**, iul Aurel Du
mitrescu. cel mai tînăr campion 
român. Premiul TAROM (o ma
chetă de avion), pentru cea mal 
rapidă victorie : Valeri Tregubov 
(U.R.S.S.). Premiul Uniunii Co
operativelor meșteșugărești, ce
lui mal tînăr participant la C.E.: 
Needham (Anglia). Cupa Voința, 
celui mal tehnic participant : Ja
kubowski (Polonia). Trofeul In
gemar Johansson, cupă 
de A.I.P.S. Iul Dan 
(U.R.S.S.). Premiile A. 
Pronosport : Calistrat
(România) șl Valeri
(U.R.S.S.). Premiul 
boxerului Seyfi Tatar (Turcia).

acordată 
Pozniak 

S. Loto- 
Cuțov 

Tregubov 
„Cartimex**,

Tiparul ț, P, rtr- Biexuianu or. 23— 25, BucuiCfti

gorie pe campionul european 
din 1963 (Josef Nemec), care a 
fost reprezentantul unui box 
rațional, bogat in conținut, 
trebuie să prețuiesc calitățile 
lui Alexe indiferent de locul 
pe care îl va ocupa el in a- 
ceastă competiție. Îmi place 
la el, in primul rînd, faptul 
că nu atacă cu orice preț, 
fără cap, ci preferă o retra
gere din care să atace precis 
la momentul oportun. Iar a- 
ceasta este arta apărării ac
tive.

Prin comportarea lor la 
campionatele europene 1969 
reprezentanții români și-au 
înscris pentru totdeauna nu
mele în analele boxului eu
ropean (chiar dacă in finală 
i-ar întrece cineva în ce pri
vește numărul celor mai va
loroase medalii). Intr-adevăr, 
— aveai ce admira la ei!

Oldrich HAJEK
Ceskoslovensky Sport- 

Bratislava

noastră 
se stabilesc ultimele scheme 
tactice. Luni după amiază 
sportivii noștri au făcut un 
nou antrenament în sala 

Slivnița. Trebuie să spunem, 
însă, că la antrenamentul de 
duminică, tînărul State a 
suferit o luxație la cotul 
stîng, devenind indisponibil. 
Echipa de bază se simte bine.

La ora la care transmit 
aceste rînduri încă nu s-a 
stabilit sala în care se va 
juca. Motivul ? La „Univer- 
siada“ a avut loc expoziția 
mondială de filatelie „Sofia 
’69“ care s-a închis duminică. 
Pînă luni seara pliantele pe 
care au fost expuse mărcile 
poștale nu fuseseră strînse. 
Iar gazdele nu au putut da 
asigurări că marți dimineața 
Steaua va putea 
trenament de 
Meciul începe la 
fi condus de un 
tat : Lange și _____
(ambii din R.D G.). In pri
vința pronosticurilor, gazdele 
se abțin. Mizează foarte 
mult pe ofensiva Iui Simov 
(31 ani) declarat în acest an 
cel mai bun trăgător al cam
pionatului și de aceea au in
sistat ca înainte de începerea 
partidei 
orașul 
urma 
tual
acum 
Belgradul 
nimic nu

Noi am 
necesar al treilea joc.

face un an- 
aeomorlare. 

ora 19 și va 
cuplu repu- 

Schneider

să se stabilească 
care la 20 iunie ar 

să găzduiască un even- 
al
au

treilea meci. Pînă 
rămas în discuție 
și Viena. Dar Încă 
este definitiv.
vrea să nu mai fie

Petre Mihaiuc
învingător

la Budapesta

Renumitul alergător de fond britanic Bruce Tulloh, aflat fn 
in plină cursă transcontinental : Coasta de Est — Coasta de 
Vest a Americzi.. de ^crd. El speră să ajungă la destinație 
(la capătul a 2 830 de mile !) in mai puțin de 73 de zile. Iar 

de data asta nu mai e desculța

întrecerile internaționale de tir
292 p—289 p, Masurat (R.F.G.) — 
N’acovski (Cehoslovacia) 291 p- 
286 p, Krauser (R.F.G.) —
IUGA (România) 290 p-286 p, 
Blankenship (S.U.A.) - Cay-
olla (Portugalia) 283 p— 
282 p, ROȘCA (România) — 
Hiinke (R.F.G.) 294 p—292 p. tu
rul II : Papagheorgopoulos - 
Todorov 292 p-275 p, 
SIU - ’ •
292 p-284
295
298 
297 
297 
rat 
145 
kenship 294 p—293 p, sferturi 
de finală : ATANASIU - Pa
pagheorgopoulos 296 f p—296 p 
(după baraj : 147 p—139 p). Wit
hacre - TRIPSA 298 p—297 p, 
Falta - MAGHIAR 296 p-291 p, 
ROȘCA — Krauser 299 p-295 p, 
semifinale : ATANASIU - Wit
hacre 297 p-295 p, ROȘCA— 
Falta 297 p-294 p, .FINALA : 
ROȘCA - ATANASIU 297 p- 
294 p, pentru locurile 3—4 : Wit
hacre — Falta 297 p-294 p. 

Programul de azi : 
mă standard 3X20 f 
și pistol liber 60 f ; 
armă standard 3X20 
și juniori (la juniori, 
contează numai în cadrul Bal
caniadei).

(Urmare din pag. 1)

MANIA 1474 p, 2. Iugoslavia 
1433 p. 3 Bulgaria 1418 p, 4. 
Turcia
40 f :
Writer (S.U.A.) 396 p, 2. Wun
derlich
(Ungaria) 393 p, 4 HRIB (Ro
mânia) 392 p, 5. Loncar (Iugo
slavia) 392 p, 6. Gary Anderson 
(S.U:A.) 391 p, BALCANIADA:
1. Loncar (Iugoslavia) 392 p, 
ALLERHAND (România) 3S9
3. ROTARU (România) 388
4. Sipek (Iugoslavia) 387 p, 
Milanovici (Iugoslavia) 386 
6- Grozdanovici (Iugoslavia), 
echipe : 1. Iugoslavia 1551 p.
2. ROMANIA 1543 p. 3. Bulga
ria 1532 p. 4. Turcia 1083 p ; 
3x4o f : INTERNAȚIONALE :
1. Writer (S.U.A.) 1167 p, 2. 
Rigby (S.U.A.) 1157 p, 3. Kling- 
ner (R.F.G.) 1155 p, 4 ROTA
RU (România) 1155 p, 5. Wun
derlich (R.D.G.) 1152 p, 6. Ei- 
genbrot (R.F.G.) 1152 p, BAL
CANIADA : 1. ROTARU (Ro
mânia) 1155 p, 2. ALLERHAND 
(România) 1143 p, 3. CABAN 
(România) 1141 p, 4. Loncar (Iu
goslavia) 1141 p. 5. Grozdano
vici (Iugoslavia) 1141 p, 6. VA- 
SILESCU (România) 1140 p, 
echipe ; 1. ROMÂNIA 4588 p,
2. Iugoslavia 4545 p, 3. Bulga
ria 4465 p, 4. Turcia 3208 p.

Pistol viteză (duel) 30 f-probă 
eliminatorie : INTERNAȚIO
NALE : turul I : Todorov (Bul
garia) — Dommrich (R.D G.) 
295 p-293 p. Papagheorgopoulos 
(Grecia) — Marchand (R.D.G.) 
295 p-293 p, ATANASIU (Ro
mânia) - Muller (R.F.G.) 296 p- 
295 p. Vaczi (Ungaria) — Ga- 
leano (Spania) 295 p—290 p, Wi
thacre (S.U.A.) — Koulis (Gre
cia) 298 p-284 p, Tonev (Bul
garia) — Dobșa (Ungaria) 297 p- 
204 p, TRIPSA (România) - 
During (R.D.G.) 299 p-296 p, 
Falta (Cehoslovacia) - POPA 
(România) 298 p—286 p, Gon
zales (Spania) - Vana (Ceho
slovacia) 296 p—294 p, Hurt (Ce
hoslovacia) - GERED (Româ
nia) 293 p—287 p, MAGHIAR 
(România) — Mc Nally (S.U.A )

962 p ; poziția genunchi 
INTERNAȚIONALE : 1.

(R.D.G.) 394 p. 3. Nagy

2. 
P. 
P.
5. 
P.

ATANA- 
(Italia) 

— Vaczi 
— Tonev 
Gonzales

Amicosante
p, Withacre
p, TRIPSA
p, Falta —

p. MAGHIAR — Hurt

p-290
p-290 
p-291 .
P - 290 p. Trauser - î.iasu- 
293 p—293 p (după baraj : 
p—143 p), ROȘCA - Blan-

ora 9 : ar-
- bărbați 
ora 11.45 : 
f — femei 
întrecerile

de la
(prin telefon), 
și la Neustadt 
întrecerile din

LA ROLAND GARROS A CĂZUT CORTINA
PARIS. — Au luat sfîrșit 

campionatele internaționale 
de tenis ale Franței. Ultima 
probă a turneului — «ea de 
dublu mixt — a revenit cu
plului Margaret Court (Aus-

tralia) — Marty Riesșen 
(S.U.A.) învingător cu 6—3, 
6—2 în fața perechii franceze 
Frangoise Durr — Jean Clau
de Barclay.

VIENA, 9 
La Stadhalle 
au continuat 
cadrul „Săptămînii militare 
internaționale a calului". In 
proba completă, pe primul 
loc s-a clasat francezul 
Guyon, cu Lachacte, cu 
-I- 39.7 p. Reprezentantul clu
bului Steaua, A. Costea, cu 
Severin, a ocupat locul 11 cu 
— 17 p. Pe echipe, proba a 
fost cîștigată de Austria cu 
-|-34,6 p. Echipa Steaua n-a 
mai participat la concurs din 
cauza ploii torențiale.

Duminică, a avut loc proba 
de dresaj „Sf. Gheorghe". 
Iată rezultatele: I. Cristina 
Stuckelberger (Elveția), cu 
Merry-boy, 646 p, ...4. N. 
Mihalcea (România), cu Do
mino, 604 p. ... 10. I. Molnar

FOTBAL PE GLOB
Uruduiiij — Anglia
1-2 lo lotlial

MONTEVIDEO, 9. întîlnirea 
Internațională amicală de fot
bal dintre selecționatele Uru- 
guayului și Angliei a revenit 
fotbaliștilor englezi cu sco
rul de 2—1 (1—0), prin golu
rile marcate pentru oaspeți 
de Hurst și Ball. Au jucat ur
mătoarele formații t

ANGLIA: Banks — Wright, 
Labone, Moore, Newton, Mul- 
lery, Bell, Peters, Lee, Ball, 
Hurst.

URUGUAY: Maidana — 
Anchett, Pinas, Paz, Mujica, 
Montero, Matosas, Cories, Cu
bilia, Silva, Morales.

Programul săptămlnii
MIERCURI : Ujpesti Dozsa 

— Newcastle United (al doi
lea joo al finalei C.O.T.. în 
tur 0—3),

DUMINICA î preliminarii 
ale C.M. : Danemarca — Un
garia (grupa a II-a), Bulgaria 
— Polonia (grupa a VIII-a).

★

• Echipa Bulgariei a sus
ținut duminică un meci de 
verificare cu reprezentativa 
de tineret a Ungariei. Victo
ria a revenit fotbaliștiloi 
bulgari cu 3—2 (2—1) prin 
golurile marcate de Bonevși 
Dermendjiev (2).

BUDAPESTA. 9 (Agerptcs) 
Intîln irea internațională de 
gimnastică disputată la Bu
dapesta între selecționatele 
masculine de gimnastică ale 
Ungăriei și României s-a în
cheiat cu victoria gazdelor cu 
scoyul de 279,75—279,65 punc
te. La individual, primul loa 
a fost ocupat 
român — 
56.50 p, 
Kovăcs 
56.20 și 
tigătorii 
rate t sol : P. Mihaiuc (R) — 
9,55 ; cal cu minere: Berczi 
(U) și M. Gheorghiu (R) — 
9,55 p ; inele: C Bălan (R) 
— 9,60 p ; sărituri: P. Miha
iuc (R) — 9,50 p ; paralele : 
Kovacs (Ungaria) și P Mi
haiuc (R) — ambii 9.50;
bară : Gh. Tohăneanu (K) — 
9,60 p

de gimnastul 
Mihaiuc cu 

de Bordan și 
Ungaria) cu

Petre 
urmat 
(ambii 
respectiv 56.05. Cîș- 
concursului pe apa-

Heide Rosendahl
100 m. g. jn 13,5

La Leverkusen (R.F.G.), 
sportiva vest-germanâ Heide 
Rosendahl a stabilit cea mai 
bună performanță europeană 
în proba de 100 mg : 13,5.

♦

CONCURSUL DE PENTATLON
DE LA LUCERNA

internațional deConcursul 
pentatlon modern desfășurat la 
Lucerna (Elveția) s-a încheiat 
cu victoria echipei Angliei care 
a totalizat 13335 p. Pe locurile 
următoare : Olanda-12993 p, I- 
talia—12359 p.

Viena
România, cu Argint, 
La sfîrșitu) probei de 
cole pe echipe (2 
1,50 m) clasamentul 

astfel i 1. Italia 0

534 p. 
obsta- 

manșe, 
arăta 

p., 2.
Franța 6 p., 3. Irlanda 12 p., 
... 7. România 31'/4p.

a

La Los Angeles 

Remarcabile 
performante atletice

In concursul Internațional de 
atletism de la Los Angeles, echi
pa Universității din California 
de Sud a stabilit cel mal bun 
rezultat mondial al sezonului în 
proba de ștafetă 4x110 yarzi cu 
timpul de 39,3. Campionul olimpic 
Bob Beamon a obținut prima sa 
victorie In actualul sezon, cîștl- 
gînd proba de săritură in lungi
me cu 7,97 m. Fondistul mexican 
Juan Martinez s-a clasat pe pri
mul loc în cursa de 5 000 m cu 
13:46,6. Aruncarea discului i-a re
venit lui Jay Silvester 63,45 m. 
Atletul cehoslovac Ludvlk Danek, 
medaliat cu bronz la J.O. din 
Mexic, s-a clasat pe locul secund 
cu 62,03 m.

In proba feminină de 880 yarzi, 
Madeleine Manning (campioană 
olimpică la 800 m la Ciudad de 
Mexico) a terminat învingătoare 
cu timpul de 2:04,7 (nou record 
al S.U.A.).

Alte rezultate : 120 yarzi gar
duri : Willie Davenport — 13,5; 
suliță : Mark Murro — 84,89 m ; 
ciocan : George Frenn 67,13 m ; 
3000 m obstacole : Barry Brown 
— 8:38,6.

40363


