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Scăpat singur pe semicerc, pivotul ieșean va marca un nou gol pentru echipa sc. Fază 
din meciul Liceul 2 Iași — Liceul 4 Timișoara. ~ Foto: TH- MACAR> 'HI

MAREA SĂRBĂTOARE
31A v

A SPORTULUI ȘCOLAR
CONTINUĂ

VOLEI:

HANDBAL

BASCHET

și 200

Șc. sp. 2 Buc. — Șc. sp. Bacău (f) 3—1, Liceul sportiv Rm. 
Vîlcea —Șc. sp. Oradea (b) 3—0, Șc. sp. Constanța — Șc. sp. 
Toplița (f) 3—0, Șc. sp. Brașov — Șq. sp. Timișoara (f)'0—3, 
Liceul N. Bălcescu Cluj — Șc. sp. Buzău (b) 3—0, Șp. sp. Plo
iești—Steaua Buc. (b) 3—0.

Cel mal rapid dintre alergători, 
SZABO TAMAȘ. campion național 
școlar în probele de 100 

metri

Șc. sp. Tg. Mureș — Dmamo Buc. (b) 15—12,, Liceul 2 Tg,
Mureș — Liceul .2 Brașov, (f) 9—5. .Liceul, 2,Iași — țjceul k
Timișoara (b) 18—14, Șc. sp. Cluj — Șc. sp. P. Neamț (f) 7—ffl
Șc. sp. Constanța — Șc. sp. Sibiu (f) 8—8, Șc. sp. 2 Buc. — Șc] 
sp Sibiu (b) 23—8. '

CATALOG

Liceul 2 Tg. Mureș—Șc. sp.
Buc. — Șc. sp. Pitești (b) 72—61.
Mureș (f) 30—60, Șc. sp. Timișoara—Liceul 35 Buc. (b) 58—96, 
Șc. sp. Arad — Șc. sp. Rm. Vîlcea (f) 57—51.

Arad (f) 65—37, Lipeul 35 
Șc. sp. Bacău—Liceul 2 Tg.

ATLETISM PROMISIUNI Șl CONFIRMĂRI
MASCULIN

Întrecerile de atletism 
ale celei de a XX-a 
ediții a Campionate
lor naționale școlare au 

fost marcate de cîteva 
rezultate remarcabile 
inregistrîndu-se, printre 
altele, 11 recorduri șco
lare și de juniori.

Iată-i pe premiațîl 
competiției:

BĂIEȚI : 100 m : Ta- 
tnaț Szabo (Satu Mare) 
10,6, Adalbert Darvaș 
(Cluj) 10,7, Marian Stoe- 
nescu (București) 10,8 ; 
200 m: Tamaș Szabo 
21.5, Sorin Pâsulă (Re
șița) 
Stan (Pitești) 22,0 ; 400 
m : Gh. Petronius (Arad) 
49,7, Gh. Tănăsescu 
(Brașov) 50,4, Paul Vasi_ 
le (Giurgiu) 51,0 ; 800 m: 
Zoltan Gașpar (Sf. Gheorghe) 
1^54,5, Geju Barbu (Breaza) 
1:55,5, Adrian Sîrbu (C. Lung) 
1:56,5 ; 1500 m : Herman
Mathes (Brașoy) 3:59,2, Adrian 
Sîrbu (C. Lung) 4:00,8, Gelu 
Barbu 4:03,0 ; 3 000 m : Her
man Mathes 8:54,2, Aurel Gri- 
gore (București) 8:57,0, Iulian 
Săvescu (Cărbunești) 8:57,8; 
110 m .g: Imre Biro (Tg. Mu
res) 1*4,1, Nic. Modrea (Cra
iova) 14,7, Dan Heredea (Ti
mișoara) 14,7 ; lungime : Va
sile Giorgian (București) 7,18, 
Costal Ionescu (București) 7,15, 
Dan Tihărău (București) 6,92 ; 
înălțime: Csaba Dozsa (Tg. 
Mureș) 2,03, Marian Chira 
(Ploiești) 2,00, Mihai Negomi- 
reanu (Arad) 1,94 ; triplusalt: 
Florian Sișu (Craiova) 14,88, 
Vlad Iliescu (Bacău) 14,49, 
Vas’le Puiu (Brăila) 
prăjină : Ion Ștefănescu (Iași) 
3,90, Dan Săvescu (Brașov) 
3.90. Gheorghe Trandafir
(București) 3,90 ; greutate :
Gheorghe Suha (Brașov) 15,44, 
Nicol ae Pană (București) 14,45, 
Petre Glăveanu (București)

21,9, Constantin

Moment calm
f

din alergarea pe 1 500 m. Spre sfirșit, însă, lucrurile se vor 
precipita

disc: Vlad Hodoș (Bucu- 
53,36, Gheorghe Suha 
Ion Gîlmeanu (Brașov) 
suliță : Csaba Szekely 
64,66, Vasile Obreja

14,26 ;

14,18 ; 
rești) 
52,88, 
50,16 ; 
(Cluj) 
(Beiuș) 57,12, Romulus Moș 
(Oradea) 56,14 ; ciocan: Ga
briel Ghelmegeanu (București) 
57,60, Eugen Pîrlea (București) 
57,22, loan Iaru (București) 
57,04.

FETE : 100 m : Veronica An
gliei (Ploiești) 12,4, Laura Retz 
(București) 12,5, Ildico Kraus 
(Sf. Gheorghe) 12,6 ; 200 m: 
Ildico Kraus 25,4, ■ Laura Retz 
25,6, Maria Tătar (București) 
25,7 ; 400 m: Rafira Fița (Ga
lați) 58,4, Luminița Selaru 
(Brașov) 59,5, Margareta Mu- 
reșeanu (Tg. Mureș) 60,3 ; 
800 m: Rafira Fița 2:15,5, Do
rina Rusu (Bacău) 2:25,7, 
Ibolya Vereș (Sf. Gheorghe) 
2:29,0 ; 80 m g : Marcela Milo- 
șoiu (C. Lung) 
Achim (Reșița) 
Szatmari (Tg.

11.6, Viorica
11.7,

Mureș)
Marta
n,7;

(Continuare tn pag. a 2-a)

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CĂLĂRIE
Pe baza hipică din calea 

Plevnei se va disputa, între 
19 și 22 iunie, etapa I a cam
pionatului republican de că 
lărie — obstacole și dresaj — 
la care vor participa repre
zentanții secțiilor de călărie 
din Ploiești, Sibiu, Graiova, 
Iași. Lugoj. Cluj, Dțangalia șl 
ai cluburilor bucureștene Dl-

namo, Steaua și Centrul de 
călărie.

Probele de dresaj vor avea 
loc în zilele de 19, 20, 21, de 
la ora 9,00, iar cele de obsta
cole în aceleași zile, după- 
amiaza, de la ora 17,00. în zi
lele de 22 și 23 iunie progra
mul va cuprinde numai probe 
de obstacole, ou începere de

MÎINE, START ÎN TURUL
CICLIST AL ROMÂNIEI

„CICLIȘTII 
ROMÂNI 

SINT 
PRIETENII

MEI !"
ne-a spus dl. Robert Oubron 
la sosirea pe aeroportul 

Bănea sa

echipa Franței 
de conducător, 

antrenor de ci- 
rector tehnic in

însoțind 
în calitate 
cunoscutul

;m — di
eratia de specialitate — 
ieri Oubron - se află 
aseară la București. La 

irea pe aeroportu; Bă- 
isa a avut amabilitatea 
ne dea o declarație :

„Sint pentru prima oară 
in România. Pe rutierii ro
mâni. pe antrenorii lor. pe 

federației și 
de specialitate 

cunosc insă bi- 
români 

prietenii mei ! Ii 
și sint nerăbdător 
la lucru pe teren

Echipa Franței, 
lua parte la „Turul Româ
niei*, are o bună valoar® 
Este alcătuită din alergă
tori tineri, talentați. Aceas
tă mare competiție interna
țională constituie un bun 
examen pentru ei. Tn 
funcție de comportarea pe 
care o 
României* 
dintre 
pentru 
startul 
..Tour 
că vom asista împreună la 
o competiție animată, 
întrecere dirză*.

I-am mulțumit d-Iui 
bron și i-am promis că 
vom... ierta 
11 zile de 
vom „atac 
nență...

conducătorii 
pe gazetarii 
de la dv. ii 
ne. Cicliștii sint 

apreciez 
să-i văd 
proprin. 

care va

vor avea în ..Turul 
voi selecționa 

ei pe cei mai buni 
echipa care va lua 
io septembrie in 

de 1’Aveiiir”. Sper
U O

Ou- 
nu-1 

timpul celor 
ncurs. ci ii 
in perma-

DE SERVICIU
Ieri după-amiază a sosit 

pe calea aerului echipa 
R. D. Germane. Formația 
condusă de antrenorul 
HELMUTH WECHSLER 
este alcătuită din :

BERND PATZ1G - 25 
ani, 76 kg — greutate, 1.78 
m — înălțime, campion de 
fond al R. D. Germane ;

JURGEN WINDISCH - 
20 de ani, 64 kg, 1,76 m. lo
cul XV în „Turul Algeriei*;

REINHARD DERTZ -
23 de ani, 70 kg, 1,71 m, 
component al echipei cam
pioane a R. D. Germane ;

JURGEN WANZLIK -
24 de ani, 82 kg, 1,87 m.

SIEGFRIED HUSTER - 
26 de ani, 60 kg, 1,69 m — 
component al lotului R. D. 
Germane pentru „Cursa 
Păcii*.

După cum se vede, for
mația R. D. Germane este 
alcătuită din alergători re
dutabili. cu o vastă expe
riență internațională.

Seara, cursa TAROM de 
Paris a adus în Capitală 
echipele Franței și Elveției.

Reprezentativa 
are următoarea

JEAN-CLAUDE
— 22 de ani, de 
sportiv J. P. S.

FRANȚEI 
alcătuire :

ALARY 
la clubul 
Puteaux ;

HANDBAUȘTII JAPONEZI DIN NOU VICTORIOȘI
Desfășurată o repriză in 

condițiuni excelente și cea
laltă repriză pe o ploaie to
rențială, care a făcut tere
nul alunecos ca un pati
noar, cea de a doua întîl- 
nire (cu caracter de verifi
care în ce-i privește pe 
cătorii români) dintre 
prezentativa masculină 
handbal a Japoniei și o
lecționată secundă a țării 
noastre s-a încheiat tot cu 
victoria oaspeților: 12—11

ju- 
re- 
de 
se

(5-5). Meciul a fost mai 
frumos și mai echilibrat de- 
cit primul, în ciuda vremii 
pe care s-a disputat. Hand- 
baliștii niponi, intr-un 
mare progres, au fost su
periori în viteză și au be
neficiat, în plus, și de sui
ta de ratări a echipei noas
tre (două aruncări de la 7 
m în situații decisive !). Cu 
această partidă, reprezenta
tiva Japoniei și-a terminat 
turneul din România.

Du:.â o noapte de odihnă care a alungat oboseala călătoriei, rutierii norvegieni s-au 
c-J ■■ să-și rc-.adă... bicicletele. Și nu numai să le revadă ci să le și ruleze cițiva kilometri.

„ANORESEN SE VA CLASA PRINTRE PRIMII TREI..." J-

ne declară dl Pedersen, președintele fede
rației norvegiene de ciclism

I
Arbitrul internațional 0. AMZA: „DORIM SĂ CON-
TRIBUIM LA REALIZAREA UNEI CURSE DINA-
MICE"

Numeroase agenții de presă soli’ 
cită corespondențe speciale

(în pag. a 4-a)

LA AEROPORTUL BANEASA

Foto i N- DRAGOȘ

I
I
I
I

I
i

Echipa R. D. Germane Ia sosirea pe aeroportul Băneasa.
Foto : M. THEO

la 14 iunie a încheiat în
vingător competiția „Tour 
du Nivernais* :

ANDRE 
ani, de la 

a 
Și

MOLLET - 19 
clubul C. C. Au- 
ciștigat „Tour du 

„Trophee Peu-
chelles ; 
VAR* 
geot” ;

YVES 
ani, de 
Puteaux 
litar al

LEON MENARD - 23 de 
ani, de la clubul V.C. Ren
nes ; a ciștigat „Tour de la 
Manche* ;

GUY VIARD - 20 de 
ani. de la clubul V. V. C. 
Aubâ ; s-a clasat pe pri
mul loc în campionatul re
giunii Champagne

HEZARD - 20 de 
la clubul J. P. S. 
; este campion mi- 
Franței ;

Reprezentativa ELVE
ȚIEI se compune din :

MEINROD VOGELI - 
20 de ani — clasat pe locul 
IV în clasamentul celor 
mai buni rutieri elvețieni

A VENIT i
VACANTA? I

i

pe anul 1968 ; ciclistul V6- 
geli împlinește astăzi virsta 
de 20 de ani. li urăm sănă
tate și fericire și mult suc
ces în „Turul României* !

MICHEL VAUCHER - 
25 de ani ; locul 20 în „Tu
rul Mexicului* ;

HANS BURKLI - 22 de 
ani ; s-a clasat pe locul 8 
în „Turul Marocului*, edi
ția din acest an ;

ERNESTO GUIDALI - 
21 de ani ; a ciștigat două 
etape în ediția pe acest 
a „Turului Marocului” ;

JOSEF RICHNER - 
de ani ; învingător
„Cursa munților*, competi
ție organizată în Elveția.

Antrenorul echipei este 
ANDRE MAZZOTTI. Acest 
profesor de ciclism din El
veția a fost în perioada a- 
nilor 1946—1951 mecanicul 
celebrului rutier profesio
nist GINO BARTALI.

an

28 
în

Papp aruucft peste blocajul banflballștUor japonezi Cblkamosl (6) *1 lyda (S), Înscriind primul țol pentru selecționata secundă 
i 1 Foto I N. AUREI»

I

I

I

I

Sezonul esfival îl simțim, fie
care dintre noi, oulsînd alert 
în aceste zile. Mercurul urcă, 
e drept, timid, totuși, urcâ ; 
ștrandurile și-au deschis por
țile de mult; pe litoral afluen

ța amatorilor de soare și nâmol cunoaște 
cifre maxime, iar la munte cărările 
pitite printre brazi prind a se netezi 
de otita umblat. Este neîndoios ora 
vacanței, pe care toți am intuit-o ve
nind în diminețile cind nu ne-au mai 
încrucișat pașii purtătorii șorțuletelor și 
ai ghiozdanelor umplute de caiete și 
cărți. Acum uniformele, blocurile de 
desen, manualele de aritmetică sau 
științe naturale stau, neorînduite, prin 
dulapuri, iar copiii... Ei bine, copiii 
ce fac ?

Unii pornesc în tabere, dar nu pentru 
toată durata vacanței. Alții sînt îm
preună cu părinții în concediu, dar 
iarăși nu pentru întreaga vacanță, o 
porte iau cu asolt ștrandurile la cursu
rile de învățare a înotului care, din 
păcate, pentru a satisface numărul 
mare de cereri, durează doar 12 zile. 
Și vacanța are 3 luni, timp în care 
copiii se descurcă cum pot. Că lucrurile 
stau așa și nu altfel, ne-o dovedește 
o simplă observație : în locurile spe
cifice de joacă, aglomerăția este In 
aceste zile neobișnuită. Prin fata blocu
rilor din noile cartiere, prin parcuri, 
pe străzile mai liniștite, goana după 
minge și jocurile de tor felul stăpî- 
nesc spațiile nu numai în orele după- 
amiezii.

Neîndoios, deci, că a venit vacanța. 
Neîndoios însă că a venit la fel ca 
în ultimii ani, fără să aducă nimic nou 
copiilor în ce privește sportul. Ar fi 
fost de dorit <ța începerea lunilor de 
vacanță să coincidă cu aplicarea pe 
plan local, în fiecare centru urban, u 
unor inițiative de mult așteptate. Ce ar 
fi, de pildă, dacă s-ar anunța că pe 
stadioanele sau terenurile din orașele 
țării există o zi pe săptărmnă rezer
vată copiilor ? De dimineață si pînă 
seara tîrziu terenul și instalațiile spor
tive să fie la dispoziția lor, împreună 
cu instructori, antrenori, foști sportivi 
sau chiar sportivi activi care să le or
ganizeze joaca, să le vorbească despre 
regulamente, să-i învețe cîte ceva din 
secretele fotbalului, atletismului, voleiu
lui, handbalului sau altor sporturi. Ce ■ 
copil ar rezista tentației de a zburda 
cîteva ore pe gazon sau pe pistă sub 
ochii unui „nenea" despre care el știe 
că este un- mare sportiv sau un cu
noscut antrenor. Sau. ce ar ii dacă în 
parcuri sau la ștranduri, unde există 
mici complexe de joacă cu diferite apa
rate, acestea s-ar transforma, din ini
țiative locale, în centre de inițiere în 
gimnastică în aer liber ? Din joacă, din 
zburdălnicie, copiii ar deprinde treptat 
obișnuința exercițiului fizic, ar realiza 
practic înțelegerea noțiunii de sport, ar 
prinde gustul competiției, al întrecerii.

Metoda școlilor de tot felul (de înot, 
tenis, scrimă, gimnastică etc.) cu rigi
ditatea programului lor, cu limitarea 
obiectivă a timpului de joacă nu 
succes deplin, mai ales in zilele 
canței. Acestei perioade, ideală 
generozitatea numărului de ore libere 
ale tineretului, trebuie să-i corespundă 
forme noi de apropiere cu sportul și 
cît mai adecvate regimului de viată al 
unui copil în vacanță. Forme noi ce 
înseamnă, de fapt, inițiative pe plan 
local. Multe, variate și. 
atractive. Exemplele citate 
stimulatorii pentru 
județene și municipale, cărora 'e 
mințim, încă o dată, că vacanța 
venit. Poate n-au băgat de seamă I

are 
va- 

prin

în special, 
sînt doar 

organele sportive 
rea- 

a

Călin ANTONESCU

I
I

I

I
4
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PARTICIPARE SELECTA
LA ÎNTRECEREA

INTERNAȚIONALĂ A ȘAHISTELOR

REALISMUL
1Ă (■HULII!

Azi începe la Sinaia în 
Sala Casei de Cultură cel 
de-al IIT-lea turneu interna
țional feminin de șah, organi
zat de către federația noastră. 
Marcînd progresul fruntașelor 
șahului nostru feminin, valoa
rea acestei competiții a cres
cut de la an la an, reușind »â 
reunească în ediția actuală o 
participare de prim rang, în 
frunte cu vicecampioana mon
dială Alia Kușnir. Din lotul 
celor 9 Invitate la turneu fao 
parte o serie de jucătoare ex
perimentate, cu palmares re
marcabil în arena internațio
nală, ca și eîteva jucătoare ti
nere, care s-au impus în con
cursurile din ultimul timp.

Din prima categorie faa 
parte maestrele internațio
nale Edith Keller-Herrmann 
(R.D.G.). Jocici-Jivkovici (Iugo
slavia) Kveta Eretova (Ceho
slovacia) și Fenny Heemskerk 
(Olanda). Din a doua — cam
pioana Bulgariei, Antonina 
Gheorghieva, campioana An-

pe 1968, Dinah Dob-
Szusza Verbsi din Un-

gliei 
son, 
garia (care a fost cea mai tînâ- 
ră participantă a primului 
nostru turneu internațional) și 
poloneza Szota.

Pentru a da replica acestui 
lot puternic, federația noastră 
a selecționat 5 dintre cele mai 
bune jucătoare de care dis
punem în acest moment i 
maestrele internaționale Ale
xandra Nicolau, Elisabeta Po- 
lihroniade, Margareta Pere- 
voznic și Margareta Teodores- 
cu și maestra sportului Rodi- 
ca Reicher.

Confruntarea care se va des
fășura la Sinaia pînă la 2 iulie 
are o deosebită importanță 
pentru șahul nostru feminin, 
din două puncte de vedere, 
în primul rind, ea reprezintă 
una dintre etapele de pregăti
re și verificare a selecționabi- 
lelor pentru campionatul mon
dial pe echipe, care urmează 
să aibă loc în septembrie:, iar 
In al doilea rînd constituie

’ unul dintre cele mai bune pri
lejuri de apreciere a valorii 
celor mai bune jucătoare ale 
noastre in confruntare direc
tă cu o parte din elita șahului 
mondial. Vom avea ocazia s-o 
vedem „Ia lucru' pe Alia Kuș- 
nir, cane, după cum s-a anun
țat, va face parte și din re
prezentativa Uniunii Sovietice 
la campionatul mondial pe e- 
chipe și să ne dăm seama de 
raportul de forțe actual față 
de primele noastre jucătoare. 
Nu ne îndoim că, în condițiile 
optime care au fost asigurate 
acestui mare concurs, și avînd 
în vedere obiectivele atît de 
importante care ne stau în fa
ță și care sînt bine întipărite 
în conștiința tuturor reprezen
tantelor noastre, ele se vor 
strădui să joace la cea mai 
bună valoare, să stabilească a- 
cel ascendent psihologic asu
pra adversarelor, de care a- 
vem nevoie înairjtea campio
natului mondial.

S. SAMARIAN

Succesul înregistrat duminici 
In fața Poloniei de XV-le nostru 
reprezentativ, ultim act al „Cu
pei Națlunilor-F.I.B.A.“, a readus 
In actualitate marea. lu'.enua 
performanță a sezonului eotnpe- 
tlțlonal 1968—1969. victoria tn fața 
formație! Franței. încă o dată, 
li se cuvin felicitări tuturor celor 
care au contribuit la adjudecarea 
trofeului — jucători, antrenori, 
medici — și ne tolosim de prilej 
pentru a le reinsera.

In pofida marii satisfacții pe 
care ne-o produce succesul Înre
gistrat, nu credem că ar B bine 
să contribuim la crearea (sau 
susținerea) unei stări aproape eu
forice, tlnzînd să aureoleze facilul 
succes de duminică intr-o fantas
tică performanță. Dimpotrivă, 
considerăm că se impure aprecia- 
rea jocului prestat de echipa 
națională In mod realist, cu deli
mitarea ponderei pozitlv-negativ, 
sau. dacă nu 11 este nimănui cu 
supărare, să 1 se dea cezarului 
ce 1 se cuvine, dar... să 1 se Șl 
pretindă ceea ce are de dat 1

Cele 80 de minute de rugby vi
zionate pe stadionul „23 August* 
au conținut faze de m.tre spec
tacol, tie rugby autentic, si na 
este plăcut să menționăm că spor
tivii români au majoritatea meri
telor In acest sens. Vom da chiar 
o notă mal mare ca de obicei ac
țiunilor ofensive ale liniilor dina
poi (nu fără a menționa și la
borioasa activitate a înaintării, 
marea furnizoare de baloane). De 
asemenea, vom menționa că șl 
partenerii de joc al reprezentanți
lor noștri stnt tn progres, că nu

ATLETISM
(Urmare din pag. I)

lungime t Maria Ionescu (Rm. 
Vîlcea) 5,92, Florica Boca 
(București) 5,86, Lucia Jinga 
(Ploiești) 5,78 ; înălțime t Mar
ghiolita Matei (Galați) 1,69, 
Ildico Bokoy (Cluj) 1,66, Olga 
Fuliaș (Beiuș) 1,63 ; greutate i 
Maria Illi (Timișoara) 13,00, 
Carmen Ionescu (București) 
12,59, Nîculina Ioniță (Ploiești) 
11,98 ; disc: Carmen Ionescu 
45,36, Maria Illi 43,19, Iolanda 
Menis (Craiova) 39,30 ; suliță i 
Serafina Moritz (Timișoara) 
47,08, Angela Zirbo (Cluj) 44,44, 
Eva Lazca (Tg. Mureș) 41,16.

puncte. Un talent autentia. 
La sărituri mai ales a evo
luat fără egal. Un 9,60 oare 
a marcat cea mai mare notă 
la acest aparat 1 Apoi, apre- 

i la oelelalte

GIMNASTICA

„Cravate roșii6*
pe podiumul
campionilor!

Prima campioană națională 
școlară pe anul 1969 — 
pioniera FELICIA BEJAN, 
din «lașa a IV-a a Școlii Ge
nerale nr. 19 
fetiță șatenă, sprintenă, de 
o îndemînare 
va neobositei 
trenori. soții Marina și Mir
cea Bibire. a obținut, la in
dividual compus. 36,80 de

din Bacău. O

uimitoare. Ele- 
familii de an-

eieri înalte și la 
aparate: 9,20 la sol. 9 la 
paralele și bîrnă. Felicitări 
foarte tinerei campioane ia 
categoria a IV-a, pe care do
rim s-o revedem — tot frun
tașă — la viitoarele con
cursuri.

Băieții de la eategoria a 
IV-a și-au desemnat campio
nul în persoana unul fiu al 
Lugojului. KURT SZILIER. 
Reprezentant al Școlii Gene
rale nr. 6, el a demonstrat, 
în primul rind, o impresio
nantă forță. Altfel nu se ex
plică notele obținute la două 
dintre eele mai dificile apa
rate ale concursului — inele 
și paralele — în ambele ca
zuri punctat cu 9,50. Szilier 
este una din speranțele an
trenorului Tit-Liviu Isar, așa 
cum Alina Goreac, a fost, cu 
ani în urmă, pentru soția sa, 
Tatiana Isar.

Iată și clasamentele finale 
la această categorie.

FETE: 1. Felicia Bejan
(Bc) 36,80 p, 2. Ecaterina Pa- 
♦aki (Cj) 36,25 p, 3. Matilda 
Bercu (Ph) 36,20 p, 4. Ildico 
Tiushani (Cj) 
liana Ionescu 
6. Luminița 
35,40 p.

BĂIEȚI: 1. 
56,00 p, 2—3.

Gh. Cîrlan
N. Damache (Cj) 53,60 p. 
C. Vidican (Lg.i) 53,55 p, 
Ad. Ionescu (Orașul Gh.

goria a IlI-a. a cîștigat titlul 
de campioană la categoria 
imediat superioară. Punctaj 
general la individual compus 
— 36,45 p. Aparatul de nă
dejde al tinerei campioane — 
solul: 9,40. Antrenorul ei,
prof. G. Weiner, are toate 
motivele să Se bucure. După 
numai doi ani de pregătire 
și-a adus eleva pe prima 
treaptă a podiumului.

Băieții de la categoria a 
IIT-a au strălucit prin MA
RIAN BADEA (București), 
elevul antrenorului 
gălaș. Foarte sigur 
turi (9,20). Badea a 
multe aplauze și la 
și paralele.

Clasamentele finale la ca
tegoria a III-a arată astfel.

FETE: 1. Maria Hanț
(Arad) 36,45 p, 2. Tatiana 
Pruteanu (Bc) 35,90 p, 3. Ofe- 
lia Porumb (Bc) 35,85 p, 4. 
Silvia Cobzac (Bc) 35,65 p. 
5. Gabriela Trușcă (Bc) 
p, 6. Elena Bișniță 
35,45 p.

Șt. 
la

sol.

Hăr- 
sări- 
cules 
inele

35,60 
(Buc)

niți să adaste elemente capabile 
de progres pentru a le promova 
în echipele lor) ci șl a publicu
lui. Explicația ? Divizia școlară 
a dovedit că formează o sursă 
certă de alimentare a elitei, că 
racolarea de Jucători de la alte 
echipe ale diviziei maxime, tre
cerea lor de la unii la alții nu 
duce la nici un rezultat ți men
ține voleiul nostru Intr-o stare 
de foarte lentă evoluție. Așa că 
majoritatea antrenorilor șl-au dat 
seama că trebuie să-șl caute Ju
cătorii de perspectivă In mijlocul 
tineretului școlar. Mal bine mal 
tlrzlu decit niciodată...

Primele două zile de lntrecert 
au confirmat aprecierile elogioase 
la adresa micilor divizionari, a 
pregătirii lor. îndeosebi la bă
ieți, unde formații ca Liceul N. 
Băleescu Cluj (antrenor C. Ben- 
geanu). Liceul sportiv Rm. Vllcea 
(antrenor L. Stilea). Șc. sp. Plo
iești (antrenor M. Dumitrescu) șl 
Steaua (antrenor P. Brașoveanu) 
au arătat un potențial ridicat, 
concepție modernă de Joc, o bună 
tehnică individuală a jucătorilor. 
Școlarii clujeni afișează o supe
rioritate evidfentă față de ceilalți 
și justificate pretenții de a cu
ceri titlul de campioni al ediție! 
Jubiliare. Păcat că buzolenll s-au 
prezentat fără clțlva dintre jucă
torii de bază (absolvenți al liceu
lui, care se pregătesc pentru ad
mitere In facultăți) șl nu pot 
servi o replică demnă celor mal

au insistat tn antljoe pentru a li
mita. eventual, proporțiile scoru
lui, că. In sflrșlt, prima încercare 
a lor a constituit un exemplu de 
oportunitate, de promptitudine ta 
sesizarea greșelii comise de apă
rătorii adverșl. Iar a doua — un e- 
xemplu de clasicism In construc
ția acțiunii (surprinzător, de alt
fel).

Toate buna ș! frumoase 1
Nu, nu prea. Fazele frumoase 

au fost «rtntelerl. nu prin rari
tate. cit prin lungimea perioade
lor de „Întuneric* tehnlco-taetle. 
Iar românii, Invingă'ori a! fran
cezilor, aveau datoria să-șl eta
leze posibilitățile reale de-a lun
gul tuturor sus-amlntltelor M de 
minute de Joc 1 Se acuză, șl tn 
principal asta șt este cauza, era 
nepotrivită, care a Imprimat a 
notă de toropeală, eu totul dez
agreabilă. Jocului. Dar cine, oare, 
să fi avut un cnvtnt hotărltor de 
spus In acest sens î Se mai acuză 
(prea puțin Justificat ds cata a- 
ceasta) slaba popularizare șl. con
secința el firească, pustietatea 
din tribune. Dar, pot astfel de 
motive să Jnstlflce lungile, foarte 
lungile perioade de bl)bHalâ, pri
za defectuoasă a balonului, repe
tatele pase cu adresă greșită sau 
uluiala In apărare In fața unor 
adversari Inferiori T

Nu este obiceiul ea după suc
cese să se amintească asemenea 
lucruri neplăcute. Dar, de data 
aceasta pare a fl cazul. Repetăm, 
meritele clștlgăril troteulul. evi
dentul talent, marile posibilități 
ale echipei naționale de rugby 
slot realități de ucrontcstat. bar 
ea va trebui să reediteze aceste 
succese, Iar In curlnd vine o 
toamnă .țnerbinte*, tn care mal e 
necesară și formarea unei echipe 
secunde, capabilă să susțină un 
turneu ta Franța (deși, după 
cum s-a văzut chiar duminică, 
există șl la prima formație pos
turi descoperite). Să nu uităm că 
avem șanse de a Intra, ta sflrșlt, 
ta contact cu rugbyul britanic, 
dar și că acest contact va rămlne, 
In continuare, un vis frumos dacă 
vreun rezultat compromițător va 
păta cartea de vizită pe care o 
fluturăm, cu drepturi ciștlgate 
prin multă trudă, ta fața Interna
tional Board-ului 1

G. RUSSU-ȘIRIANU

36,05 p, 5. Iu- 
(Bc) 35,70 p, 
Boierii (Lgj)

K. Szilier (Lgj) 
I. Stoica (Buc.) 
(Tm?) 54,95 p,

1. M. Badea (Buc)BĂIEȚI:
55,25 P. 2. Cr. Lampă (Buc) bune echipe.
54.60 P, 3. M. Ciurdar (Tmș) La fete. Școala aportlvâ Con-
54,50 P, 4.. I. Szabo (Tmș) stanța (antrenor I. Cristian) este
54.20 P, 5. T. Ponoran (Lg.i> de departe cea mal bună, exce-
53.95 P, 5. I>. Popa (Cj) lent pregătită șl nu credem că
53.80 P. poate avea concurențl la primul

Tiberiu ST AMA

VOLEI

„CUPA ORAȘELOR"
LA MOTOCROS

PREMIERĂ
LA ALBA IULIA
Locuitorii istoricei așezări 

Alba Itilia au trăit duminică 
dimineață emoțiile primului 
concurs de motocros. Cele cî- 
teva mii de „curioși" au în
fruntat cu stoicism ploaia 
măruntă și deasă (în ultimul 
timp ploaia a devenit un par
tener nelipsit de la concursu- 
- - ■ Traseul

harnicii 
datorită 
un grad 
Edi fica- 

tor este faptul că trei dintre 
fruntașii motocrosului nostru 
(O. Ștefani, Cr. Dovids — în 
manșa I și P. Paxino — In 
manșa a doua) au fost nevoiți 
să abandoneze în urma unor 
defecțiuni mecanice.

La prima vedere s-ar părea 
că victoria Iui ȘTEFAN CHI- 
ȚU (Steaua) a fost facilitată 
de abandonurile de mai sus. 
Pentru cei prezenți la cursă, ea 
a fost indiscutabilă. Chițu a 
cîștigat ambele manșe, într-o 
manieră care-i probează va
loarea. Deși a luat un start 
întîrziat (a plecat ultimul), el 
și-a „măcinat" toți adversarii 
în prima jumătate a manșei I 
și s-a instalat la conducerea 
plutonului, poziție din care 
n-a mai fost clintit, în ciuda 
eforturilor depuse de ceilalți 
competitori. Manșa secundă i-a 
aparținut categoric. De la 
start pînă la sosire, el a de
monstrat că terenul greu nn 
este un impediment care să-î 
sperie. Pentru locul al doilea 
tn clasamentul final lupta s-a 
dat între A. Ionescu (Steaua) 
și G. Goman (Poiana Cîmpina). 
Bucureșteanul, avînd un tur 
avans, a învins. Poziția a pa
tra (ultima dotată cu premiu) 
și-au disputat-o @. Goran (Po
iana Cîmpina) și Fl. Ștefan 
(Loc. PI.). La egalitate de punc
te și ture, dar cu un timp mai 
bun (20 sec. avans), Goran a 
cîștigat.

O mențiune pentru M. Banu 
(Poiana Cîmpina), Fr. Szinte 
(St. r. Brașov) și P. Lucaci 
(Steaua) clasați, în această or
dine, pe locurile 6—8.

Cursa juniorilor a fost cîș- 
tigată, după o luptă dramatică 
și presărată cu numeroase sur
prize, de către Iosif Bartha 
(St r. Brașov), singurul care 
a rezistat durității traseului, 
termiaînd ambele manșe.

rile de motocros). 
(amenajat cu grijă de 
organizatori locali), 
ploii continue, a avut 
Sporit de dificultate.

Ion DUMITRESCU

Și
4.
5.
6. 
Gheorghiu-Dej) 53,05 p.

O arădeancă. MARIA 
HANȚ, «lașa a VI-a a Școlii 
Generale nr. 19 (oe coinci
dență. același număr de școa
lă «a și la Ba«ău), la eate-

INTERES MAJOR
IN JURUL FILEULUI
Finalele școlare suscită un 

deosebii interes, nu numai 
din partea specialiștilor (an

trenori de la diviziile A și B ve-

loc. celelalte echipe dovedesc că 
profesoril-antrenori nu au făcut 
c. selecție Îndeajuns de riguroasă 
(talia, la unele, este mult prea 
joasă), sl nici nu au adus Jucă- 
tfcarele la nivelul maxim posibil 
(nelndemlnarea. Inerția fetelor 
in teren o probează din plin). 
Oricum, Intre cele 6 participante 
la turneul final se află destule 
speranțe ale voleiului feminin. 
Ele Insă trebuie pregătite mal a- 
tent pentru a nu rămlne doar— 
speranțe. (A. B.).

STEAUA FĂRĂ NUME... SONORE
Așadar, „aventura" campi

oanei noastre de volei, Steaua, 
în C.C.E. s-a sfîrșit după 
două... ciocniri cu noul bolid 
apărut pe firmamentul euro
pean — Ț.S.K.A. Sofia. S-a 
sfîrșit tocmai cînd echipa 
bucureșteană se afla — pentru 
prima oară în existența ei — 
la un pas de nimbul biruinței, 
de redobîndirea rîvnitei cu
nuni smulse, anul trecut, vo
leiului de club românesc, de 
către Spartak Brno. A fost o 
surpriză eșecul voleibaliștilor 
bucureșteni ? Da și pu. Da, 
pentru că echipa bulgară nici 
nu intra, la începutul compe
tiției, în calculele finale ale 
specialiștilor. A fost, în fapt, o 
surpriză în sfera calculelor 
teoretice, dar nu în practică. 
Ț.S.K.A. a adus argumente 
zdrobitoare, atît la Sofia cit 
și la București, pentru a ne 
convinge de superioritatea ei 
în fața Stelei la toate capito
lele ( talie, forță de atac, blo
caj, apărare în linia a Tl-a, 
siguranță în pase, varietate în 
joc etc.

Echipa lui T. Tănase rămî- 
ne — așa cum am afirmat cu 
alte prilejuri — o formație 
bună, dar pe care lipsa indi
vidualităților, a l—2 jucători 
de talie și superclasă o con
damnă la neatingerea culmilor 
ce-i sînt, însă, destul de aproa
pe. In partida de duminică, pe 
care ar fi putut-o cîștiga la 
scor strîns, s-a văzut că din

formație lipsește coordonatorul 
intuitiv și inteligent al jocu
lui — Stamate — care, adesea, 
prin precizia paselor la fileu, 
reduce risipa de energie a coe
chipierilor ($i, deci, extenua
rea lor evidentă in finalurile 
de set) și asigură eficacitatea 
atacurilor.

La încheierea partidei, care 
a adus voleibaliștilor sofioți 
„Cupa campionilor europeni* 
pe 1969 — am cerut părerea 
despre finală citorva persona
lități prezente în sală.

MAX VASTERLEN (Belgia), 
președitftele comisiei zonale 
europene a F.I.V.B.: ,.Ca în 
toate meciurile cu o miză așa 
de mare factorul psihologic a 
avut o deosebită însemnătate. 
Tensiunea nervoasă a făcut ca 
intilnirea — de bun nivel teh
nic — să fie presărată cu u- 
nele greșeli, să aibă — cînd 
de o parte, cînd de alta — mo
mente de strălucire și cădere. 
Victoria bulgarilor este meri
tată și rezultă din comporta
rea bună și constantă a echi
pei pe parcursul meciului. în
vingătorii au avut de partea 
lor — se poate spune — avan
tajul taliei, dar micuțul Karov 
a fost excepțional. Mi-a mai 
plăcut, de asemenea, Kraicev. 
Formația română este foarte 
omogenă... poate prea omogenă 
(fără „super") și de aceea nici 
nu pot remarca vreun jucă
tor".

PETRE DUMITRESCU, pre-

ședințele F.R.V.: ..Steaua a 
fost de nerecunoscut. A jucat 
mai slab decit in campionatul 
intern. Consider o mare gre
șeală faptul de a se fi renun
țat la Stamate".

MILKO KARAIVANOV, an
trenorul echipei Ț.S.K.A.: „In 
cele două meciuri formația 
noastră a fost mai stabilă în 
comportare. Victoriile ei ex
primă realitatea. Regret că 
nici la Sofia nici la București 
nu am arătat integral posibi
litățile reale ale echipei, misa 
fiind una dintAt cauze. Steaua 
a jucat mai bine ca în primul 
meci'.

N. TARCHILA, antrenor fe
deral : „Ț.S.K.A. are cfteva in
dividualități (Simov, Zlatanov 
etc.) pe care iși bazează jocul, 
un atac mai eficace și mai 
multă siguranță in linia a Il-a. 
A fost superioară campioanei 
noastre in ambele meciuri. 
Steaua s-a prezentat mai slab 
decit in campionatul intern".

Aurelian BREBEANU

idiminu
PlIOILISTICĂ

PRIMA EDIȚIE

A „CUPEI OVIDIU"

X-ul ecuației
— Domnule Gore — Întreb — cum tft espWH eS M

ciuda multitudinH dt meciuri care se joacă p« toată 
stadioanele mari de pe toate continentele tn nocturnă, 
tn ciuda cererilor, dorințelor ji strigătelor repetate bi
lunar de a se instala lumină pe stadionul „23 August*. 
fn ciuda evidenței că vara, mai ales, prezența instala
țiilor electrice îngăduie fotbaliștilor și spectatorilor scă
parea de canicula jocului de după-amiază —■ cum Iți ex
plici, stărui, că nici ptnă astăzi ntt e-a» mțajtat reflecr 
toarele ? -

— E Hmpîu l lipsește o minte luminata.

Despre animale, maî mult sau maî puțin

domestice
— fn legătură cu viața stadioanetof, aș t^ea eă nc^eij'

că administratorii „Wembley-ulul" au hotărît, după dis
cuții îndelungi și nu ușoare, să Infrîngă o tradiție, să 
anuleze alergările de ogari care, degradau gazonulși să 
interzică de-aci ' ‘
stadion.

Dl. G. tresări
— Vasăzică se

cînd am propus 
interzică accesul .. „ . ...
din umeri, mi-au răspuns că n-ar fi rău, dar că este Im
posibil—

înainte accesul acestor patrupede pe

-■-JT' 1 
poate..., murmură el (Sa «S ve«U W» 
băieților de la europenele de box să 
unor măgari pe patinoar, ei au ridicat

Destinul unul Ideal
— fn ultima sa ședință — U informez pe dl. G. <*•

misia centrală de competiții și disciplină a Federației 
române de fotbal a hotărît să suspende clubul „Ideal* 
din Cernavodă (divizia C) pe-o lună de zile pentru bru* 
talități grave și acte cumplit nesportive In wveciul et». 
Flacăra roșie. ■j,'.

Dl. G. mă privește Hnîștft. ’
— Nu mă surprinde că ,JdealuT* a fost suspendai

Nu-i prima oară etnd noțiunea suferă asemenea eanee 
țiuni din partea analiștilor, suporterilor sau arbitrilor 
obiectivi care privesc lucrurile de sus cu răceală in
telectuală. Nu-i nici ultima oară. Dece-ar scăpa, tn defi
nitiv „Idealul" din Cernavodă de cenzura oamenilor pe 
care evoluția sa i-a decepționat ? Nu face nimic, Trece. 
Peste cfteva săptămlni, Idealul de la Cernavodă va iejl 
din carantina provizorie, ivindu-se din nou, ca mai îna
inte, în viața dornică de victorii și fair-play a orașului. 
Pentru că fără el nu se poate.- '

p. eonf. AL MFRODAN

Spuneam despre prima dumini
că de mal că este o duminică 
atletică. In ziua aceea a Început 
divizia de atletism ta opt capl- 

- tale de județ ; a pornit avalanșa 
de rezultate bune. Au urmat alte 
duminici șl situația a rămas la 
fel de Îmbucurătoare plnă la re
centul triunghiular de la Sofia, 
clr.d am fost tentați să dăm uită
rii tot ce a fost bun In acest în
ceput de sezon. Atunci parcă s-a 
scufundat „vasul*. In meciuri 
bilaterale sau triunghiulare ne 
Înving țări care nu au văzut stră
lucirea aurului, argintului sau a 
bronzului la Jocurile Olimpice.

.. .Șl a mal trecut o săptămină. 
De parcă nu s-ar fi tatfinplat ni
mic. fruntașii atletismului nostru 
și-au reluat activitatea Internațio
nală șl Internă... pe cont pro
priu ! La Atena, Moscova, Buda
pesta șl Lausanne, Lia Manoliu 
Iși continuă marșul triumfal În
ceput la Mexic, Cataramă apleacă 
steagul numai in fața campioanei 
noastre, Sărucan Vasile mal a- 
daugă un centimetru la recordul 
național. Goe Dumitrescu redevine 
săritor de 16 m, subliniind perfor
manța de 4 ori. în capitala so
vietică demlfondfștil noștri stabi
lesc recorduri personale, la Buda
pesta Sllay Intră din nou tn elita 
mondială, pe stadionul Dinartio 
Valeriu Jurcă, Andrei Barabaș și 
Țibulschl îșl recapătă alura de 
performeri valoroși. Totul a in
trat, deci. In norma). Ca la tea
tru : Jocuri triste șl vesele, tra
gedii și comedii interpretate de la 
o zl la alta cu măiestrie de ace
iași actori.

__ Și va mal trece o săptămînă. 
In zilele de 21—22 lume, repre
zentativa Bucureștiulul, care nu 
trebuie nicidecum confundată cU 
selecționata țării, va avea de sus
ținut revanșa, in deplasare, cu se
lecționata orașelor Kdln-Leveritu- 
sen, cel mal puternic centru atle
tic vest-german, orașele de baști
nă ale Iul Hary, Germa», Ttimmler 
et co. Este firesc să ne Întrebăm, 
ca spectatori ce sîntem, ce r.e re
zervă repertoriul acestui week-end, 
o comedie sau o tragedie antică 1 
cel chemați să întocmească O 
ECHIPA vor realiza în cele din 
urmă un... „reîumat* de team, 
cu mulți atleți omlși la diferite 
probe, pe motiv că nu ar atinge 
un nivel Internațional (greutate. 
Suliță, „omul doi* in diferite pro
be de alergare). In fond aceștia 
stnt oamenii, cu aceștia ne apă
răm șansa. Iar dacă nu cores
pund. acesta nu este un secret. 
Lucrurile erau cunoscute șl a- 
tunci cînd s-au angajat meciurile 
respective. Apoi, să nu uităm, 
lntr-un meci unde este angajat 
prestigiul atletismului punctele 
se acordă după locurile ocupate 
și nu după performanțele reali
zate. După cum avem datoria să 
ne amintim mereu că fetele noas
tre au pierdut la Sofia din cauză 
că din echipa noastră a lipsit o 
SINGURA ATLETA !

Forfotă pe stadionul Republicii, 
lntr-o zl de odihnă. Es'.e dumini
că. ora 10. In tribună se află pri
mii „tifosi* ai fotbalului pentru 
meciul Rapid — Jiul. Sint puțini

la număr. Dar pista do atletism 
cunoaște o mare afluență, deși 
mai stnt multe săptămlni plnft la 
campionatele Internaționale. Un 
mănunchi de specialiști In asfalt, 
asfaltierl, tehnicieni al atletismu
lui, antrenori, In frunte cu secre
tarul federal, mingile primii me
tri pătrațl de gumasfalt. noua so
luție, ieftină șl eficace, care 
are menirea să Înlocuiască 
Învechita zgură roșie, atît de fa
miliară, dar complet depășită de 
cerințele actuale ta realizarea ma
rilor performanțe atletice. Ingi
neri cu mllnl arse de bitumul 
fierbinte, un director de stadion 
cu veștmintele pătate de uleiuri 
minerale, antrenori gata să acor
de sfaturi competente și atlețl cu 
ochii strălucitori pentru condițiile 
ce li așteaptă, s-au Intîlnlt tn a- 
ceastă duminică pe stadionul Re
publicii pentru a definitiva și a 
semna actul de naștere al unei 
noi etape, etapa modernismului, 
a creării posibilităților de a obți
ne performanța pe Price vreme.

I

Reprezentanții întreprinderii <W 
Drumuri fi Poduri București 9 
Inginerul Morpv, cu mtlnlle ban
dajate, dar prezent in prima liniă 
de atac. Inginerul Petriș, specia
list avînd mereu pregătite goluții 
ingenioase, bune fl Ieftine, îm
preuna cu lng. Solomoneseu, au 
uitat de tiu a lor liberă. Pe direc
torul atadlonulul, tovarășul Drâ- 
ghlcl, dacă nu l-aș cunoaște per
sonal de etnd era atlet, aș crede 
că este engatatul I.D.P.B.-uIui, 
cu atlta zel nivelează cu un fier 
de călcat viitoarea pistă a stadio
nului. „Turnăm șl la noapte I* — 
spun acești oameni, deși este în
că dimineață. Privesc cu admira
ție pe acești anonimi al stadionu
lui șl doresc ca măcar prin aceste 
rindurl să rămtnă pentru posteri
tatea atletismului noătru numele 
acelora care au făurit prima pis
tă modernă, de gum-asfalt. de pe 
stadionul Republicii, în ziua de 
15 Iunie 1969.

Iolanda BALAȘ-SOTER

Pe același plan
pregătirea juniorilor

IN ACTUALITATE

Federația română de specia
litate în
C.J.E.F.S. Constanța 
zează anul acesta între 26 și 
29 iunie prima ediție a concur
sului republican de mare fond 
dotat cu „Cupa Ovidiu”. în
trecerile vor avea loc pe lacul 
Siutghiol de la Mamaia în două 
manșe : prima, în ziua de 27 
iunie, cuprinzind o cursă de 
5 000 m pentru înotători (ma
eștri, categoria I și a Il-a) și 
una de 3 000 m pentru înotă
toare, iar a doua, în ziua de 29 
iunie, avînd o probă de 3 000 
m pentru băieți și una de 
1 500 m pentru fete. Trofeele 
vor reveni sportivilor ce vor 
totaliza cel mai bun timp in 
ambele manșe.

Pînă în prezent șl-au anun
țat participarea o serie de spor
tivi cunoscuți printre care se

colaborare cu 
organ!-

află și maeștrii sportului An
ca Andrei, Eugen Aimer și 
Gavril Moraru.

• La încheierea turului 
campionatului național de po
lo, tinărul jucător clujean V. 
RUSU (23 goluri) conduce in 
clasamentul golgeterllor. El 
este urmat de : 2. Popa (Dina
mo) 20, 3. Lazăr (Rapid) 16, 4. 
Urcan (CSM Cluj) 15. 5-6 Ză- 
han și Șt. Kroner 
14, 7-8. D. Popescu și Ți 
(Steaua) 13, 9-10. Zamii 
(Dinamo) șl P. Kroner (1EFS) 
12.

• In cadrul unui concurs de 
înot desfășurat la Ploiești S-au 
înregistrat citeva rezultate me
ritorii : T. Tretiacov 1:06,2—100 
m liber ; Ad. Popovici 1:16.6 
—100 m liber ; Mihaela Geor
gescu 42,2—50 m liber ; Cătă
lina Pănulescu I 
ber ; Domnica 
—100 m bras ; : 
che 40,0—50 m 
Viorel 53,2-50 m 
bu-cores.).

(Dinamo) 
’ ""ăranu 

iirescu

37.2-50 m li-
Dumitru 37,2 

Mihai Manda- 
bras ; Enache 

i liber. (F. AI-

Ia 11 iunie s-a întrunit Co
legiul central al antrenorilor, 
care a discutat principalele 
sarcini și obiective din semes
trul II. In urma discuțiilor 
s-au înaintat biroului federal o 
serie de propuneri, din care 
spicuim :
• majoritatea partlcipanțllor 

la C.E. vor intra într-o perioadă 
de odihnă de 2 luni. In acea
stă perioadă se recomandă ca 
nici un sportiv să nu participe 
la vreo competiție oficială ;

• alcătuirea loturilor pen
tru Dinamoviadă și pentru Tur
neul armatelor prietene, care 
vor avea loc la Berlin și. res
pectiv, Kiev, între 1 și 10 iulie 
și 1-10 august.

• alcătuirea unui lot lărgit 
care. va 
vederea 
de țara 
Cluj) :

• la , __
„Mănușa litoralului", ce se va 
desfășura Ia Constanța între 
15 și 23 iulie, România va pre
zenta două echipe ;

• între 3 și 10 august se va 
desfășura, tot la Constanța, 
„Cupa Mamaia", La competi-

aflată la a doua ediție, au 
invitate formații din Aus- 

Bulgaria, R.F.G., Unga-

intră în pregătire în 
Balcaniadei, găzduită 

noastră (la Galați sau
turneul internațional

ție, 
fost 
tria. 
ria șl alte țări.

• juniorii vor avea un bo
gat program intern și interna
țional. Din activitatea lor, pe 
plan intern, desprindem „Cen
tura Moldovei", la a doua edi
ție. care se va desfășura la 
Iași între 2 și 6 iulie, iar pe 
plan extern, intilnirea cu re
prezentativa de juniori a Un
gariei, la 18 Iulie, locul nefiind 
încă stabilit.

După cum se 
tea pugilistică

• vacanță.
• După cum 

sportiv al orașului Cimpulung 
Muscel a pus in joc o Cupă, 
invitînd să și-o dispute urmă
toarele echipe : Energia Cîmpi- 
na, PAL Brăila, Tractorul Bra
șov, Electroputere Craiova, Ni- 
colina Iași. La acestea se a- 
daugă, bineînțeles, formația 
CSO Cimpulung Muscel.

Turul competiției se va în
cheia la 29 iunie. Meciurile 
retur vor fi programate In zi
lele de 12, 19, 26 octombrie,
2 și 9 noiembrie.

vede, activita- 
n-a intrat în
se știe, clubul

La această oră, cînd se
niorii au început să colecțio
neze victorii la regatele in
ternaționale (10 la Sofia. 4 
la Stockholm, 2 la Buda
pesta), oferind specialiștilor 
satisfacții ce vor fi, cu sigu
ranță, majorate în săptămî- 
nile următoare, federația de 
specialitate, colegiul de an
trenori, își îndreaptă în egală 
măsură preocuparea și spre 
lotul reprezentativ de ju
niori, aflat și el în fața apro
piatului examen continental 
de la Himki.

Aparent sarcina antrenori
lor este rhai ușoară- Spun 
aceasta gîndindu-mă la fap
tul că numărul de probe din 
programul juniorilor este 
mult mai redus (doar 7 în
treceri), că participarea este 
limitată la un singur echi
paj, și, mai ales, pentru că 
numărul și valoarea junio
rilor aflați în pregătire dau, 
după părerea mea, destule 
motive de încredere în posi
bilitatea obținerii unor fru
moase succese.

Sint însă și lucruri care 
creează dificultăți. Printre 
acestea, în special faptul că 
valoarea actuală a adversa
rilor — așa cum se întîmplă 
în mai toate competițiile de 
juniori — nu este suficient 
cunoscută și aceasta poate 
crea surprize neplăcute. 
Știm, de exemplu, că lotul 
de fete al R.D.G., cel de ca
noe al Ungariei, cel de caiac 
al Uniunii Sovietice cuprind 
elemente extrem de talentate 
și că în unele echipe există 
individualități remarcabile, 
cum este cazul caiacistei su
edeze Ingemarie Swensson 
(principala favorită a probei), 
dar aceasta înseamnă prea 
puțin. Pînă la europerle, 
sperăm însă într-o. confrun
tare directă cu majoritatea 
candidaților la 
tașe. Amintesc, 
dine de. idei, 
rînd juniorii

SP.

locurile frun- 
în această or- 
că foarte cu- 
români vor 

participa la regatele interna
ționale de la Bochum, Tam
pere și Belgrad, unde 
mează să fie verificate 
mai bune echipaje 
stre.

Cine concurează 
zent la cinstea de 
zenta culorile țării 
de-a doua ediție a campio-

ale

ur- 
cele 
noa-

pre-în
a repre- 

le cea

natelor europene ? Majorita
tea dintre cei peste 30 de 
juniori cu șanse de selecțio
nare în echipa țării noastre 
sînt caiaciști și canoiști ăi 
cluburilor STEAUA (Simio- 
nov, Nichifor, Haralașcă, 
Ghenu, Roman, Dragulschi), 
și DINAMO (Lovin, Drăghici, 
RăjitU, Galenic, Simion Vi
sile, Nichiforov, Cărpov, Sâ- 
movschi, Manea, Tudor, T.u- 
dose, Tănase, Șchiopu), dar 
— remarcabil — acestora li 
se adaugă și sportivi valoroși 
din alte centre sau cluburi 1 
Turlică, Nichiforov (DUNĂ
REA GALAȚI), Ruse (ARAD), 
Petrescu (C.S.S.), Raț ,(O- 
LIMPBA REȘIȚA), Bivol 
(CONSTRUCTORUL HUNE
DOARA), Frankel (ȘC- 
TIMIȘOARA) ș.a-

Iată, deci, un lot care, de
parte de a avea, chiar la 
această oră, porțile închise, 
se poate încă schimbă. Com
petițiile Viitoare ne vor arăta 
în ce măsură alți tineri și în 
primul rind reprezentanții 
celor două grupe de la An
cora și Dunărea Galați, dar 
și canoiștji și caiaciștii juniori 
de la C.S.S., Olimpia, Șc. sp. 
2 din București sau din Ti
mișoara și Arad au înregis
trat un progres valoric care 
să justifice prezența lor în 
echipa reprezentativă.

Selecția definitivă pentru 
campionatele europene este 
programată, pe lacul Snagov, 
la 9 și 10 iulie, echipajele 
cîștigătoare urmînd a parti
cipa în întrecerea medaliilor 
de la Himki, iar celelalte — 
firește în ordinea valorii — 
rămînînd, în acest sezon, 
doar partenere de pregătire.

Reamintesc că la ediția 
inaugurală tinerii caiaciști și 
canoiști. români au cucerit 3 
ItjCuri I. Cu toate că acum 
este mult mai greu de reedi
tat o asemenea performanță, 
dat fiind faptul că în ultimii 
doi ani toate echipele âu 
manifestat o preocupare spe
cială în pregătirea echipaje
lor de juniori și valoarea 
adversarilor a crescut 
dent, așteptăm de la tinerii 
noștri reprezentanți o 
portare cît mal frumoasă. 
Pînă atunci însă le cerem să 
muncească cît mai mult la 
antrenamente.

’ L HUTAN

evi-

com-
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SE APROPIE STARTUL 
ÎN EDIȚIA A Ila 

A „CUPEI BALCANICE '
• Sibiul îți așteaptă oaspeții
• Arbitrii și programul complet ai meciurilor

REVENIRI (mai vechi și mai noi) IN DIVIZIA A
STEAGUL ROȘU BRAȘOV
Adamacbe Stere — 28 ani, lâcatuf, 1S meciuri î
Papuc Ion — 2# ani, prof. educație fizică, U meciuri ■,
Ivăncescu Mlhal — 27 ani, lăcâtuș-mecanlc, »S meciuri, 5 gc’.uri 
marcate ;
Jenei Iulin — 29 ani, student Inat. Politehnic, 23 meduri ;
Grecea Virgil — 26 ani, prof, educație fizică, 11 meciuri s 
Alecu Ion — 25 ani, strungar, 19 meciuri ;
Rusu Leon — 25 ani, electrician, 25 meciuri ț
Pescara Nicoiae — 25 ani, strungar, 25 meciuri. 5 goluri ;
Balint Franclsc — 24 ani, lăcătuș, 15 meciuri, 2 goluri ;
Cadar Petre — 20 ani, lăcătuș, 19 meciuri, 1 gol ;
Iordache Vaslle — 20 ani, electrician, 15 meciuri ;
Necala Dorin — 25 ani. Inginer silvic, 29 meciuri, S goluri 7 
Gane călin — 37 ani. prof. limba română. 27 meciuri, ! goluri ; 
Florescn Nicoiae — 20 ani, lăcătuș, 25 meduri, 15 goluri ;
Gy&rfi Csaba — 25 ani, lăcătuș, 24 meciuri, 4 goluri ;
Nicoiae Gheorghe — 20 ani, mecanic, 14 meciuri ;
Ardeleanu Cezar — 25 ani, lăcătuș mecanic, 13 meciuri.

„MISTERELE" 
UNEI MULT VISATE 
. PROMOVĂRI
tn clipa ctnd arbitrul craîo- 

vean Constantin Savu a flu
ierat sftrșitul meciului Stea
gul roșu — Flacăra Moreni 
(penultima etapă a div. B), din 
gangul ce duce spre vestiare 
un grup numeros de cop’i, 
cu buchete de flori tn braf», 
s-<l îndreptat spre centrul te
renului unde se aflau jucăto
rii ambelor echipe. In același 
timp, sute de simpâtizanți ai 
gazdelor au invadat pur ft 
simplu terenul ridicind pe 
brafe pe componența echipei 
locale, care — indiferent de 

rezultatul ultimei etape -♦ 
promovaseră in divizia A.

A fost un an de muncii asi
duă, cu o serie de greutăți iri
te pe parcurs pe care numai 
clubul, secția de fotbal, cadre
le tehnice șt jucătorii le cu
nosc, le-au trăit din plin fi au 
reușit să le învingă.

Redresarea echipei s-a făcut 
simțită după perioada de în
trerupere.

Intr-adevăr, returul campio
natului a început sub cele mai 
bune auspicii fi, de ta meci 
ia meci, Steagul roțu confir
ma cu tot mai multă hotărîre 
tntenția de a termina pe pri
mul loc. Și. fn pofida unor 
oscilații tn comportare, jucă
torii brațoveni au reap: si 
se impună fi să cucerească 
dreptul de a participa la no
ua ediție a diviziei A.

Din reportajul nostru nu 
puteau lipsi părerile celor doi 
antrenori, cei pe umerii ca

ri perspert.re — repet remi
tă iele nici a- puteau fi al- 
tdc."

„La cele de tas: sta — in
tervine h :e. P~xa — as vrea 
să adaug buna colaborare din
tre Jucători, antrenori și me
dic, calmul cu care *-a jucat 
în retur si fa special aportul 
miilor de rusți-.ătoni ri sim
patizând ai echipei. cere ne-au 
întărit încrede; ea fa forțele 
proprii. Acestea au fost fap
tele.*

FetieUM tuturor care au 
ctmt-ibuit la rtnBiarea obiec
tivelor p-opvte fi urarea de 
mult succes in viitorul sezon 
al drt-fzfei A.

C. GRUIA 
roresp. principal

FENOMENUL
C.F.R. CLUJ

Chiar daci expresia din ti
tlu pare cu un iz senzațional, 
realitatea o confirmă. Concret, 
este vorba despre echipa care 
la sflrțitul turului din cam
pionatul trecut ocupa ultimul 
loc în clasament cu numai 7 
puncte. Nici cel mal optimist 
dintre optimiști n-a Indrăznd 
măcar să viseze la returul

C.FR CLUJ
Neghri Zeltaa — 23 ani. coafor. I* meduri ; 
Lenghel Aula — 11 ani. elev eL XL 1 mee :
Hijmijan VasUe — ;s ar.:. tăzârjș, Ș meduri : •
Tegean Augustin — zi An:, ostaș tn termen. 27 meduri. 1 gol ; 
Drațotnir Viorel — ÎS ani. mgsaer. M meciuri ;
Soos Arpad — 3S am. maistru. 3» meduri. » ge’.urt ;
Roman Ioan — 24 am. student. 3* meduri. 1 gel : 
Mânu Gheorgbe — 13 ani. student. 3 meciuri :
Alexandra Vasile — 34 am. absolvent LM.F.. H meduri, 1 goluri ; 
Sttncei VasDe —13 ani. ostaș. 16 meduri;
Popescu Marian — a am. ostaș. 15 meduri. I goluri ț 
Brelan Marius — 2S am .inginer. 3* meduri. 1 gol ;
Vtșan Viorel — It ani. elev. 4 meduri : 
Ștraț Iosif — 21 MU. lăcătuș, 12 meduri, ♦ grluri î
Petru Etnii — 3* ani. jurttt. 27 meduri. 13 goluri ; 
zaaca Anton — Ss ani. tehnician. B meduri. 5 goluri ;
Pană cuestantiu — 31 ar funcționar, s meduri : 
Bacara Ștefan — îl am. lăcătuș. 5 meduri.

Au mat ■ _cat Mazuracn.is <15 meciuri. 12 goluri) șl Petrescu ni me
ciuri. 2 goluri).

te de vază : Petrescu, Țegean, 
Stîncel și Mazurachis — omul 
de gol al echipei, cerut de 
fratele mai mare al echipei 
clujene. Rapid București. Este 
adevărat că pentru contro
versatul Mazurachis Rapidul 
a cedat pe Marian Popes
cu, Ștrat și Pană, primii doi 
aducând o serioasă contri
buție la succesul de azi al 
echipei. Numai că Ștrat, care a 
stat atlția ani sub ochii antre
norilor de Ia Rapid trimis fa 
„deplasare" la Sluj, a fost re
descoperit recent, așa că și 
sejourul lui la Cluj a luat sfir- 
șit Deh!_ partea leului o are 
tot Rapidul.

La toate cele spuse am mai 
adăuga faptul că, la început 
de campionat, Uifăleartu, cedat 

r.' -U- —
T '

pentru un an de „U" Cluj, s-a 
reîntors la echipa sa.

Am considerat util să spu
nem toate acestea tocmai pen
tru a sublinia performanța e- 
chipei, pentru a da greutatea 
cuvenită expresiei din titlu.

Este, desigur, meritul antre
norului dr. CONSTANTIN 
RADULESCU, care a reușit să 
îmbine maturitatea unor jucă
tori cu tinerețea altora, să al
cătuiască un organism viu, 
bine sudat, o echipă ta ade
vărata accepțiune a cuvintu- 
lui. Felicitări din inimă aces
tui om minunat, dăruit fotba
lului. Felicitări jucătorilor 
virstnici ca și celor tineri care 
âu reușit să dea Clujului o 
nouă echipă în divizia A.

V. MUREA,
coresp. principal

• Fotbaliștii greci au sosit aseară
Ne mai despart puține zile pînă la începerea ediției a H-a 

a competiției rezervate reprezentativelor de tineret și dotată 
cu „Cupa Balcanică". După cum se știe, la această impor
tantă întrecere vor participa echipele Bulgariei, Greciei,- 
Turciei. Albaniei și României.

Astăzi, vâ prezentăm ultimele știri referitoare la întrecerile 
ce vor începe duminică.

Comitetul de organizare a «Cupei Balcanice" pentru tineret 
a fost înștiințat de federațiile respective (excepție — Albania) 
că au desemnat fiecare pe cei doi arbitri ce vor putea ft 
ielegați de a conduce partide în această competiție. Astfel, 
pe lista cavalerilor fluierului figurează următoarele nume i 
Timoleon Latsios și Eustastios Papavasiliu (Grecia), Rusev șt 
Ciucov (Bulgaria), Veil Necdet și Cezmi Basar (Turcia), C. 
Petrea și C. Nițescu (România).

PROGRAMUL MECIURILOR
A fost stabilit programul complet al competiției rezervată 

echipelor de tineret dotată cu «Cupa Balcanică".
Iată meciurile : • <

• duminică 22 iunie;
— Sibiu, oră 17,30 : ROMANIA — Turcia.
— Rm. Vilcea, ora 17,30 : Grecia — Albania ;

• marți, 24 iunie:
— Sibiu, ora 17,30 : ROMANIA — Bulgaria,
— Rm. Vilcea, ora 17,30 ; Grecia — Turcia j

• miercuri, 25 iunie;
— Sibiu, ora 17,30 : Turcia — Bulgaria,
— Rm. Vilcea, ora 17,30 : ROMÂNIA — Albania ;

• vineri, 27 iunie:
— Sibiu, ora 17,30 î Grecia — Bulgaria.
— Rm, Vilcea, ora 17,30 > Albania — Turcia;

• duminică, 29 iunie:
— București (stadionul Republicii, de Ia ora 17,15): ROMÂ

NIA — Grecia și Bulgaria — Albania.
ULTIMELE PREGĂTIRI LA SIBIU

Comisia locală de organizare 
activează intens pentru crea
rea celor mai bune condiții de 
desfășurare a întrecerilor. Și 
în rîndurile amatorilor de fot
bal se manifestă un deosebit 
interes. Se pare că, după nu
mărul mare de cereri de bi
lete — atît din partea localni
cilor cit și a amatorilor din 
localitățile învecinate — tribu

nele stadionului C.S.M. vor fi 
neîncăpătoare.

Dar, să revenim la pregăti
rile gospodărești. Ieri, se lu
cra intens la vopsirea ultime
lor părți ale tribunelor, precum 
și la amenajarea terenului de 
joc. Vestiarele au fost revizui
te și au un aspect plăcut. După 
cum sîntem informați, toate 
lucrările vor fi terminate vi
neri.

Intr-o discuție telefonică 
avută cu antrenorul federal 
Dirică Schileru, am aflat că 
majoritatea componenților 
echipei României au sosit la 
Sibiu. Excepție au făcut Ju
cătorii de la „U“ Craiova, 
cate după meciul ce-1 vor sus
ține azi la Craiova, vor veni 
la lot. Pentru ziua de miercuri 
este prevăzut un control 
medical al tuturor compOnen- 
ților, iar apoi un antrenament.

Celelalte echipe participante 
la competiție sînt așteptate să 
sosească începînd cu ziua de 
azi și vor fi cazate la hotelul 
Bule va rd.

PRIMA SOSIRE : ECHIPA 
GRECIEI

Aseară, a sosit în Capitală 
echipa de tiheret" a Greciei, 
care intre 22 și 29 iunie par
ticipă la cea de a doua ediție 
a ..Cupei balcanice" lâ fotbal,: 
Delegația, compusa din 13 
jucători, este condusă de an
trenorul Dan Gheorghiadir.

Lotul echipei Steagul 
roșu Brașov

Foto : A. NEAGU

RAPID BUCUREȘTI 
SI DINAMO BACĂU 

ÎN CO. T.
Au fost stabilite cele două 

formații care vor reprezenta 
fotbalul românesc în populara 
competiție europeană „Cupa 
Orașelor Tirguri'. Acestea 
sînt, in ordinea clasamentului. 
Rapid București și Dinamo 
Bacău. în primul tur. echipele 
noastre vor avea ca adver
sare pe Floriana La Valetta 
(Malta) și Vittoria Setubal 
(Portugalia). Meciurile (tur- 
retur) se vor desfășura între 
1 septembrie și 1 octombrie.

rora a stat greul întregii 
munci de pregătire.

„Rezultatele — spunea Va
lentin Stănescu — nu puteau 
fi altele atita timp cit jucă
torii au dorit și au muncit 
pentru realizarea obiectivului 
propus, pe care eu. personal, 
eram convins că-1 vor Obține. 
Cunoaștem valoarea fiecăruia 
dintre jucători și. în ciuda 
faptului că am avut un lot 
restrîns (campionatul a fost 
incheiat cu 14 jucători valizi), 
am reușit să ne impunem 
punctul de vedere și să ciș- 
tigăm detașat prima serie a 
diviziei B. N-a fost ușor, dar 
dacă ne gîndim la dăruirea 
jucătorilor, la disciplina fer
mă care s-a manifestat în rin- 
dul echipei, la ajutorul mul
tilateral primit din partea 
clubului și de la organizațiile 
locale șl județene, precum și 
la colaborarea ireproșabilă cu 
colegul meu Nicoiae Pro-a — 
antrenor cu mare capacitate

ARBITRU TURC LA MECIUL 
J" CRAIOVA - DINAMO TIRANA

De la Colegiul central de 
arbitri ni să comunică că me
ciul de astăzi Universitatea 
Craiova — Dinamo Tirana, din 
cadrul „Cupei Balcanice", va 
fi condus la centru de arbi
trul turc Muzafer SARVAN.

UNIVERSITATEA -
Azi, la Craiova. Universi

tatea susține în compania 
cunoscutei formații albaneze 
Dinamo- Tirana cel de-al pa
trulea meci în cadrul «Cu
pei Balcanice" la fotbal. Me
ciul bun făcut de studenți

LOTO • PRONOSPORT
LA 24 IUNIE 1969, O NOUA 
TRAGERE EXCEPȚIONALA 
LOTO CU ATRIBUIRE DE 

APARTAMENTE

Prima tragere excepționa
lă Loto cu atribuirea de 
apartamente din 20 mai a.c. 
s-a soidat cu un măre suc- 

•ces: 10.400 cîștiguri, -dintre 
care 16 apartamente (6 apar
tamente cu 3 camere și dife
rența în numerar pînâ Ia 
125.000 lei și 10 apartamente 
cu 2 căniere și diferența în 
numerar pină la 100.000 lei).

La 24 iunie a.c. va avea 
loc o nouă tragere excepțio
nală Loto cu premii în apar
tamente după o formulă nouă 
la care se atribuie aparta
mente cu 3 și 2 camere și 
premii fixe în bani de dife
rite valori.

Prețul biletelor la tragerea 
excepțională Loto, cu premii 
în apartamente din 24 iunie 
a c este de ; 10, 15 și 25 lei.

Nu uitați ! Și cu 10 lei se 
pct cîștigâ apartamente.

Luni 23 iunie, este ULTI
MA ZI pentru procurarea 
biletelor.

® Tragerea PrOnoexpres 
de astăzi va avea loc la 
București. în sala Clubului

Finanțe Bănci din str. Doam
nei nr. 2 cu începere de la 
ora 19,00. Tragerea va fi ra
diodifuzată.

Amintim participanților că 
înaintea tragerii Pronoexpres 
va avea loc tragerea la sorți 
a autoturismelor și a ex
cursiilor atribuite la con
cursul excepțional Pronoex
pres din 8 iunie 1969 (la ca
tegoriile a V-a Și a Vl-a). 
Tragerea la sorți vâ începe 
la ora 17,30.

® Astăzi și mîine sînt ul
timele zile în care vă mai 
puteți procura biletele pen
tru tragerea Loto de vineri 
20 iunie 1969.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 24 DIN 

15 IUNIE

Categoria I (13 rezultate) : 
19 variante a 4.872 lei ;

Categoria a Il-a (12 rezul
tate) : 493,5 variante a 225 lei ;

Categoria a III-a (11 rezul
tate) s 4.747 variante a 35 lei. 

fulminant din primăvara anu
lui trecut — un adevărat tur 
de forță, cu 18 puncte cîștiga- 
te — care aveau să ducă in 
final echipa pe locul 5 cu un 
total de 25 de puncte. La în
ceputul noului campionat, 
puțini erau aceia care să acorde 
credit echipei C.F.R. Cluj in 
privința -promovării în divizia 
A. în fond, existau alte for
mații cu veleități (Politehni
ca Timișoara. C.F.R. Timișoa
ra — care încearcă de cițiva 
ani reîntoarcerea în A).

Și a început turul. In primul 
meci, echipa a atacat frontal 
Prima victorie, urmată de un 
egal, alte victorii și treptat 
punctele s-au adunat, tasu- 
mind în toamna trecută un to
tal de 23. Mai semnificativ ni 
se pare faptul că în piin se
zon competițional. echipa a 
fost privată de unele elemen-

AZI, LA CRAIOVA 

DINAMO TIRANA 
duminică cu Dinamo Bucu
rești dă speranțe într-o victo
rie, în care caz echipa cra- 
ioveană va trece pe primul 
loc al seriei. Antrenorii Șt. 
Coidum și V. Frinculescu vor 
alinia în partida de azi urmă
torul „11“ : Oprea — Niculescu, 
Deselnicu, Popa, Velea, Strîm- 
beanu, Ivan, Martinovich 
Ncagu, Oblemenco, Cîrciumă- 
rescu (Bălan).

In pauza meciului, publi
cului craiovean îi va fi de
cernat din partea ziarului 
nostru ,'Trofeul Petschow- 
Schi".

înaintea Jocului de azi, 
clasamentul seriei B se pre
zintă astfel:

1. Dinamo Tirana
“ . 1 1 0 0 2—0 2

2. »U“ Craiova 3 1 0 2 5—4 2
3. F.C. Bor 2 10 1 2—5 2

ARBITRU ROMÂN

In campionatul bulgar

Dînd curs unei invitații no
minale primite din partea fo
rului de specialitate din Bul
garia. arbitrul Andrei RAdU- 
LESCU urmează să conducă 
azi, la Stara Zagora, o parti
dă din campionatul diviziei A 
din Bulgaria.

Lotul echipei C.F.R. Cluj 
Foto: R WAGNER

CONGRESUL FEDERAȚIILOR

DE FOTBAL DIN BALCANI
Simbătă. lâ Sibiu, va avea 

loc Congresul federațiilor ce 
fotbal din țările balcanice. 
Și-au anunțat participarea 
reprezentanții federațiilor din 
Iugoslavia, Grecia, Bulgaria, 
Albania, Turcia și România.

DUMINICĂ,
PE STADIONUL 
„23 AUGUST"

I
Cu prilejul desfășurării fi

nalei Cupei României, va a- 
vea loc închiderea sezonului 
competițior.al 1968—1969. F. R. 
Fotbal a întocmit următorul 
program :

— ora 16: S. S. București— 
S. S. Tirnovo ;

— ora 17,30 : Dinamo Bucu
rești—Steaua (finala Cupei 
României). în pauza meciului 
vor fj decernate următoarele 
trofee :

— Cupa și medaliile de 
campioni — echipei U.T.A.;

— Cupa echipei campioane 
la tineret-rezerve — .,U“ 'Cra
iova ;

— Cupa Fair-play — U.T.A.;
— Cupa federației — atribu

ită antrenorului D. Nicolae-Ni- 
cușor (Dinamo (Bacău) pentru 
merite deosebite ;

— Cupa sportivității — ju
cătorului Lcreter (U.T.A.) ;

— Cupa golgeterului — Du- 
mitrache (Dinamo Buc.);

— Cupa celui mai bun ar
bitru — Aurel Bentu (Bucu
rești).

FOTBALUL POLONEZ 
ÎMPIKH 50 OE ANI
* Meciul Polonia — Bulgaria 
(din preliminariile C.M.) va fi 

conclus de o brigadă de 
arbitri români

Anul acesta federația polo
neză de fotbal va sărbători 50 
de ani de la înființarea sa. 
Festivitățile prilejuite de acest 
jubileu vor avea loc între 8 
și 9 noiembrie a.c. la Varșo
via cu ocazia meciului Polo* 
lîia — Bulgaria, din prelimi
nariile G. M.

Partida va fi condusă. de 0 
brigadă de arbitri rșmâni.

CLASAMENTELE FINALE ALE DIVIZIEI C

In aceste clasamente finale au fost înregistrate 
Și meciurile restanță (Foresta Fălticeni — rextila 
Buhuși 3—0. Celuloza Călărași — I.M.U. Medgidia 
5—3, Tehnofrig Cluj — Aurul Zlatna 0—0), ca șl 
rezultatele nepublicate alfc ultimei etape (fulgerul 
Dorohoi — Ravăul Cimpulung 1—0, Minerul Gură ' 
Humorului — Victoria Roman 2—1. Dunărea Ca
lafat — U. M .Timișoara 1—3, Mineral îîotru — Me
talul Topleț 2—1. Soda Ocna Mureș — Arieșul 
Turda 1—0, Metalul Alud — Minerul Baia de 
Ariei 1—J).

SERIA 1
1. Știinta Bacău 30 20 7 3 61-14 479 Fores’a Fălticeni 30 19 7 4 63-23 45
i Nicoiina lași 30 13 11 6 56-35 37
4. Victoria Roman 30 16 4 10 53-35 36
3. Misterul Gura 

Humorului 30 14 7 9 44-30 35
& Textila Botoțâni 30 14 6 10 53-42 34

Minobrad V. Dornei 30 :: 7 10 41-37 33
S. Textila fiahuș. 30 13 6 11 49-36 32
9. Priroiul MoineșU 30 11 6 13 51-44 23

10. Le ea Bacău 20 11 5 14 32-46 2»
ÎL Penicilina Iași 30 IO 6 14 34-36 26
12. Rarăul Cimpulung 30 10 « 14 34-48 26
13. Fulgerul Dorohoi 30 11 4 15 42-62 26
14. Foresta Cîurea 30 11 3 16 36-48 25
li Cimentul Bicaz 30 1 4 17 36-63 22
16. Unirea Negrești 30 0 1 29 9-95 1

1.
SERIA a

Metalul Plopeni
H-a

30 19 7 4 52-16 -15
2. Unirea Focșani 30 : = 6 6 56-25 42
3. Șoimii Buzău 30 13 7 10 50-37 33
4. Gloria C.F.R. Galați 30 14 3 13 40-38 31
5. Ancora Galați 30 12 6 12 40-42 30
«. Petrolistul Boldești 30 13 4 13 34-47 30
7. Delta Tuicea 30 10 9 11 40-29 29
8. Metalul Buzău 30 11 7 12 45-36 29
9. Petroiul Berea 30 12 5 13 45-46 29

10. Ș.U.T. Galați 30 9 11 10 31-39 29
ÎL Chimia Oraș Gh. 

Gheorghiu-Dej 30 9 11 10 43-43 28
12. Flamura roșie Tecuci 30 11 6 13 38-50 28
13. Rulmentul Birlad 30 9 9 12 24-27 27
14. Metalul Brăila 30 8 10 12 36-42 26
15. Chimia Mărășești 30 11 3 16 43-49 25
16l Gloria Tecuci 30 7 4 19 20-71 18

1.
SERIA a

I.M.U. Medgidia
III.
30

■a
20 7 3 65-19 47

2. T.U.G. București 30 16 7 7 49-18 39
3. Ș.N. Oltenița 30 17 3 10 61-29 37
4. Autobuzul București 30 14 9 7 50-27 37
5. Cimentul Medgidia 30 13 8 9 47-42 34
6. Flacăra roșie Buc. 30 12 10 8 36-34 34
7. Electrica Constanța 30 13 5 12 45-37 31
8. I.T.C. Constanța 30 9 10 11 27-34 28
9. Unirea Mînăstirea 30 12 3 15 30-44 27

10. Marina Mangalia 30 7 12 11 30-38 26
11. Celuloza Călărași 30 10 6 14 30-56 26
12. Olimpia Giurgiu 30 10 5 15 41-48 25
13. Sirena București 30 9 6 15 39-47 24
14. Petrolul Videle 30 9 6 15 28-47 24
15. Ideal Cernavodă 30 6 9 15 27-56 21
16. Aurora Urzîceni 30 6 8 16 28-57 20

1.
SERIA a

Metalul Tîrgoviște
IV-

30
a
22 6 2 83-26 50

2. Carpați Sinaia 30 17 7 6 41-27 41
3. Comerțul Alexandria 30 15 7 8 49-32 37
4. Prahova Ploiești 30 15 6 9 53-30 36
5. Caraiman Bușteni 30 14 8 8 48-31 36
6. Tehnometal Buc. 30 15 5 10 51-38 35
7. Progresul Corabia 30 14 5 11 39-32 33

' 8. I.R.A. Cîmpina 30 13 6 11 44-27 32
9. Chimia Tr. Măgurele 30 11 8 11 31-42 30

10. Voință București 30 12 5 13 62-45 29
11. MUșcelul Cimpulung 30 9 6 15 23-50 24
12. Progresul Bâlș 30 10 4 16 32-68 24
13. Mașini-uneite Buc. 30 8 7 15 40-43 23
14. Unirea Drăgășani- 30 8 6 16 23-50 22
15. Minerul Cimpulung 

Muscel 30 3 8 19 20-56 14
16. C.I.L, Rm. Vilcea 30 5 4 21 18-63 14

SERIA a V-a

1. Minerul Anina 30 18 5 7 62-12 41
2. Minerul Lupeni 30 17 4 9 58-26 38
3. U.M. Timișoara 30 15 6 9 63-32 36
4. Victoria Caransebeș 30 13 7 10 33-29 33
5. Voința Lugoj 30 14 3 13 41-37 31
6. Minerul Bocea 30 14 2 14 48-52 30
7. Minerul Metru 30 12 6 12 37-4 7 30
8. Metalul Topleț 30 14 1 15 47-62 29
9. Progresul Strehaia 30 11 7 12 31-49 29

10. Furnirul Deta 30 13 2 15 39-48 28
11. Victoria Tg. Jiu 30 11 5 14 46-42 27
12. Steagul roșu Plenița 30 12 3 15 35-33 27
13. Dunărea Calafat * 30 12 2 16 43-59 26
1-L Energetica Tr.

Severin 30 12 2 16 37-56 26
15. Autorapid Craiova 30 8 9 13 31-46 25
1& Șoimii Timișoara 30 8 8 11 27-43 24

SERIA ai VI -a

1. Știința Petroșani 30 15 8 7 46-22 38
2. Aurul Ziatna 30 16 5 9 53-32 37
3. Metalul C. Mică 30 13 8 9 53-41 34
4. Aurul Brad 30 15 3 12 37-43 33
5. Victoria Călan 30 15 2 13 47-44 32
6. Mureșul Deva 30 13 5 12 39-35 31
7. Arieșul Turda 30 13 4 13 47-33 30
8. A.S.Â. Sibiu 30 12 6 12 39-37 30
9. Soda Ocna Mureș 30 12 5 13 50-50 29

10. Minerul Ghelar 30 14 1 15 41-46 29
11. Tehnofrig Cluj 30 12 3 15 37-36 27
12. Minerul Baia de

Arieș 30 11 5 14 39-55 27
13. Arieșul C. Turzii 30 10 6 14 34-37 26
14. Metalul Aiud 30 11 4 15 40-45 26
15. Progresul Sibiu 30 11 4 15 29-45 26
16. Mureșul Luduș 30 9 7 14 31-61 25

SERIA a VII -a

1. Olimpia Satu Mare 30 20 9 1 61-14 49
2. Victoria Cărei 30 19 8 3 74-18 46
3. Unirea Dej 30 15 5 10 69-32 35
4. Gloria Bistrița 30 14 6 10 57429 34
5. C.T.L. Gherla 30 13 3 14 38-33 29
6. Unirea I.A.S.

Oradea 30 12 5 13 27-40 29
7. Someșul Satu Mare 30 11 6 13 46-46 28
8. C.I.L. Sighetul

Mărtnației 30 11 •6 13 33-49 28
9. Constructorul Baia

Mare 30 10 7 13 34-49 27
10. Dacia Oradea 30 11 4 15 38-45 26
11. Metalul Salonta 30 11 4 15 31-42 26
12. Bihoreana Marghita 30 10 6 14 18-45 26
13. Dinamo Oradea 30 10 5 15 28-30 25
14. Topit.orui Baia Mare 30 10 5 15 35-63 25
15. Bradul Vișeu 30 10 4 16 27-51 24
16. Minerul Baia Sprie 30 10 3 17 39-64 23

SERIA a VIII ■a

1. Chimia Făgăraș 30 20 3 7 89-28 43
2. Tractorul Brașov 30 16 8 6 63-21 40
3. Oltul Sf. Gheorghe 30 16 8 6 61-30 40
4. Lemnarul Odor-

heiul Secuiesc 30 16 4 10 58-38 36
5. Chimica Tîrnăveni 30 15 3 12 55-39 33
6. Torpedo Zărnești 30 12 7 11 42-40 31
7. Avîntul Reghin 30 13 3 14 44-60 29
8. Unirea Cristuru

Secuiesc 30 11 5 14 43-49 27
9. Carpați Brașov 30 10 7 13 39-47 27

10. Colorom Codlea 30 10 6 14 34-45 26
11. Medicina Tg. Mureș 30 9 8 13 37-50 26
12. VitrOnietan Mediaș 30 10 6 14 35-55 26
13. Chimia Oraș

Victoria 30 9 7 14 34-60 :25
14. Minerul Bălan 30 9 6 15 40-51 :24
15. Voința Tîrnăveni 30 10 4 16 33-57 :24
W. C.F.R. Sighișoara 30 9 5 16 39-56 :23

C.FR


MI1NE, START IN TURUL
CICLIST AL ROMÂNIEI

•••

ne declară dl. Pedersen, președintele

Dorini să contribuim 
la realizarea 

unei curse dinamice4 
— declară arbitrul interna

tional O. Amza —

7 r Trimisul nostru special, CONSTANTIN COMARNISCHI, transmite

federației norvegiene de ciclism
Chiar și pentru un neofit 

în ale sportului, pătruns zilele 
acestea pe aleile umbroase ale 
parcului de la „23 August*, 
este simplu de bănuit ce ca
tegorie de sportivi găzduiește 
hotelul acestei oaze de liniște i 
zeci de biciclete și roți, ghi- 
doane și anvelope zac în fața 
intrării principale, într-o de
zordine „estetică", demnă par
că de cea mai convingătoare 
creație a unui artist-pop...

F.ste vorba, așadar, de ci
cliști, oaspeți ai României și. 
începînd de astăzi, ai celei de 
a XVIII-a ediții a Turului Ro
mâniei.

Pentru reporter, vizita In 
parcul sportiv din 
marelui stadion avea 
precis: reportaj cu 
norvegieni, dar, din 
intențiile sale au fost dejucate 
încă de la pornire de dl. Odd 
Pedersen, președintele fede
rației de ciclism din țara fior
durilor, care — asemenea unul 
legendar cerber — apăra cu 
strășnicie accesul spre came
rele elevilor săi, cufundați — 
după propriile-i cuvinte — 
„intr-un șomn profund, ca la 
mama-acasă...".

— Din păcate, cicliștii echi
pei dv. sînt prea puțin cunos- 
cuți de publicul din România 
Dacă sînteți amabil, vă ru
găm să ne furnizați cîteva 
amănunte suplimentare.

— Cu plăcere... După cum 
cred că știți, lotul nostru cu
prinde 4 rutieri — Andresen, 
Yli, Kvernerud și Realfsen — 
dintre care primii doi au făcut 
parte din team.-ul reprezenta
tiv, clasat la J.O. de la Me
xico pe locul V. De altfel, 
Torleif Andresen, un tinăr de 
24 de ani, vopsitor din Oslo, a 
ocupat la respectiva ediție a 
Jocurilor locul XII în proba 
individuală, în timp ce anul, 
trecut și-a înscris numele in
tre ciștigătorii de etapă ai 
popularei „Curse a Păcii". Ca 
să fiu sincer, de el ne legăm 
cele mai mari speranțe, deși 
o amigdalită contractată tn 
timpul drumului îl împiedică, 
momentan, să mai creadă tn 
marea lui șansă în Turul Ro
mâniei.

— După cîte înțelegem, An
dresen este favoritul dv, poate 
chiar unul dintre aspiranții ia 
o treaptă a podiumului... Oare 
ceilalți trei rutieri slnt numai 
oameni de trenă, aghiotanți, 
ca să spunem așa, în slujba 
unei vedete ?

— O, nici vorbă... Leif Yli, 
component și el al echipei 
prezente în Mexic, Knut 
Kvernerud, recentul ciștigător 
al unui „maraton" de două

preajma 
un scop 
rutierii 
păcate,

zile desfășurat — cu o remar
cabilă prezență a cicliștilor 
țărilor nordice — luna trecută, 
la Oslo, ca și veteranul Siggen 
Realfsen (29 de ani), deținător 
a patru recorduri naționale și 
campion în 1969 al Norvegiei la 
triatlon (50, 100 și 150 km) — 
au posibilități notabile in a 
asalta clasamentul și sînt 
alergători care știu să-și apere 
cu dirzenie șansele. Totuși, 
omul meu nr. 1 rămine Andre
sen. pe care-l cred apt — intr-o 
bună condiție a sănătății — 
de jl se clasa printre primii 
trei...

Aici interlocutorul nostru 
a tăcut, și după o clipă rolu
rile s-au schimbat, reporterul 
fiind supus unui șir de în
trebări, dintre care cea mai in
teresantă ni s-a părut urmă
toarea :

— Dv. cunoașteți, desigur, 
valoarea celorlalți rutieri pre- 
zenți în Turul României... Pu- 
nind in balanță cărțile lor de 
vizită, nu sînteți inclinat să 
credeți că băieții mei au cale 
deschisă spre... o sosire trium
fală ?

Pentru o clipă n-am știut 
ce să-i răspundem, apoi i-am 
amintit că în ultimii ani „Tu
rul* a revenit, de regulă, ru
tierilor români, și că n-ar fi 
exclus ca și ediția aceasta...

Ne-a zîmbit, promițîndu- 
ne — evident, in glumă — că 
va fi tare fericit să ne poată 
oferi, după cursă, serviciile de 
translator într-un eventual in
terviu cu... cîștigătorul 1

Nu ne-a rămas declt să-i 
mulțumim... Am făcut-o, deși 
ceva ne spunea că ar fi 
posibil să luăm respectivul in
terviu și fără translator...

înainte de a părăsi parciâ, 
am întîlnit pe alee un blond 
inalt, cu ochi albaștri, care 
trădau parcă proveniența nor
dică...

„Să fie un ciclist norve
gian ?“ — ne-am zis. „Să fi 
scăpat atenției președinte
lui ?"...

După o clipă aveam să ne 
lămurim. Tînărul electrician 
Kvernerud, originar din Oslo 
— el era fntil nitul — ne-a /ru
gat- să-i spunem al cui es>e 
bustul de pe una din aleile 
parcului, căci parcă-i este cu
noscut...

I-am spus că e vorba de 
I. L. Caragiale. A zi mbit parcă 
luminat.

— Aha, Caragiale... Am vă
zut acasă o piesă de-a lui. ceva 
cu alegerile... Mi-a plăcut tare 
mult... Cum se numea ?

Era vorba, desigur, de „O 
scrisoare pierdută"...

Ovidiu IOANIȚOAIA

Numeroase agenții du presă solicită
corespondențe speciale

Ieri a avut loc o conferință 
de presă organizată de ziarul 
„Sportul" cu prilejul celei de 
a XVIII-a ediții a „Turului Ro
mâniei". Tov. EMANUEL VA- 
LERIU, redactor șef al ziarului 
„SPORTUL", a prezentat repre
zentanților ziarelor centrale a- 
mănunte privind ediția din 
acest an a înconjurului țării pe 
biciclete, condițiile ce vor fi ofe-

rite'trimișilor speciali care vor 
urmări întrecerea.
. Cu acest prilej s-a afiat că 
numeroase agenții de presă din 
Europa solicită corespondențe 
speciale din „Turul României". 
Printre acestea se numără : 
Reuter — Londra, BT Sport — 
Copenhaga, ANP — Haga, ADN
— Berlin AH’ — Paris, BTA
— Sofia, Belga Presse — Bru
xelles.

t

Printre cei care desfă
șoară o febrili activitate 
pentru pregătirea startului 
in cea de a XVIII-a ediție 
a „Turului României” se 
află și arbitrul internațional 
OCTAVIAN AMZA. Lista 
de start, pregătirea comi
siilor tehnice, verificarea 
amănuntelor prim nd traseul. 
orarul cursei, punctele de 
sprint și cățărate, definiti
varea punctelor ce vor fi 
puse în discuția conducă- 
torilor de delegații la ședin
ța tehnică — iată numai o 
parte din preocupările cu
noscutului activist al ciclic 
mului nostru, Octavian .Am
za. Am reușit să-l sustra
geri pentru cîteva minuie 
de la aceste treburi pentru 
a oferi cititorilor noștri un 
scurt interviu cu d-sa.

— Cunoaștem faptul că 
în juriul intern 
cărui președir^ 
vor mai fu 
bulgar Ivan 
trul belgian 
Ce misiune 
juriu ?

— O misiune simplă în 
aparență, complicată iu 
fond : aceea de a veghea la 
respectarea regulamentu'.ju 
cursei, elaborat după cel 
internațional in vigoare. în 
același timp, juriul va su
praveghea munca tuturor 
comisiilor pentru ca 
gistrarea sosirii, alcă 
clasamentelor, difuzarea lor 
să se facă la timp. Desigur, 
partea dificilă a activității 
noastre va fi realizată d 
corpul de arbitri al federa- 

! ției. format din oameni 
competenți. cu mare expe
riență, cum sint Traian 
Constantin, Alexandru Bă- 
din. Ion Florian. Dobrea 
Manea Alexandre Aramă și 
Ștefan Ionescu
- S-a iscat o discuție 

amplă asupra repercusiuni
lor pe care le pot avea ba
rierele de cale ferată — in 
cazul cînd plutonul sau un 
grup de evadați le vor găsi 
închise — asupra clasa
mentelor. Cum s-a rezolvat 
această chestiune ?

— Conducerea tehnică 
cursei, organizatorii ei, 
și noi, arbitrii, dorim 
contribuim la realizarea 
nei curse dinamice, 
se încheie cu 
firești. ~ 
căuta să 
barierelor 
cordarea 
timp (în 
care ar 
locuri) egale cu timpul de 
Așteptare în fața barierei. 
Sperăm în acest fel să evi
tăm anomaliile, să asigu
răm întrecerii un curs nor
mal de desfășurare.

înteți 
unefiona arbi; 
i Șopor și a 
i Roger Dierii 

va area ai

rea

a 
ca 
să 
u-

care să 
rezultatele 

Pentru aceasta vom 
anihilăm efectele 
închise prin a- 
bonificațiilor de 
anumite situații 
periclita primele

CEA MAI PRESTIGIOASA EDIȚIE
i DIN ISTORIA EUROPENELOR DE SKEET
• Gh. Sencovici, cu 192 t, abia pe locul 16 • „Victoria mea este

o enigmă44 declară Elie Penot, noul campion continental
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BASCHETBALIȘTII 
DE LA DINAMO

VACANTA ESTIVALA 
In preliminariile c.
• După K. O.-ul de la Copenhaga ® Situații incerte in 
celelalte grupe • Belgia, singura calificată pină acum in turneul 

final ® La toamnă se numără „bobocii" pentru Mexic
Cercetind calendarul preli

minariilor campionatului mon
dial de fotbal (zona euro
peană) vom constata că, pînă 
la toamnă, lupta pentru cali
ficarea în turneul final din 
Mexic se întrerupe, fotbaliștii 
intrînd acum, după lupte pa
sionante (ne referim și la 
campionatele și cupele națio
nale) într-o binemeritată va
canță estivală. Numai două 
meciuri mai sînt programate 
în această perioadă : Finlanda 
— Spania (dar jocul nu pre
zintă nici o importanță deoa
rece în această grupă — a 
Vl-a — Belgia este de pe acum 
calificată) și Suedia — Nor
vegia. înainte de a face o 
scurtă trecere în revistă a si
tuațiilor în grupe, ne vom 
ocupa de k.o.-ul de la Copen
haga unde, duminică, echipa 
Ungariei a fost învinsă cu 
3—2 de Danemarca. Va fi 
acest rezultat hotărîtor pentru 
configurația clasamentului ? 
Se va califica în turneul fi
nal Cehoslovacia în dauna Un
gariei ? In orice caz, după 
această surpriză, Cehoslovacia 
este în avans cu un pas pentru 
că susține meciul cu Ungaria, 
pe teren propriu. Un scor egal 
în acest joc decisiv (în cazul 
cînd atit Ungaria cit și Cehoslo
vacia cîștigâ partidele pe care 
le susțin pe teren propriu) va 
determina un al treilea meci, 
pe teren neutru. Echip*a câre 
va cîștiga această intîlnire iși 
va asigura, în fine, plecarea în 
Nlexic. Iată clasamentul la 
ora actuală :

Cehoslovacia 4 3 0 1 6—3
Ungaria 3 2 0 1 6—4
Danemarca 4 2 0 2 5—6
Irlanda 3 0 0 3 2—6

Fără să minimalizăm victo
ria danezilor, nu trebuie să 
omitem faptul că în partida 
de la Coptenhaga, echipa Un
gariei a fost lipsită, în cea 
mai mare parte a meciului, de 
aportul celor mai buni înain
tași : Dunai II, accidentat în 
min. 35 (înlocuit cu fratele său 
Dunai III) și Albert, acciden
tat și el cu două minute mai 
tîrziu (a cedat locul lui Zsam- 
bo). In numărul său de luni, 
ziarul „Nepsport" scria că 
„șansele echipei maghiare pen
tru Mexic nu sînt încă pier
dute, dar pentru realizarea 
acestui obiectiv ea trebuie să 
joace mai bine, să cîștige toate 
meciurile pe care le are."

★
Și acum, o scurtă trecere In 

revistă a clasamentelor în ce
lelalte grupe.

După cum am mai scris, în 
prima grupă echipa României 
conduce în clasament avînd 
un punct avans. Cu alte 4 
puncte pe care le poate acu
mula pe teren propriu (cu 
Grecia și Portugalia) reprezen
tativa țării noastre *•- 
să fie prezentă în Mexic.

In grupa a ITI-a, Italia se 
poate considera, de pe acum, 
printre cele 16 finaliste, deoa
rece are de susținut meciurile 
cu R. D. Germană și Țara 
Galilor pe teren propriu.

VERSAILLES. 17 (prin telefon). 
— In lumea trăgătorilor cu ar
ma de vînătoare, fie că este 
vorba de talerele aruncate din 
turn (skeet) sau din șanț, există o 
foarte mare diversitate de opinii. 
Aici însă, la Bois d’Arcy, specia
liștii s-au pus de data aceasta de 
acord, ajungînd la o concluzie 
unanimă. Anume, că valoarea 
rezultatelor europenelor, ediția 
1969. a depășit pe toate cele pre
cedente și chiar pe altele de mai 
mare amploare. campionate 
mondiale și Jocuri Olimpice. Era 
imposibil să nu se cadă la a- 
ceastă înțelegere deplină, pentru 
câ cifrele atît de seci și de red 
cum sînt reprezintă în acest 
sport al preciziei un adevăr in
dubitabil, în fața căruia nici un 
fel de speculație, dt de mește
șugită ar fi, nu poate sta tn pi
cioare. Este fără îndoială faptul 
câ Ia ediția recent încheiată, re
zultatele. fie cele a'.e competito
rilor principali, fie ale celor de 
valoare medie, au crescut verti
ginos. Și pentru a convinge, vom 
face o comparație între campio
natele continentale ' * ~ *
d'Arcy, cu cele 
ceden’.e (Namur 
Mexic.

Campioana de 
F. a Germaniei, 
obținut de data 
cui 7. iar Polonia, 
1963. ar fi venit pe poziția 10

de la Bois 
ale ediției pre- 

1966) șl J.O. din

I
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anul trecut, R. 
cu 565 t, ar fi 

aceasta doar lo- 
cu 561 t In 

in 
după cum ’ Danemarca, a 
in clasamentul de acum. 

6 t. ar fi cîștigat titlul la 
ir. De altfel, fiecare din e- 
Le prezente la Bois d’Arcy au 

mri importante fată 
mterioarâ : U.R.S^.
Franța (M), Po’on.a 
(8). Spania (32). Da- 

. Italia (11). Belg.a 
Britanie (34).

trecerea în 
fel de elocventă, 

o scurtă recapitulare pri- 
C.E. de la Namur, J.O. și 

de la Bois d’Arcy : i96t-l-2; 
t-^-1-6 ; 191 t-5-6-9 ; 190 t-6-

3-3. :ar la alte cifre. între J.O. 
și europenele actuale situația este 
următoarea : 198 t-3-0 : 194 t-4-4. 
In yhimb la Bois d’Arcy s-au 
mai înscris rezultatele de 1991 (1), 
197 t (1) și 195 t (2). După cum 
este de reținut și faptul că vest- 
germanul Wirnhier. campionul 
Z-mn. medaliat cu bronz la Me
xico șl pini mai ieri și cam
pion continental, a fost nevoit 
să se mulțumească doar cu lo-

(24), Marea
Și ia individual 

revistă este la 
Ia

cui 6 de data aceasta. La fel și 
Italianul Garagnanl, — argint la 
J.O. — al 12-lea la Bois d’Arcy. 
Interesantă este șl situația lui 
Sencovici : cu 19» t. el a fost al 
8-lea la campionatele mondiale 
din 1967, iar cu 191 t al 11-lea la 
J.O., in timp ce acum (deși îna
intea unor valori recunoscute 
ca Petersen, Meyer. Waringh, 
Țuranov. Danek) cu 192 t, el este 
al 16-!ea 1

Progrese simțitoare s-au Înre
gistrat șl la probele individuale 
de femei șl Juniori. De altfel, 
asaltul încununat de succes al 
țintașilor tineri este evident. 
Performanțele stau mărturie. 
Francezul Elie penot este cam
pionul ambelor probe, Iar so
vieticul Beneș este al doilea la 
Juniori și al treilea la seniori. 
Noul campion al Europei a de
butat in competiții cu trei ani 
in urmă, iar din 1967 figurează 
ca titular In reprezentativa 
Franței. Așa cum II caracteriza 
ziarul l’Equipe, penot are o ve
dere foarte ageră, reflexe bune și 
un solid echilibru nervos. Și noi 
am urmărit cu plăcere evoluția 
plină de siguranță a acestui 
năr merituos. Am avut șl 
motiv în plus : eram curioși 
știm cine este trăgătorul cu 
55. care avea țesute pe haina 
concurs 3 ecusoane, dintre care 
unul purta inscripția școlii spor
tive nr. 1 din... București. Ne
dumerirea ne-a fost repede risi
pită chiar de Penot. „Sint prie
ten. cu trăgătorii români și unul 
dintre el mi-a făcut cadou, a- 
cum doi ani, acest ecuson ca
re-mi este foarte drag”. Rugat să 
ne explice secretul succesului 
său, amabilul nostru Interlocu
tor ne-a răspuns dezinvolt : „Nu 
am nici un secret. Sînt student 
!a filozofie și mă antrenez cînd 
pot. Tirul mă amuză. Victoria 
de acum este o enigmă. Se pare 
că ceea ce contează este să 
prinzi forma cea mai bună, ceea 
ce s-a întimplat de data acea
sta Ia mine”.

Clasamentul individual la se
niori : 1. Penot (Franța) 199 t ; 
2. Petrov (U.R.S.S.) 197 t : 3. Be
neș (U.R.S.S.) 196 t (după ’ 
25 t) : Runeson (Suedia) 
(după baraj : 22 
(U.R.S.S.) 195 t
(R.F.G.) 195 t
(Romania) 192 
(România) 137

1. 199 t ;

t 
t 

(România) 183 t.

baraj : 
196 t 

Bulba 
Wirnhier 
Sencovici 
Florescu

5.t) ;
6. 

.16.
..44.
„.54. Pintllie
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AU PLECAT LA SOFIA

Al patrulea țlntaș român, Dan- 
du, a tras 136 t sl nu a Intrat 
In primii 60.

Desigur. In pofida atitor sal
turi valorice impresionante, lo
curile trăgătorilor români nu au 
darul să mulțumească. Unii " 
tre el slnt dotați, mai 
Gh. Sencovici. Se realizează 
grese, insă cu Încetinitorul, 
mai spus-o cindva, dar...

Cu un viitor prilej vom Încer
ca poate, să deslușim unele lu
cruri. Acum, insă, să așteptăm 
alte Întreceri importante, care 
vor Începe peste citeva zile aici.

Echipa masculină de baschet 
Dinamo București a plecat* 
ieri dimineață, la Sofia pentru 
a participa la tradiționalul 
turneu internațional „Dina- 
moviada*. Pentru această în
trecere, la care Iau parte va
loroase formații din U.R.S.S.* 
Polonia, Cehoslovacia, Bulga
ria, R. D. Germană, Ungaria 
etc., au făcut deplasarea i 
Visner, Giurgiu, Cernea* Ma- 
zilu, Dragomirescu, Haneș, 
Antonescu, Mititelu, Farcaș și 
Zisu. Antrenor I prof. Dan Ni- 
culescu j arbitru: prof. I. Pe- 
truțiu. Competiția constituie 
un bun prilej de verificare a 
campioanei țării noastre care 
va lua parte în toamnă 
„G.G.E,

RĂSFOIM) PRESA STRĂINA

SCHWERRIN:
Doi finaliști 

la floretă
SCHWERRLN, 17 (prin tele

fon). Concursul internațional 
de floretă desfășurat în loca
litate a. fost cîștigat de trăgă
torii Marton la teieți ș: 
Vadasz la fete, ambii din Un
garia.

Reprezentanții țării noastre 
s au calificat în turneele fina
le, prin Suzana Saplontai 
(locul 5) și Mihai Bănică (7). 
Ceilalți trăgători români au 
ocupat locurile 9 (Rodica Vă
duva) și 9—15 (Gabriel Urso- 
vici).

M. DE FOTBAL

Albert accidentat in me ciul de la Copenhaga va părăsi 
terenul Telefoto : A. P. — AGERPRES

Timarul L. F. „lafotma)!**, »U. Btesolaau ax, U—2S( Buchi«*U

VREMEA BOXULUI

Carr 
box s -3'

IN DANTELE44
A TRECUT
■at

din

uropene de 
de o aten- 
partea pre-

urmă- 
ce în
de la

In turul ciclist al Elveției, 
după 5 etape, in fruntea 
clasamentului se află rutie
rul belgian Van Springel (in 
fotografie), urmat la 30 sec. 
de Paolini (Italia) și la 35 
sec. de Cutty (Franța) Etapa 
a 5-a, Soleure — Gstaad 
(172 km), a fost cîștigată de 
italianul Paolini în 4h 45. 49.

P01IIMIADE-LOCUL II

Irlanda de Nord și U.R.S.S, 
care n-a debutat încă, sînt fa
voritele grupei a IV-a, în timp 
ce, în grupa următoare, Sue
dia sau Norvegia au cele mai 
mari șanse.

Belgia este prima reprezen
tativă calificată după cele do
uă de drept (Anglia și Mexic) 
furnizînd una din cele mai 
mari surprize ale preliminarii
lor și luînd locul altor două 
favorite, Spania și Iugoslavia.

R. F. a Germaniei sau Sco
ția ? Meciul decisiv are loc 
la 8 octombrie la Hamburg. 
O victorie a vest-germaniior 
le asigură locul I
VII- a.

In fine, se pare 
va cuceri locul I
VIII- a deși speranțe au și 
olandezii. După victoria bul
garilor cu 4—1 La Sofia, In 
compania polonezilor, clasa-

mentul grupei se prezintă ast
fel :
Bulgaria 
Olanda 
Polonia 
Luxemburg

Să așteptăm deci, 
cînd se vor număra 
bocii cu pașaport 
Mexic !

3 3
4 3
3 1
4 0

0 0 8—2 6 
0 1 7—2 6 
0 2 9—6 2 
0 4 2-16 0 
toamna 
și... bo- 
pentru

Ion OCHSENFELD

în

că 
în

grupa a

Bulgaria 
grupa a

Din publicațiile sosite pînă 
acum la redacția noastră 
vom extrage cîteva pasaje 
care se referă ia trăsăturile 
esențiale ale campionatelor, 
1- învățămintele ce s-au des
prins cu acest prilej. In ma
rele cotidian sportiv .L'E- 
QUIPE* din Paris, Raymond 
Meyer remarcă „prodigiosul 
efort al românilor" scriind, 
printre altele : „Știam că bo
xerii români se vor comporta 
cu brio la ei acasă- Dar nu 
credeam că o vor face intr-o 
asemenea măsură — chiar 
beneficiind de avantajul te
renului — indt să termine 
în frunte și să-i preceadă pe 
redutabilii sportivi sovie
tici-*

Intr-un alt comentariu, 
R. Meyer ține să precizeze că 
„pe plan tehnic, așa cum am 
mai subliniat, nivelul cam
pionatelor a fost foarte ridi
cat. Astfel. Jean Letesier. 
antrenor federal, consideră 
că, in ansamblu, ele au fost 
superioare competiției de la 
Mexico”.

Revista maghiară ,KEPES 
SPORT* din Budapesta se 
referă la afirmarea numelor 
noi prilejuită de aceste cam
pionate : „Multe, multe sur
prize — scrie 
toate categoriile 
oameni noi care 
„vechea gardă*
de pe acum vizați pentru vi
itoarea Olimpiadă de la Mun- 
chen. In total, dintre vechii 
pugiliști, au apărut doar trei 
campioni olimpici și tot 
atîția europeni dar nici ei 
n-au fost la înălțime. ...Ro
mânii și ungurii au furnizat 
cele mai mari surprize. Po
lonezii la fel, dar în sens in
vers. N-au existat, pînă 
acum, finale europene de box 
fără polonezi și iată că, acum, 
acest lucru a devenit reali
tate".

Ziarul belgian „ L E S 
SPORTS* din Bruxelles a 
pus antrenorului federal E- 
tienne Goublomme, care a în
soțit lotul respectiv la cam-

pionatele europene, 
toarea întrebare : „Cu 
vățăminte ați venit 
București ?“• Răspunsul aces
tuia caută să definească ori
entarea actuală a boxului : 
..Am reținut că băieții noș
tri au încă mult de învățat 
și de lucrat ca să devină 
mai puternici. Numai așa pot 
ajunge și ei la nivelul inter
național actual. Spun asta 
deoarece ei nu au putut face 
față boxului eficace al spor
tivilor din estul Europei- In 
primul rînd ei trebuie să 
învețe să țină garda mai 
sus și să lucreze cu contre... 
Vremea boxului „în dantele" 
a trecut".

In ceea ce privește nivelul 
campionatelor o interesantă 
remarcă face în ziarul italian 
„STADIO* din Bologna și 
antrenorul italian Natale 
Rea : „Cred că a fost una 
dintre cele mai interesante 
ediții din ultima vreme a 
campionatelor europene. O 
dovedește faptul că în cele 
aproape 170 întîlniri s-au în
registrat doar trei victorii 
prin k.o. Reiese, de aici, că 
întrecerea s-a desfășurat la 
un inalt nivel tehnic".

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
Turneul internațional femi
nin de șah de la Balatonszep- 
lak s-a încheiat cu victoria 
maestrei sovietice Maia Ran- 
niku, care a totalizat 11 
puricte. Au urmat-o maestra 
româncă Elisabeta Polihronia- 
de și VerSci (Ungaria) la ega
litate de puncte (SVz); 4. Honfi 
(Ungaria) — 8 p. ; 5. Karakas 
(Ungaria) — 7*/2 ; ... 11-12. E- 
leonora Jianu (România), 
Stadler (Iugoslavia) — 5 p.

In ultimele două runde, 
Polihroniade a remizat cu 
Stadler și Honfi,. iar Jianu a 
cîștigat la Kowalska și a pier
dut la Ivanka.

★
BELGRAD 17 (Agerpres).— 

După 12 runde, în turneul de 
șah de la Ljubljana continuă 
să conducă iugoslavul Pianinei 
cu 8 p urmat de compatrioții 
săi Gligorici, Puc, cu cîte 7*/? 
p, Byrne (SUA) și Gheorghiu 
(România) cîte 7 p.

In runda a 12-a Florin 
Gheorghiu a remizat cu Barcza 
(Ungaria). Cu un rezultat de 
remiză s-au încheiat și parti
dele : Parma—Byrne, Pianinei 
— Puc și Mușii — Gligorici. 
Unzicker a cîștigat la Forintoș.

SPASSKI-CAMPION MONDIAL
revista. La 
au apărut 
au schimbat 
și care sint

Avanpremieră la Wimbledon
La Londra a început turneul de 

tenis pe gazon organizat de 
„Queen’s Club”, o avanpremieră 
a campionatelor de la Wimble
don.

Rezultate înregistrate — simplu 
masculin : Pllici (Iugosl.) — Ga- 
slorek (Pol.) 6—3, 7—9, 6—0 ; El 
Shafel (R.A.U.) — Lloyd (Anglia) 
6—4, 6—4 ; Newcombe (Ausl.) — 
Koch (Braz.) 2—6, 6—4, 6—4 ; Stol- 
le (Ausl.) — Perry (S.U.A.) 4—6, 
6—1, 6—3 ; Glmeno (Sp.) — Dent 
XAusl.) 6—4, 6—1 ; Crealy (Ausl.)

— Guzman (Ec.) 6—1, 6—0 ; Okker 
(Ol.) — Holmbergen (Bel.) 6—1, 
6—2 ; Riessen (S.U.A.) — Stone 
(Ausl.) 16—14, 7—5(1). Simplu fe
minin : Melville (Ausl.) 
sen (Braz.) 6—4, 6—1 ; Dtlrr 
---- Prochter (R.S.A.) 6—2,

La Wimbledon, în tururile 
llminare : Nowicki (Pol.) — 
cher (Ausl.) 8—6, 6—4, 6—4 ; 
(S.U.A.) — Ivanclcl (Iugosl.) 
6—8. 3—6, 12—10, 6—3 ; Domer
(Ausl.) — Rybarczyk (Pol.) 4—6, 
6-4, 7-5, 6-1,

Peter- 
(Fr.) 
6—4. 
pre- 
Flet- 
Lutz 
6-3,

In penultima partidă din cele 21 care urmau să se dispute 
intre marii maeștri sovietici Boris Spasski și Tigran Petrosian, 
la Moscova, pentru desemnarea noului campion de șah al lumii, 
Spasski a reușit să obțină remiza. Cu acest rezultat, scorul în- 
tilnirii a devenit 12*/2—ÎO'A în favoarea lui Spasski, care a 
preluat, astfel, titlul de campion mondial deținut de Petrosian.

7H£¥- TELEX- TELEX- TELEX
Cu prilejul unui concurs de 
haltere, desfășurat la Tallin, 
sportivul sovietic Ian Tails 
a stabilit două noi recorduri 
unionale la categoria semi
grea, realizînd 530 kg la to
talul celor trei stiluri Și 200 
kg la stilul împins Perfor
manțele depășesc actualele 
recorduri mondiale.

„Cupa Olandei" la fothai a 
fost cîștigată de echipa Fei- 
jenoord din Rotterdam. în re- 
jucarea finalei (în primul 
meci 1—1), la Rotterdam. Fei- 
jenoord a învins cu scorul 
de 2—0 formația P.S.V, Eind
hoven.

Continuîndu-șl turneul in 
S.U.A., echipa masculină de 
baschet V.S, Kosice (Ceho
slovacia) 
Midwest
Baschetbaliștii americani au 
obținut victoria cu 78—70 
(37—25).

a întîlnit echipa 
College All stars.

în cadrul unui concurs des
fășurat la Londra, atletul en
glez McCafferty a parcurs 
1 milă în 3:56,8. iar Lilian 
Board a cîștigat proba femi
nină de 880 varzi în 2:04,8.

Federația mexicană de fotbal 
va organiza în cursul lunii 
'februarie, la Ciudad de Me
xico, un turneu internațional. 
La acest turneu urmează să 
fie invitate echipele R. D. 
Germane. R. F a Germaniei, 
Cehoslovaciei și U.R.S.S.

Concursul internațional de 
decatlon de la Barcelona a 
fost cîștigat de atletul suedez 
Lennard Hermak. care a to
talizat 7 755 p. urmat de 
Oano (Spania) — 7 567 p și 
Bock (R.F.G.) — 6 408 p.

In turul ciclist al Luxem
burgului, după 6 etape, în 
fruntea clasamentului se află 
italianul Boifava, urmat la 
2 minute de olandezul Watg- 
mans.
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