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La propunerea ziarului 
„SPORTUL^

MARI MECIURI 
VEDETA ÎN ACEST AN
ALEXE-PANDOV, MONE A —JENSEN 
SILBERM All-MAIER, CUȚOV-FROLOV, 

DUMITRESCU - COSENTINO 
PĂPĂLĂU —VUJIN!

Federația de box a lansat invitațiile pentru pugiliștii străini
Insușindu-și propunerea zia

rului „SPORTUL", federația 
de box a începaut diligențele 
necesare pentru a asigura un 
program pugilistic substan
țial, interesant, atrăgător, re
zervat publicului românesc, 
înțelegînd că numai in acest 
fel se poate nedeștepta gus
tul spectatorilor pentru spor
tul cu mănuși, numai așa se 
poate înviora activitatea au
tohtonă, cu fbloase indiscu
tabile și imediate pentru în
suși boxul românesc.

Adoptind cu entuziasm 
ideea unor gaJe avînd drept 
„cap de afiș“ cîte unul sau 
două meciuri-vedetă interna
ționale. federația a și lansat 
in străinătate invitațiile de 
rigoare. S-au avut în vedere, 
pe bună dreptate, acele în
tilniri care fac obiectul unor 
pasionante revanșe sportive, 
fie după campionatele euro
pene, fie după confruntări 
strinse din alte turnee. De 
asemenea, s-a ținut seama 
de repartiția geografică a vi
itoarelor meciuri-vedetă, în 
așa fel incit centre pugilis- 
tice importante sau chiar o- 
rașele de baștină ale boxeri
lor români vizați să aibă asi
gurate în programele locale 
asemenea „capete de afiș".

Au fost vizați, în invitați
ile nominale: francezul Alain 
Victor și bulgarul Kiril Pan- 
dov (ca adversari ai lui Ion 
Alexe, la Galați și, respectiv, 
Cimpina), sovieticul Dan 
Pozniak și danezul Ralf Jan
sen (pentru Ion Monea, la 
București și Galați), vest-ger- 
manul Giinther Maier (pen
tru Victor Silberman) și 
francezul Aldo Cosentino 
(pentru Aurel Dumitrescu 
la București), sovieticul Va
leri Frolov (pentru Calistrat 
Cuțov, Ia Brăila), maghiarul 
Gyorgy Gedo (pentru Aurel 
Mihai, la Constanța), iugosla
vul Zvonimir Vujin (pentru 
Nicolae Păpălău, la Timișoa
ra), campionul olimpic din 
R.D.G., Manfred Wolke (pen
tru Alexandru Popa. Ia Cluj, 
sau Ion Hodoșan la Reșița), 
maghiarul Lâszlo Orban 
(pentru Constantin Stanef la 
Oradea, sau Nicolae Gîju, la 
Craiova).

Iată, deci, în perspectivă, 
întilniri de mare atracție. Re
gretăm doar că atenția fede
rației nu s-a îndreptat și a- 
supra unor boxeri italieni sau 
britanici, al căror stil specta
culos de luptă este binecu
noscut și mult gustat de pu
blic.

LIUBOV BURDA Șl VICTOR LISIȚKI

primilor clasați pe aparate

Nivel tehnic remar
la ora 10,30, concursul

internafionali de gimnastica
primii campioni

cabil in
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R O X A N I

Liubov Burda la bîrnă (foto sus) și Victor Lisitki, la cal cu 
minere, primii învingători în internaționalele noastre de gim
nastică.

Elena LEUȘTEANU 
Constantin MACOVEI

Fotografii : THEO MACARSCHI

Spectaculozitatea mai ridi
cată a exercițiilor liber alese, 
ca și valoarea ridicată a mul
tora dintre participanții la 
cea de a XlII-a ediție a in
ternaționalelor de gimnastică 
au atras ieri un public nu
meros în tribunele sălii Flo- 
reasca. Intr-adevăr, atît în 
întrecerea fetelor cît și în cea 
a băieților, disputa dintre 
concurenți a fost mult mai

interesantă, exercițiile pre
zentate mult mai frumoase, în 
final rezultînd un spectacol 
agreabil, aplaudat deseori la 
scenă deschisă. Liderii din 
prima zi, chiar dacă uneori 
au avut și nereușite, și-au 
menținut pozițiile, terminînd

ELEONORA MONORANO CONFORTABIL
9,7 PE 80 m! CU CEHOSLOVACIA

LA CLUJ, ÎNOTĂTORII ROMANI
CONDUC 

iNTILNIREA

© Ovații pentru solul Liei Ceampelea 
întrecerea masculină • Azi,

D
aco am fi superstițioși, ar tre
bui să spunem că sîntem în
tr-un an bun. Cîteva zile abia 
după botezul oficializat al 
editurii ..Stadion", iată o 
nouă „marotă" a ziarului 
intrată pe făgașul realizării, 

ce altele așteaptă măcar să 
în seamă...
prima oară de cînd pledăm

„solului", 
Lisițlci, exe- 
cin'd domoa- 
cînd violen

ta ca- 
căreia trebuie să se 

poate, un adevăr...

Tn cadrul concursului repu
blican de primăvară al atle- 
ților juniori mici, Eleonora 
Monoranu (C.S. Atletic Ro
man) a realizat o performan
ță excelentă, alergînd 80 m 
în 9,7 ». Această cifră re
prezintă un triplu record re
publican ! de junioare mici 

<— vechiul record era de 10,0 
ți aparținea aceleiași atlete, 
junioare mari ți senioare 
(vechiul record 9,8).

Amănunte în pag. a 4-a

clorofila 
marele favorit, 1 . ,
cută o suită de mișcări par
că chapliniene, 
le și mîngiiate, 
te și rupte, armonie 
pătul “ ’ ‘ J
găsească, , 
Alături, o blondă se zvîrcoleș-te, 
tulburătoare, intre brațele de 
lemn, ale-- paralelelor. .. prin- 
zindu-le, ca o îndrăgostită, 
pentru a le părăsi o clipă 
mai tirziu, străină și parcă 
dușmănoasă. Evoluează Lim- 
berg...

Hotărît lucru, azi a 
mai multă lume.

într-un colț, 
bă cu Roxana 
pumn de om 
clară — șoptit 
deplinește funcția de „curier" 
la paralele, că are 11 ani, 
că sță prin Cotroceni, un* 
deva pe o stradă al cărui 
nume nu-l mai aud...

venit

vor-stau de 
Cătulescu, un 

care-mi de-
— că tn-

ORIZONTURI NOI
ACTIVITĂȚII SPORTIVE

DIN SCOLI
Ieri, la sediul Consiliului mu

nicipal pentru educație fizică și 
sport București, a avut loc șe
dința care a stabilit principiile 
după care vor fl organizate și 
vor funcționa noile asociații 
sportive ale liceelor de toate 
profilurile șl ale școlilor pro
fesionale din București, prevă
zute a-și începe activitatea la 
1 mai a.c.

Tn prezența președinților con
siliilor pentru educație fizică și 
sport din cele opt sectoare ale 
Capitalei și a președinților clu
burilor sportive bucureștene. s-a 
trecut apoi la o distribuție a 
viitoarelor asociații sportive pe 
lingă cluburile bucureștene, u- 
nități care vor sprijini și în
druma noile organisme sportive 
ale școlilor amintite.

SE ÎNTREC
TEN1SMAN1I

De la sfirșitul săptăminii, 
pe terenurile de la Progresul 
selecționabilii lotului reprezen
tativ de tenis au început un 
concurs de verificare și selec
ție. Iată primele rezultate : 
Mărmureanu—Popovici 6—3,
6— 3, 6—4 ; Mureșan—Sântei
7— 5, 6—4, 5—7, 
mureanu—Marcu
5_ 7, 6—4, 6—4.. Absentează I.
Năstase și I. Tiriac angajați 
în turnee peste hotare, ca și 
S. Drcn care este însă aștep
tat să înceapă și el jocurile.

Turneul continuă miine di
mineață, de la ora 10,30.

6—2 ; Măr-
6—4, 4—6,

MODIFICARE DE PROGRAM

LA HANDBAL

Jocul feminin de handbal 
dintre echipele Rapid Bucu
rești și I.E.F.S., anunțat pe 
terenul Tineretului la ora 
16,15, va avea loc pe terenul 
Giulești de la ora 11,15.

U.T.A.

tam-nesam, 
gimnastica, și 

serios, cu 4 ochii 
de importanța 
contrariată, cu 

a pupilelor pc 
datorăm — o dată 

l — miracolului copi-
îmi place. De alt- 

vreo.. doi . ani.. mă. an
ta Palatul Pionieri-

O întreb, așa, 
dacă-i place 
mă privește 
robiți parcă 
momentului, 
ceea dilatare 
care o 
în viață 
tăriei.

— Da, 
fel, de i 
trenez, 
lor...

Tace, 
pot de 
rut, privește în jos, pistruii 
ii sclipesc. Chipul ei a că
pătat culori tari, ca într-un 
portret de Joshua Reynolds.

In fața noastră, Burda — 
frumoasa campioană sovie
tică cu nume de revistă de 
modă, revista aceea căreia 
li datorăm un „monstru sa
cru" al ecranelor, pe Elbe 
Sommer — se luptă parcă 
cu lacrimile, după ratarea

întreruptă de un ro- 
aplauze. S-a îmbujo-

A
paralelelor. își freacă pal
mele cu magneziu, ca un 
pianist ostenit de rondouri...

— Spune-mi,, Roxana, de ce 
faci gimnastică ? De ce te 
antrenezi ~

— Cum 
tică ? !

— Da,
Privire 

rai.. ștrengăresc, 
mingile birna ca pe un prie
ten drag...

— Vrea-u să cresc mare, 
să fiu sănătoasă, de-aia fac 
gimnastică. Și-mi pare rău 
că nici o fetiță din blocul 
meu nu merge la Palat, că 
trebuie să mă ițitorc singură 

■acasă.
...Cehoslovacul^ Stanowski 

— ni se spune — împlinește 
astăzi 23 de ani. Fostul cam
pion, Petre Miclăuș, notea
ză ceva într-un carnețel. 
Crainicul solicită liniște. Ci
neva întreabă dacă a bătut 
U.T.A.

— Să crești mare, Roxana !
Ovidiu IOANIȚOAIA

de ce fac glmnas- 
așa, de ce faci ?... 
<le opal, ztmbet fu-

Ceampelea

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI,
DAR RAPID SAU UNIVERSITATEA CRAIOVA II POT LUA - AST AZI
• Două victorii și —mai puțin

scontate-două draw-uri in de.

plasare © La Bacău, clujenii

ordine la periferia clasamentului

Ieri, U.T.A. a realizat o 
performanță de domeniul sen
zaționalului. De ce ? Jn pri
mul rînd pentru că a ajuns 
să fie lider.

U.T.A. e lider împotriva 
tuturor legilor fluxului și re
fluxului în fotbal. U.T.A. e 
lider — e adevărat pentru 
numai 24 de ore — deși 
titlul ei de campioană, atît 
de contestat, ar fi trebuit 
să-i apese umerii și așa stri
viți. de acel 0—8 cu Leoia. 
U.T.A., campioana, e din nou 
lider, deși un Niirnberg a 
retrogradat cu tricourile in 
scrin, și Wolverhampton în
suși a căzut, cîndva, din pri
ma ligă, după marele flux 
al victoriei.

Pentru mulți, această pozi
ție de frunte a arădenilor e 
un prilej de reflecții pesi
miste. Locul U.T.A.-ei ar de
monstra — zic ei — modes
tia campionatului nostru. Da- 
ți-mi voie, totuși, să nu pun 
semnul egalității...

E adevărat, am scris o dată 
că U.T.A. e barometrul cam
pionatului nostru. O aseme
nea ipoteză ar confirma ide
ea că, intr-adevăr, campio
natul nostru nu are o valoa
re deosebită. Dar ideea stă 
în picioare numai pe jumă
tate. Ar fi mai corect, aș 
zice, să punem în valoare 
admirabilul efort al „bătrî

I
!
I
»
I
I
I
I
I
I
!

LOCUL |

Sportul" 
în timp 
fie luate

Pentru 
în favoarea creării unui muzeu națio
nal al sportului, ideea a fost consi
derată cu seriozitate, competentă și 
responsabilitate, fiind scoasă de sub 
autoritatea minoră a unor mărunți 
funcționari și înălțată la rangul ce i se 
cuvenea. In plus, ideea se vede acum 
tratată într-un context favorabil.

Vechiul deziderat prinde viață sub 
oblăduirea Biroului C.N.E.F.S., cu par
ticiparea directă a unui vicepreședinte 
și beneficiind de tutela Centrului de 
cercetări științifice, care a știut să 
adune, într-o comisie de organizare ș; 
îndrumare, personalități marcante ale 
domeniului, de la vechiul activist al 
mișcării sportive muncitorești Aurel 
Kahane pînă la vechi cadre universi
tare ca profesorii Horia Dumitrescu și 
lacob Mihăilâ.

De fapt, în această activitate larg 
obștească, nu funcția unui consiliu 
restrîns este importantă, ci participa
rea voluntară, ba chiar pasionată, a 
tuturor celor ce pot pune o cărămidă 
cît de neînsemnată la temelia primu
lui nostru muzeu sportiv. Mărturii isto
rice, testimonii materiale — care merg 
de Io heraldica sportivă pînă la sim
ple fotografii de epocă — sînt bine
venite acum cînd se pornește la o'rum. 
Cuvintele acestea trebuie considerate 
drept un apel.

Programul inițiatorilor este ambițios. 
Ei vor să înceapă cu cîteva expoziții 
festive, printre care cea dedicată se
micentenarului primului institut națio
nal de educație fizică, pentru ca, la 
urmă reunirea exponatelor din aceste 
nuclee să conducă la înființarea fi
rească a muzeului național al sportu
lui. In același timp, se prevede încu
rajarea muzeului existent la Brașov, 
revitalizarea celui păroginit de la 
Arad și constituirea unor muzee cu 
profil similar la lași, Timisoara și Cluj.

Toate aceste inițiative vor da un 
impuls reînnoit studiului si cercetării 
în domeniul istoriei educației fizice si 
a sportului din România, tărîm aproa
pe virgin. Considerăm de mare im
portanță propunerea de a se crea 
burse speciale de studiu pentru studen
ții înclinați spre cercetarea istorică a 
fenomenului sportiv autohton.

Constituirea muzeului național al 
sportului slujește acțiunea de cultivare 
a dragostei pentru istoria patriei, pen
tru tradițiile ei valoroase. Din acest 
punct de vedere, ne bucură depășirea 
fazei diletante, trecerea la fundamen
tare științifică și sistematizare teoretico. 
Acum reîncepe, în alte condiții, cursa 
după achiziții și donații, cu scopul de 
a întocmi nu o arhivă fără viață, ci un 
spectacol instructiv, educativ, de inte
res national.

Salutăm din 
sălile viitorului 
mânesc !
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Duel aerian Du- 
mitrache — Să
rac. Fază din. 
meciul Dinamo 
București — Cri- 

șul
Foto :

Ii I
ITHEO

Victor BANCIULESCU

inimă primii pași spre 
muzeu al sportului ro- 1

I

REZULTATE TEHNICE

CLASAMENTUL

(o-n
(0—0)

(0—2) 
(o—0} 
(0-2) 
(1—0)

2-2 
2—1 
0—0
0-2
1-0
1—2
2-0

nei doamne", care e una din
tre cele mai puțin risipitoare 
dintre echipele noastre.

Cite dintre echipele primei 
divizii s-ar fi gîndit la so
luția cu Lereter stoper ? 
(Cele mai multe ar ti progra
mat, desigur, retragerea fes
tivă a lui „Loli").

Cite dintre echipele noas
tre l-ar fi reintegrat pe „bucu- 
reșteanul" Petescu ?

Cite dintre echipele noastre 
ar fi văzut în pasul greoi 

' al lui Otto Dembrovschi un 
posibil om de gol ?

In sfirșit, cite dintre echi
pele noastre și-ar fi pierdut 
timpul cu Domnul Goe, alias 
Florin Dumitrescu, pînă mai 
ieri titular al republicilor „e- 
ducative" ?

U.T.A., e adevărat, nu are

fotbaliști strălucitori. Pină și 
Flavius Domide are nevoie 
de examenul unui ochi ver
sat și fin pentru a i se re
cunoaște o valoare care, de 
loc epatantă, capătă com
pensația profunzimii.

Vă mărturisesc 
mă bucură acest 
der de o noapte 
lor. Intr-o vreme 
dintre antrenorii
ză superior și detașat o cri
ză de lot, U.T.A. își face 
meseria cu gravitate, făcînd 
abstracție de faptul că re
zervele ei invariabile sînt un 
Bacoș, un Sima, un Bătrîna 
și atîta tot.

Cam atît despre 
noapte a „bătrinei

sincer . 
titlu de 
al arădeni- 
cînd multi 
noștri acu-

că
li-

frumoasa
doamne"...

loan CHIRILA

F. C. ARGEȘ — STEAGUL ROȘU 
DINAMO BUCUREȘTI — CRIȘUL 
FARUL — A. S. ARMATA
„U" CLUJ — U.T.A.
DINAMO BACĂU — C.F.R. CLUJ 
POLITEHNICA — STEAUA
JIUL — PETROLUL

1. U.T.A.
2. STEAUA
3. RAPID
4. UNIV. CRAIOVA
5. DINAMO BUCUREȘTI
6. F. C. ARGEȘ
7. DINAMO BÂCAU
8. JIUL
9. PETROLUL

10. STEAGUL ROȘU
11. „U" CLUJ
12. FARUL
13. CRISUL
14. C.F.R.
15. POLITEHNICA
16. A. S. ARMATA

22 13 2 7 34—29 28
22 12 3 7 47—26 27
21 11 5 5 29—20 27
21 10 6 5 29—24 26
22 11 3 8 38—28 25
22 9 6 7 38—28 24
22 9 6 7 31—32 24
22 10 3 9 27—27 23
22 8 6 8 24—24 22
22 9 4 9 28—31 22
22 6 9 7 29—29 21
22 9 3 10 28—30 21
22 7 3 12 28—38 17
22 6 5 11 17—32 17
22 7 2 13 25—29 16
22 3 4 15 14—39 10

23 AUGUST"
• Un meci decisiv pentru juniorii români
• Rapid — Universitatea Craiova

Echipa .reprezentativă de 
juniori a României susține 
azi . (de la ora 15) cel de-al 
treilea joc din preliminariile 
turneului țf.E.F.A. Un meci 
decisiv, dacă avem în vedere 
faptul că adversara, echipa 
Uniunii Sovietice, cu care 
juniorii noștri au făcut meci 
egal (0—0, la Gori) în parti- 
da-tur, are o singură șansă 
de calificare la turneul din 
Scoția, victoria.

Cum echipa țării noastre 
are neapărată nevoie de două

puncte sau măcar un punct, 
la care să se adauge joi, în 
meciul cu Polonia, un punct 
sau, respectiv, două, care să-i 
aducă un total de 5 puncte, 
absolut necesar calificării, 
este evident faptul că în 
jocul de azi „ll“-le român 
are două șanse ce trebuie 
însă privite cu toată circum
specția...

Echipa probabilă a junio
rilor români î

FRANC — DOBRAU, DE-

HELEANU, SAMEȘ, HAJ- 
NAL, G. SANDU, BOLONI, 
ATODIRESEI, GHERGHELI, 
JIELVEI. VLAD.

Cuplajul fotbalistic de azi 
după amiază de pe stadio
nul „23 August" din Capitală 
programează în „vedetă", de 
la ora 16.45, un meci deo
sebit de atractiv: Rapid — 
Universitatea Craiova, der- 
byul etapei a XXII-a a cam
pionatului diviziei naționale.
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DE LA P/U
LA GOLF

Pavel Ioniița, antrenor de golf (singurul din România).
,eca mai remarcabila personalitate a Cupei Mondiale"

nc face confesiuni
Frunzărind, cu mai bine de 

un an în urmă, revistele și 
ziarele care sosesc, în maldă
re, la redacție, de prin mai 
toate părțile lumii, mi-a a* 
tras atenția un articol al en- 
glezplui Tom Scott sub titlul, 
senzațional pentru orice ro
mân care l-ar fi văzut, de
oarece era vorba tocmai des
pre un compatriot : „Paul Ta
iniță — cea mai remarcabilă 
personalitate a Cupei Mon
diale !“ (la golf n.n.j.

în modul cel mai direct, ti
pic pentru unii confrați din 
lumea anglo-saxonă, autorul 
își începea astfel reportajul : 
„Cupa mondială, sau cum i 
se spune în mod obișnuit „Cu
pa Canada", a scos la iveală 
unele personalități dar, desi
gur, nici una depășind-o pe 
aceea, cu totul remarcabilă, a 
românului Paul Tomiță. în 
dimineața celei de a 2-a zile 
a concursului de la Olgiaia 
(Italia, Ia 30 km de Roma n.n.) 
el intra în biroul de presă și, 
scoțîndu-și din gură pipa, a- 
nunța, în mod dezinvolt, în
tr-o engleză impecabilă: «-Eu 
sînt Paul Tomiță. din Româ
nia. îmi pare rău că am in- 
iirziat». Biroul de presă nu 
era locul cei mai liniștit pe 
care l-am cunoscut dar, atunci, 
ai fi putut auzi un ae căzind, 
iar toți cei prezenți s-au în
tors spre cel care vorbise vă- 
zind un bărbat solid, de vîrs- 
tă mijlocie, in pantaloni de 
flanel cenușiu, jachetă verde, 
cu șapcă de golf de lip ame
rican pe cap și încălțat cu 
pantofi de golf.“

Această descriere, desigur 
sumară dar capabilă să sus
cite interesul oricui, m-a de
terminat să încerc a-1 cunoaș
te pe Pavel Tomiță, despre 
care același Tom Scott scria 
mai departe, uimindu-mă : „... 
românul a început jocui cu 
pipa incă în gură. «Nu am 
mai văzut pe nimeni iacind 
acest Jucru, de Ia Ted Ray 
încoace» a exclamat Fred, Și 
lovitura sa nu se deosebea a- 
proape de loc de cea a cele
brului Ted Ray“.

Și n-aveam să regret, cu 
toate că lipsa de informații și 
de cunoștințe în materie de 
golf mă împiedicau să pot 
aprecia finețea sau precizia lo
viturii minusculei mingi cu 
severa, dar nu lipsita de gra
tie, crosă mînuită de Pavel 
Tomiță.

Am putut, astfel, cunoaște 
nu numai un om echilibrat și 
cald, înțelept fără ostentație, 
simplu, dar stilat în maniere 
și autentic ca și colțul de fru
musețe naturală românească pe 
care-1 parcurgeam împreună, 
în urmărirea mingii albe tri
misă undeva, peste copacii bă- 
trîni. peste cutele de 
come, între care se 
seră tufe de coacăze 
peste ochiul de apă 
lui Herăstrău, la 
Club.

Pașii ne purtau mereu îna
inte, iar vorbele mereu îna
poi. deoarece Pavel Tomiță, 
nedespărțit de pipa sa. deve
nită legendară și fumegind ca 
un coș de fabrică, își amin
tea...

Tși amintea de copilul 
virată de 14 ani, trăind 
comuna Pianul de Sus, 
lingă Sebeș Alba, copilul 
care fratele său mai mare 
ducea la București cu gîndul 
de a-1 face ajutorul antreno
rului francez Lamaison, de la 
Country Club. Ce legătură pu-

sol mol- 
cuibări- 

și aluni, 
al lacu- 
Country

în 
în 
de 
peîl

tea fi între fiul țăranului Ian 
Tomiță și distinsul sport al 
crosei, necunoscut publicului 
românesc, nu putea ști nimeni 
și cu atît mai puțin copilul 
de-atunci, care își urma, cu 
respect, fratele în capitala ță
rii. Cu toate acestea, in anii 
următori, în care Pavel de
vine asistentul profesorului en
glez Baker, se dovedește că 
hoinăritul de pe meleagurile 
natale avea să facă legătura 
de structură între ceea ce e- 
xista înnăscut în copilandrul 
nostru și ceea ce constituie 
mediul specific . jocului denu
mit golf.

Tomiță deprinde tainele 
sportului fără ca cineva să-l 
fi pregătit pentru așa ceva, pe 
cele ale unei limbi noi pentru 
el, rigorile unor regulamente 
care conservau tradiția unui 
joc ciudat de aristocrație și 
de țărănesc, totodată. Ne gîn- 
dim și evocăm țurca și oină, 
pe care Pavel le cunoscuse în 
satul natal, iar el îmi relatea
ză ceva despre „pîu“, un joc 
specific ardelenesc, în care 
mingea, confecționată din lemn, 
este disputată de 5—6 copii ce 
încearcă s-o prindă din zbor ; 
cel care reușește cîștigă drep
tul s-o arunce apoi, încereînd 
să te lovească cu ea. Cunos- 
cind nu numai dificultățile de 
asimilare a golfului și — pro
babil la fel de bine — pre
dilecția pentru joacă și hoină
reală 
golf 
care 
ani. 
mita 
progresa . ........
consătenii săi care-1 conside
raseră un nerod, el muncea 
nu numai ziua ci uneori pînă 
noaptea tîrziu, iar alteori ză
bovea, lungi ore, în tovărășia 
volumelor proprii bibliotecii 
golfului, adevărate Biblii și ca 
număr de pagini și ca dogme. 
„Cartea golfului", de pildă, se 
editează cu regularitate din 
1900, dar sportul căruia i se 
consacră se practică de prin 
1457, așa încit copilul din Pia
nul de Sus are un 
pentru incursiunile 
turne intr-o istorie 
revelează doar lui, 
vea să devină, 
urma examenului de la Lon
dra, primul și singurul an
trenor de golf din România !

Acum, după 40 
profesiune, Pavel 
vește retrospectiv 
carieră, lipsită de 
proprii unei vieți 
sportive (el neavînd prilejuri 
prea numeroase, de a se alinia 
la startul unor mari competiții 
care, desigur, l-ar fi consa
crat), înnobilată însă de per
severența sa lucidă, statornică, 
de miile de elevi pe care i-a 
inițiat și pregătit, de plăcerea 
rafinată de a fi trăit momen
te unice în compania unor oa
meni de mare valoare, prin
tre care Nicolae Titulescu, Dr. 
Petru Groza și numeroși diplo- 
mați din peste 37 de țări, a- 
creditați la București în viti- 
mele patru decenii i

Antrenorul-profesor, care 
astăzi vorbește, pe lingă lim
ba maternă, alte trei străine, 
este un animator perpetuu și 
neobosit al golfului, pe care 
l-a păstorit atiția ani și pe 
care-1 vede, în sfirșit, renăscînd 
acum, cind încă două terenuri 
(la Poiana Țapului și Brașov) 
sînt în curs de amenajare. Ca 
englezul Baker, pe vremuri, el 
își are azi un tînăr succesor,

a copiilor, antrenorii 
îi primesc doar pe 
au împlinit vîrsta de 
Pavel era tocmai la 

admisă dar. pentru 
și a-1 dezminți

de 
cei
14 
li- 
a 

pe

vast teren 
sale noc- 
care i se 
cei ce a- 

din 1937, în

de ani de 
Tomiță pri- 

bogata sa 
satisfacțiile 

cu adevărat

dintr-un sat mai apropiat, din 
Băneasa vecină Capitalei, pe 
Dumitru Munteanu, care-1 as
cultă cu evlavie laică și îi ur
mează povețele. Tomiță Pavel, 
omul acesta mic de statură, 
cu ochi atît de mari îneît par 
mereu mirați, știe să fie un 
Imbatabil avocat al sportului* 
cu care și-a însoțit viața, al 
virtuților jocului, invocate de 
el : plina natură, posibilitatea 
de a fi jucat din copilărie pînă 
după 80 de ani, atît de bărbați 
cît și de femei, joc de perma
nentă mișcare (un traseu de 
partidă măsoară cca 7 km), 
precizia care se cere cît și 
atracția reprezentată de min
ge, educarea voinței, posibi
litățile de adaptare a golfu
lui la temperamentul propriu 
fiecărui practicant al său, pot 
convinge pe oricine cel puțin 
de utilitatea jocului acesta.

Pavel Tomiță este însă, în 
același timp, o veritabilă agen
ție de știri, privind golful. De 
la el poți afla că în Cehoslova
cia va avea loc campionatul 
mondial al amatorilor, că in 
Polonia și Iugoslavia s-au în
ființat noi terenuri, că la Ro
ma au participat 360 de pro
fesori din 32 de țări la nu 
mai știu ce întrecere, că tere
nul de la St. Annes Old Lin
kes are 18 găuri (în care tre
buie introdusă mingea) și că 
tribunele pot cuprinde 30 000 
de spectatori, fiind construite 
din 50 în 50 m, în dreptul 
găurilor, că intrarea la o par
tidă de golf a costat 10 do
lari și că televiziunea engleză 
a programat, de-a lungul a 
12 zile consecutiv, transmisii 
de la un concurs și alte mul
te vești din Indonezia sau Aus
tralia, 
golful.

Dar 
noaște 
gîndul 
natal, acolo unde și-a construit 
o căsuță (cumpărată de la 
vîrsta de 19 ani), pe gustul 
lui, în care se odihnește în 
concedii și în care se va re
trage cîndva. cînd va imbă- 
trîni cu adevărat, dacă bine
înțeles — se poate îmbătrînî 
atît de grav îneît să fii nevoit 
să abandonezi sportul tuturor 
viratelor, golful...

EMDEC

toate privind exclusiv
cel mai bine îl poți cu
pe Pavel Tomiță clnd 
i se întoarce în satul

TREI DAIEțI VISĂTORI...
Trei băieți visători au scris 

ziarului și ziarul le-a publicat 
scrisoarea. De fapt, ce vor ei ? 
Un lucru cum nu se poate mai 
simplu : să facă automobilism 
sportiv cu mașina împrumutată 
de la un unchi, de la un frate 
mai mare sau de la 
Adică nici chiar atît, 
mai puțin : ei doresc 
ticipe la un 6ingur 
pentru a-și testa aptitudinile 
și apoi, dacă au intr-adevăr 
aptitudini, vor vedea ce au de 
făcut... Dar — amare visuri 
— o mulțime de formalități, de 
condiții obligatorii Ie barează 
calea.

Situația aceasta ne-a dus cu 
gîndul la o adunare de acum 
trei-patru săptămîni, convoca
tă de Comisia națională spor
tivă auto. Atunci, discuțiile nu 
prea s-au încurcat în amabi
lități, și, la un moment dat, 
unul dintre participanți a pus 
întrebarea : „Ce s-a făcut pînă 
in prezent pentru atragerea 
în activitatea competițională a 
tinerilor automobiliști ?”

Răspunsul, venit din partea 
clubului de specialitate, a fost 
vag, pentru că, sincer vorbind, 
nu prea s-a făcut mare lu
cru. Evident, nu vom da acestei 
situații proporții 
Clubul este încă 
aprilie a împlinit 
la înființare) și el 
te alte chestiuni

părinți, 
ci mult 
să par- 
concurs,

ticiparea gratuită la concursu
rile destinate numai lor ? Sau 
de ce n-am putea elabora un 
regulament, prin care concu- 
renții sub vîrsta de 22 ani (să 
zicem) să beneficieze de anu
mite scutiri de taxe la unele 
întreceri din calendarul ofi
cial ?

La adunarea de care am a- 
mintit, un vorbitor a lansat 
ideea unei „Cupe Dacia", des
tinată începătorilor și dotată 
cu premii stimulatoare, în ge
nul tradiționalelor întreceri din 
străinătate numite „Volan 
Shell" sau „La Coupe Gordini", 
Am ascultat cu interes aceas
tă propunere și ne gîndeam că 
iată, de astă dată, găsisem 
forma unei imitații care ne 
avantajează.

De ce oare nu se supun a- 
probării acele documente des
pre care am mai scris, menite 
să Introducă și în automobilism 
regimul clasificărilor sportive ? 
Dacă acceptăm noțiunea de 
automobilism sportiv, atunci de 
ce nu s-ar legifera acest lu
cru, cu toate 
vorabile care 
și de care ar 
nerii ?

Se vorbește

consecințele fa- 
decurg de aici 
beneficia și ti-

despre un curs de conducere 
sportivă, rezervat în primul 
rînd debutanților în automo
bilismul competițional. Dar 
deschiderea acestui curs întîr- 
zie. Este atît de greu de rea
lizat ? Nu credem. Un simplu 
aranjament cu ministerul de 
resort ar putea face ca acest 
curs să înceapă chiar mîine la 
o școală de șoferi. Se vorbește 
de multă vreme despre karting 
și, în principiu, toată lumea 
se declară de acord cu ma
rea utilitate a acestei îndelet
niciri, pentru introducerea ti
neretului în lumea tehnicii și 
pentru pregătirea inițială a 
viitorilor ași ai volanului.

Trei băieți visători au scris 
ziarului, făcînd ca prin con
deiul lor să vorbească mulți 
alții. Ei nu doresc nici bilete 
dus-întors pentru Marea Furtu
nilor, nici vreo vînătoare în 
junglă, nici înconjurul Pămîn- 
tului în balon. Pretențiile lor 
sînt de o modestie și de un fi
resc dezarmant. Pur și simplu, 
vor să participe la un concurs 
de automobilism pentru a-și 
încerca șansele.

Cum putem să-i ajutăm ?
Dumitru LAZAR

Conținut și formă
Problema raportului dintre 

conținut și formă în compor
tamentul umăr stă în cen
trul tuturor sistemelor și pro
ceselor de educație. întreaga 
noastră concepție despre om 
și viață este o consecință fi
rească a cunoștințelor și ex
periențelor acumulate în timp, 
din prima copilărie și cele 
dinții lecții școlare, pînă la 
învățămîntul superior și edu
cația ce ne-o facem singuri, în 
contact cu lumea în care 
trăim. Oricare dintre noi s-t 
aflat într-d dilemă, pe care a 
rezolvat-o numai prin bogă
ția conținutului său moral, a 
culturii sale. Iar cultura a- 
ceasta nu este nicidecum o 
acumulare doar de date și e- 
lemente speciale, necesare bu
nului profesionist în domeniul 
activității sale, ci și dinamica 
interioară a personalității, un
ghiului ei de a privi univer
sul, pe semenii săi și reacțiile 
lor.

Cultura e, cum s-a spus cu 
aspect de paradox, fără să fie 
cîtuși de puțin așa ceva, „ceea 
ce ți-a rămas după ce ai ui
tat toate cite ai învățat"! Aici 
se ivește întrebarea: cum să 
ne folosim timpul liber ? 
Chiar dacă el se împuținează 
în aglomerările moderne de 
peste tot, rămîne oricînd des
tul dintr-însul pentru a adău
ga, zilnic aproape, cite un 
drum la creșterea personali
tății și a conștiinței ființei o- 
menești.

Prin sporirea și intensifica
rea mijloacelor de comunica
re, produsele culturii și infor
mațiile asupra lor ne sînt 
transportate cu regularitate la 
domiciliu și la locui de mun
că: ziar, radio, disc, televizor, 
bibliotecă, toate sînt în casa

fiecăruia; trebuie doar să în
tinzi mina, și ai o lume în
treagă la cheremul fanteziei 
și al dispozițiilor tale schim
bătoare. Secretul este însă să 
nu te mulțumești cu ceea ce 
ai, să nu te pasivizezi în re
ceptarea a ceea ce ți se oferă 
prin tehnicile moderne de di
fuzare a culturii, ci să încerci 
a-ți educa spiritul critic, spre 
a învăța să optezi, să găsești 
tot ce ți se potrivește și de 
care ai mai mare nevoie la 
vîrste diferite. In raportul 
dintre conținut și formă, de 
care vorbeam, capacitatea de 
opțiune individuală are cea 
mai mare importanță.

Sînt oameni, adesea chiar în 
rîndul sportivilor, pentru care 
conținutul este indiferent, de-

oarece își cheltuiesc întreaga 
energie pentru realizarea 
unei forme (și competițio- 
n&le, firește!) optime. Ei se 
miră, după un timp, că efor* 
turile lor nu au dus la re
zultatele scontate, fără să-și 
dea seama că pricîha acestei 
nerealizări parțiale sau tota
le este carența conținutului 
spiritual al individului. Zicala 
folclorică „Mai mult cu min
tea, decît cu puterea", ilus
trează străvechea convingere 
în forța supremă a spiritului, 
care ne indică fără greș dru
murile cele mai adecvate de 
folosire a mijloacelor la dis
poziția noastră.

Timpul liber al omului de 
azi, mai ales tînăr, trebuie 
utilizat, pe lîngă mișcarea sis
tematică oferită de variatele 
sporturi, pentru lectură, au
diții muzicale, frecventarea de 
spectacole, muzee și expoziții, 
conversațiile de nivel în 
cercuri intime, deoarece ele 
dilată conținutul de cultură și 
alimentează elanul sufletesc, 
liniile de lungă durată 
comportamentului nostru, 
cumulările de cultură se 
numai treptat, aproape 
perceptibil și în durate 
finite 
mîndria 
oricărui 
plex.

Pînă 
derni!

ale
A- 
fac 
im- 
in- 

sînt 
a

— simple. Ele 
cea mai mare 

om complet și com-

și a sportivilor mo-

Georga SBARCEA

UN CAMPION DE BOX

de tragedie, 
tînăr (la 8 
trei ani de 
a avut mul- 

______ ___ _____  de rezolvat. 
Dar de acum Înainte ? Tinerii 
contaminați de pasiunea vola
nului sportiv vor îndrumări 
și sprijin, conștienți că Ii se 
cuvine acest fapt. Ei sînt visă
tori. dar nu utopici. Ei nu pre
tind bolizi de 300 de kilometri 
pe oră. Ei vor doar atît: să 
participe la un modest concurs 
de îndemînare, la un raliu u- 
șor, la o probă de circuit re
zervată începătorilor.

Ni se servește banalul argu
ment că peste tot în lume se 
percep taxe de la cei ce 
aliniază lntr-un concurs 
automobilism. Dar de ce 
imităm — din snobism, 
comoditate sau din lipsă 
imaginație

de multă vreme

ION GHINESCU, COMUNA BO- 
TENI. Am transmis scrisoarea șl 
am reținut epigrama :

Echipei reprezentative de fot-

dițiile unui joc în deplasare sau 
ale unei partide susținute cu un 
adversar mai puternic. Faptul că 
Suciu ----------
ționat 
prilie, 
l-ar fi 
Șuiul, 
prezintă o scăpare 
(pentru care ne cerem 
șl nicidecum un act ____ .
de avantajare a jucătorilor bucu- 

să 
fi 

al- 
vă 
fel

(Steaua) a fost... selec-
în „echipa etapei" din 6 a- 

în timp ce acest drept
avut Catona, portarul Cri- 
care obținuse nota 0, re- 

dln vedere 
scuze t), 

deliberat.
reșteni, cum sinteți dispuși 
credeți dv. Nu știm cum o 
cu celelalte echipe, dar, la 
cătuirca „echipei sâptfimînii", 
asigur că nu se face nici un 
de favoritism I

se 
de 
să 

din 
________  __  . . de 
imaginație — uzanțele altor 
meleaguri, când propria noastră 
realitate ne Impune alte me
tode ? Un tînăr de la noi vede 
că tovarășul său de atelier sau 
colegul de clasă merge la sta- 

' dion, ia startul într-un con
curs și pentru aceasta nimeni 
nu-l cere nici un ban. Ș! atunci 
își zice : „De ce eu, care vreau 
să conduc mașina proprie, 
tr-o banală întrecere de 
lom. trebuie să plătesc ?“ 

întrebarea este atît de 
gică șf de firească, îneît 
se poate să nu ne pună 
gînduri. Oare n-am putea 
ființa, pe lîngă unele din clu
burile și asociațiile noastre 
sportive, secții de automobi
lism care să se ocupe de ti
nerii piloți, inlesnindu-le par-

MIHAI POPESCU. COMUNA 
CERNEVICA. 1. Pîreălab nu mai 
era junior Ia data disputării 
Turneului U.E.F.A. 1962. 2. Cris
tian Topescu a practicat sportul 
de performanță — cătăria _ în

KASIWJ
în- 

sla-
lo- 
nu 
pe 

în-

bal, care a reușit In deplasare să 
termine la egalitate cu Anglia și 
R. F. a Germaniei, campioana și 
respectiv vice-campioana mon
dială:

Egali la Londra. Nevisat ! 
Egali la Stuttgart. Minunat ! 
Am mai avea un singur dor : 
Aurul și-argintul lor I

TRAIAN GALEA. CURTICL „E- 
chfpa etapei" este întocmită in 
baza notelor acordate de către 
cronicarii noștri. în cazul mai 
multor jucători cu aceeași notă, 
este preferat fotbalistul care a 
obținut nota respectivă in con

cadrul clubului Steaua. Dacă 
transmisiunile lui nu v-au făcut 
să bănuițl acest lucru, înseamnă 
că totul este în regulă 1 3. Debu
tul fotbalistic al Iul Mircea Lu- 
cescu, căpitanul echipei naționa
le ? La școala sportivă nr. 2 — 
în 1961. în 1963 a fost legitimat 
la Dlnamc București, de unde a 
trecut la știința („Sportul Stu
dențesc") Apoi, a făcut drumul 
Invers. Mai puțin, bineînțeles, 
Școala sportivă nr 2 1 4. „Pen
tru ca Turul Romnniei, la ciclism, 
să-și Justifice pe d< plin titulatu
ra, ar fi bine să se studieze po
sibilitatea ca el să urmeze ur-

Tiberio Mitri încadrat de polițiști

LA „REGINA COELI
• Tiberio Mitri a schimbat centura cu cătușele • Drogul 

leac pentru... teama de viață! • 0 meserie neadecvată
acceptată volens-nolens

Tiberio Mitri, ex-campioti 
european de box, a fost arestat, 
după cum se știe, pentru de
ținere de stupefiante. Este o 
poveste ce pare extrasă din- 
tr-un film despre acea „dolce 
vita" romană : Mitri cunoaște 
intr-un local de noapte o ti- 
nără franceză, o invită în apar
tamentul său și-i oferă o țigară 
drogată. Fata nu dă nici un 
semn de tulburare. Numai că, 
la un moment dat dă buzna 
în apartament o prietenă a lui 
Tiberio, pe nume Cinzia, îi 
face o scenă de gelozie și se 
năpustește asupra „uzurpatoa
rei". Cele două se păruiesc, 
iar Mitri intervine și lo poto
lește în stilul său, impărțin- 
du-le imparțial .numni necru
țători. Franțuzoaica ajunge ast
fel la spital unde povestește 
„noaptea aventuroasă”, vorbind 
și de țigara drogată. Astfel, o 
echipă de la secția stupefiante 
a poliției din Roma face per
cheziție în apartamentul lui 
Mitri, găsește „corpul delict” și 
fostul campion este trimis la 
închisoarea Regina Coeli.

Nu pentru prima oară ! A 
mai fost arestat și în 1967 pen
tru estorcarea și maltratarea 
unei bogătașe americane, He
len Davis, cu care a întreținut 
relații mulți ani după despărți- 

de soție, Fulvia Franco, 
acel prilej, cind Tiberio Mi- 
a fost descris în cătușe în 
de echipamentul obișnuit, 

vorbea deja despre fatala 
i „cale 

pornit 
ipoteză

rea 
Cu 
tri 
loc 
se 
precipitare a lui pe o 
apusă" pe care ar fi 
de mult. Acum această 
a fost confirmată.

Primul incident putea 
de natură sentimentală, 
șat puțin de o femeie 
de setea răzbunării. Acesta din 
urmă plasează însă pe fostul 
campion în lumea aceea a „pa- 
radisurilor artificiale" în care 
au sfirșit atîția dintre colegii 
săi. De obicei se începe cu 
„bomboanele" nentru a face 
față loviturilor pe care nu ai 
curajul să le înfrunți, apoi se 
continuă cu folosirea acelui 
„ceva" ce te face să uiți suc
cesul și norocul care te-au pă
răsit în seara cînd picioarele 
au devenit neputincioase ca 
niște cîrpe și ringul înconjurat 
de mulțime și inundat de lu
mină a apărut ca o colivie în
spăimântătoare, cu adversarul 
care îți bombardează coastele 
și cu respirația care ți se o- 
prește spasmodic în gît.

Tiberio Mitri este persona
jul clasic care nu a știut să 
reziste succesului și marii în
cordări a unei meserii care 
mergea bine pentru el fiindcă 
avea explozie și mușchi, dar 
care nu se potrivea personali
tății sale. Mitri a eschivat în
totdeauna loviturile puternice. 
Avea față de ele o teamă atro
ce, de care se rușina, dar con-

fi doar 
îngro- 

mînată

tinua să meargă înainte fiindcă 
nu știa să facă altceva.

Născut la Triest în 1926, la 
vîrsta de 9 ani a ajuns intr-un 
orfelinat, deoarece tatăl îi mu
rise iar mama nu reușea să-i 
întrețină pe el și pe fratele 
lui. După puțin timp a ieșit 
de aici, a intrat în școală, unde 
nu a obținut rezultate satisfă
cătoare. La 15 ani a urcat 
pentru prima oară în ring, ca 
amator. Pentru o vreme a fă
cut deseori cunoștință cu po
deaua, apoi a început să înre
gistreze victorie după victorie 
și în 1946 a trecut la profesio
nism. Un an mai tîrziu obține 
17 victorii în 19 meciuri susți
nute și începe să se afirme ca 
mare speranță a boxului ita
lian. în 1949 îl învinge pe De- 
lanoit și cucerește titlul euro
pean la categoria mijlocie. De- 
acum este un idol, iar tifosi 
înnebunesc după el. _Acum cu
noaște pe Fulviă 
brunetă frumoasă, 
și el, care, cu un 
fusese aleasă miss

în 1950 se căsătoresc. Este 
un moment de răscruce în via
ta unui băiat normal, care de
vine eroul unor glume de prost 
gust, Mulți spun că „miss“ l-ar 
fi luat în căsătorie numai pen
tru faima sa. alții susțin că 
fusese, intr-adevăr, îndrăgosti
tă de el. Cert este că pentru 
Mitri au început zilele negre. 
Neînțelegerile cu soția n-au 
întîrziat să se ivească. Chiar 
și cariera sa sportivă a avut 
de suferit. Mitri a încercat 6ă 
ajungă la titlul mondial, dar a 
pierdut Ia puncte în fața lui

Franco, o 
triestină ca 
an înainte, 
Italia.

Jack La Motta. De-atunci nu 
mai este el însuși. Urcă în 
continuare în ring, cîștigă, dar 
chinuit. în străinătate este luat 
în deridere ca soț al fostei 
„miss Italia". în 1954 6e des
parte de Fulvia Franco, cu 
toate că în 1951 li se născuse 
un copil, Alex. Cu puțin înain
te deschisese un bar la Roma 
în strada Arenula. Astfel, a în
ceput să 
nocturnă”.
și, astfel, o farmecă pe Helen 
Davis.

între timp, pătrunde în ci
nema. interpretînd roluri se
cundare în filme de aventuri 
sau făcînd pe manechinul. Opt 
ani de zile nu și-a văzut fiul 
dar îl va întîlni cu ocazia unui 
accident în care Alex și-a rupt 
un braț. Vorbind despre acest 
moment, Fulvia spunea : ,,Au 
devenit îndată simpatici unul 
altuia”.

O situație ireală, una dintre 
atîtea altele în viața acestui 
om, care, încă din vremea 
cînd boxa, trăia cu teama că 
va sflrși „sonat", ca mulți 
alții. „Cînd te întorci de la un

graviteze in „lumea
Este încă frumos

meci dur — spusese odată — 
simți, zile în șir, un vid și vî- 
jiieli în cap și ești cuprins, 
uneori, de amnezie. Este ceva 
teribil. Totdeauna mă mistuia 
gîndul că aș putea deveni un 
ramolit mintal".

Ca să alungi boxer trebuie 
să fii o „mașină de pumni" și 
Mitri nu era. ÎI chinuiau incer
titudinea, îndoiala, îngrijorarea 
Sub fizicul său de superman 
se ascundeau o teamă obsedan
tă și un echilibru Instabil.

Se 6pune că în fiecare zi o 
bătea pe Helen Davis, în pe
rioada relațiilor cu ea. Și nu 
era vorba de niște palme oare
care, ci de upercuturi dure și 
chiar adevărate și brutale re
prize de karatd.

Acum trei ani Davis l-a pă
răsit, s-a întors în Texas la 
bogății săi părinți, iar el a alu
necat încet-încet într-o lume 
șî mal declasată și mai nevro
tică. Drogul a devenit, astfel, 
ultimul remediu împotriva fri
cii care l-a subjugat. Nu era 
teama de ring, ci teama de 
viață.

(După „AMICA”)

EUROPENE”JAPONEZII LA

Prezent la marile eveni
mente din lumea tenisului de 
masă, cunoscutul specialist ja-

maiorul traseu : București — Ur- 
ziceni — Vadul Oii — Constanța
— Tulcea — Brăila — Galați 
Birlad — Iași — Botoșani — 
ceava — Vatra Dornei — De‘ 
Cluj — Baia Mare — Satu 3Î
— Oradea — Arad — Timișoara
Lugoj — Caransebeș — Turnu Se
verin _ Craiova — Pitești — Brașov

București. Sau un traseu ase- 
ignoreze nici 
Nici Turul 
de etape ale 
să „acopere" 
atît mai pu- 
lucru o com-

mănător, care să nu 
o regiune a țării”.
Franței, cu cele 24 
sale, nu-și propune 
toate regiunile. Cu 
țin poate face acest______
petiție rezervată amatorilor, cum 
este Turul României, care nu poa
te avea mai mult de 12 etape, eu 
o medie nu mai mare de 140 de 
kilometri. Se pare că nu sînteți 
în curent cu ultimele reglemen
tări ale Federației internaționale 
de ciclism amator, în această pri
vință. Oricum, dintre etapele pro
puse, una mă tentează și pe mine: 
cea în care ați inclus Vadul Oii. 
Aș avea grijă să cobor primul 
din bac, ca să obțin cuvenita bo
nificație !

ponez și producător de pa
lete Hikosuke Tamasu a a- 
sistat și la europenele de la 
Moscova. în semn de prețuire 
pentru sportivii 
sul ne-a oferit

grafie care îl înfățișează in 
compania campionilor mon
diali Nobuhiko Hasegawa (la 
dublu mixt, alături de Ya- 
suka Konno) și Shigeo llo 
(simplu bărbați) — in dreapta.

români, din- 
această foto-

Jc’VRsJQL. SpoATUL.

Sala

să 
im
put

si
eve-

cu un incorigibil 
sport, aflat în 

de competitor pe 
ne-a făcut 

nou asupra
se 

ca temă șl expresie,

MIRCEA BARBANDEAL, 
NEDOARA. 1. Aveți memorie 
bună : în ediția 1966—1967 a Cu
pei campionilor europeni, la fot
bal, fnternazionale Milano s-a 
întîlnit cu Torpedo Moscova. Sco
rurile celor două meciuri 1—0 
și 0—0. Calificată mai departe, 
deci : fnternazionale. 2. „Am scris 
citeva scrisori pe adresa clubu
rilor lui Pircălab și Dumitru Po
pescu, fără să primesc nici un 
răspuns. Citeam undeva că Bec
kenbauer răspunde la mii de scri
sori. Sînt, oare, fotbaliștii noștri 
mai ocupați 7“ s-ar putea. Dar 
nu cu fotbalul !

IOAN MERDARIU, COMUNA 
BUCIUMENL 8 dintre participan
tele la turneul final al campio
natului mondial de fotbal, din 
i960, stau acum pe tușă. Este 
vorba de : Portugalia, Franța, 
Argentina, R.P.D. Coreeană. El
veția. Ungaria, Spania și Chile. 
Alte 8 (ări le-au luat local in 
1970 : ROMANIA, Cehoslovacia, 
Suedia. Belgia, Maroc, Israel, Sal
vador și Peru.

Iluilrații; N. CLAUDIU
EUGEN M1HAEACHE

Afiș atletism

O reîntilnire 
îndrăgostit de 
postură inedită 
tărimul artei, 
medităm din 
pulsurilor proaspete ce 
aduce, 
cestui mesager al marilor 
nimente sportive care este afi
șul. Prezentată recent în 
Dalles, expoziția de grafică a 
profesorului Eugen Mihalache, 
lector la facultatea de desen a 
Universității din București, se 
situează tocmai pe această linie 
cu tendințe înnoitoare și în do
meniul afișului sportiv. Repro
ducerea alăturată pledează su
ficient de elocvent — să sperăm 
— îtl acest sens, (rd, v.)



V

victorie tară
înainte de meci, Cîmpeanu 

declara plin de emfază : „Azi 
nu vom primi nici un gol. 
Vom da, în schimb, cel puțin 
două". Tot înainte de meci, 
antrenorul Dumitrescu : „Pro
nosticul meu — 2. în cel mai 
rău caz — X”. Luciditatea an
trenorului arădean a primat și 
pe deplin motivată. De la pri
ma fază de joc. U.T.A. a eta
lat o linie de fund sobră șl 
imbatabilă, o axă mediană ex
trem de mobilă, care a domi
nat mijlocul terenului, punind 
în cursă cele trei rapide vîr- 
furi de atac. Circulația balonu
lui a fost făcută In timp util, 
un joc tactic și tehnic care a 
reușit să pună în derută echi
pa clujeană, iar in final a adus

NORII SAU RISIPIT TÎRZIU...
N-a fost chiar atît de sim

plu cum ar putea crea im
presia rezultatul final al 
partidei de la Petroșani. No
rii s-au risipit tîrziu, în mi
nutul 85. cînd, Ia un con
traatac, Jiul a înscris cel de 
al doilea gol, care a elibe
rat formația din Valea Jiu
lui. de orice emoții, 
risc, și de pericolul 
al egalării.

De fapt, această 
nesigură pînă în 
minute de joc, echipa din 
Petroșani și-a creat-o 
gură, după ce 
priză avusese 
rate ori ocazia 
soarta partidei, 
fi crezut, după 
deschis scorul 
minut al jocului 
ceasta, urmînd unei alte o- 
caziî pierdute de Peronescu, 
chiar în primul minut al 
meciului — că gazdele vor 
avea, la un moment dat, în- 

^fcieli asupra victoriei. într- 
aaevăr, prima repriză, și mai 
ales începutul ei, s-a desfă
șurat sub semnul dominării 
totale a Jiului. Prin acțiuni 
rapide, prin dese schimbări 
ale direcției de atac, prin- 
tr o mișcare continuă în te
ren, Jiul a reușit, în primele 
20 de minute, să deregleze 
apărarea adversă, care s-a 
văzut mereu depășită, pusă 
în fata unor situații critice, 
rezolvate numai prin inter-

de orice 
iminent

situație 
ultimele

sin- 
în prima re
de nenumă- 
de a tranșa 
Nimeni n-ar 
ce Libardi a 
în al treilea 

și a-

POLITEHNICA IAȘI—STEAUA 
X—2 (0-2)

IAȘI, 18 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Stadion „23 
August11, teren moale, timp 
ploios, spectatori aproximativ 
10 000. Au marcat : ștefănescu 
(min. 9), Tătaru II (min. 11) 
șj respectiv Sătmăreanu (min. 
53, autogol).
POLITEHNICA : Constanti-

nescu 6 — Găvrilă (min. 36 — 
Pal 7). lanul 8, Alecu7, Romi- 
lă 4 (min. 36 Gavrilă 7). Lupu
lescu 4 (pentru durități), Con- 
tardo 6. Marica 5. Cuperman 
6 Moldoveanu 8. Slmionaș 4, 
(min. 71 — Goleac).

STEAUA : Suciu 9 — Crista- 
che 7, Hălmăgeanu 8, Ciuga- 
rin 7. Vigu 8. Sătmăreanu 8, 
Negrea 7, Tătaru 8, Pantea 8, 

jșt^fănescu 8, Creiniceanu 7.
Arbitru, P. Sotir (Mediaș) 

-ăr-ir-*- ajutat la linie de C. 
Nițescu și A. Tudor (ambii din 
Sibiu).

Trofeul petschowschi (pentru 
public) : 4 (fluierături nejus- 
tificate).

La tineret — rezerve : Poli- 
tehnica-Steaua 2—1 (1—1).

Fiecare joc susținut acasă 
trezește în sufletul ieșenilor 
speranța evitării retrogradă
rii, toată lumea mizînd pe 
cele 2 puncte pe care, de 
regulă, le conferă avantajul 
terenului. Iată, însă, că azi, 
pe stadionul din Copou, 
Steaua a învins tocmai cînd 
punctele aveau, pentru gaz
de, prețul cel mai mare.

Primul sfert de oră, acest 
sfert neiertător nu va fi ui
tat curînd. El a adus printre 
localnici dezamăgirea. Ce s-a 
întîmplat ?

După un start promițător al 
localnicilor se părea că Po
litehnica se va impune. Dar... 
min. 9: balonul circulă de 
la Pantea la Tătaru, acesta 
trimite pe lîngă lanul, Ște
fănescu e pe fază și înscrie 
pe sub Constantineșcu venit 
în întîmpinare: 1—0 pentru 
Steaua. Stadionul a amuțit. 
Nimănui nu-i vine să creadă. 
Dar iată, lumea nu se dez
meticește (și nici jucătorii 
gazdă) și Steaua punctează 
din nou. Min. 11 : o nouă 
combinație excelentă a bucu- 
reștenilor. Se țes 4—5 pase, 
Ștefănescu trimite în cele din 
urmă lui Tătaru și acesta șu- 
tează puternic de la 25 m. 
Constantinescu este neatent, 
mingea întră sub bară și 
Steaua conduce cu 2—0. Așa

PREMIILE TRAGERII LOTO 
A PRIMĂVERII DIN 10 APRI
LIE 1970. 1 PREMIU DE 100.000 
LEI, 2 PREMII A 02.379 LEI, 

9 AUTOTURISME Ș.A.
PREMII OBIȘNUITE

EXTRAGEREA I : Categoria 
I : 1,20 variante a 100.000 lei ; 

\a Il-a : 7,25 a 21.327 lei : a 
TlII-a : 28,30 a 4.852 lei ; a IV-a: 

' 50,80 a 2.703 lei ; a V-a : 246,5 
a 558 lei ; a Vl-a : 462,20 a 
297 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : ca
tegoria B : 3,75 variante a
62.379 lei ; C : 9,50 a 12.312 Iei; 
D : 24,35 a 4.803 lei ; E : 53,40 
a 2.190 lei ; F : 48 a 2.437 lei.

AMBELE EXTRAGERI : ca
tegoria Z : 1.638,15 variante a 
100 lei. Cîștigăton : Categoria 
I extragerea I : DELIU TOA- 
DER din comuna Sulița, jude
țul Botoșani. Categoria ~ 
CONSTANTIN NATALIA 
BIRSAN M1RAMELLA 
București. Aceste două premii

B :
Și 

din

sportwl

drept de apel

Pag. a 3-a

PERIOADA
pe deplinoaspeților o victorie 

meritată.
„U” Cluj a putut 

tă cu un boxer plin de vita
litate, foarte slab pregătit teh
nic și tactic, ale cărui lovituri 
au nimerit în gol tot timpul. 
Jocul echipei clujene a purtat 
amprenta celei mai pure întîm- 
plări : aglomerări inutile in a- 
ceeași parte de teren, centrări

fi asemui-

,U“ CLUJ — U.T.A. 0-2 
(0-2)

DINAMO BACĂU — C.F.R. 
CLUJ 1-0 (0-0)

JIUL—PETROLUL 2—0 (1—0)
18 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion 
timp închis, spectatori : circa 6 000. Au înscris : 

Libardi (min. 3) și Marinescu (min. 85).
JIUL : Stan 8 — Talpa! 8, Georgescu 1, Dobreseu 6, Popescu 

9, Remus Popa 8 (min. 76 — Marinescu), Cotormani 7, Peronescu 
8. Ion Constantin 7 (min. 80 — Sandu). Libardi 7, Naldln 8.

PETROLUL : M. Ionescu 9 — GrUber 8, Bădin (min. 7 — 
N. Ionescu 7), Florea 7, Mocanu 8, Juliasz 5 (min. 33 — Moraru 7), 
Cringașu 3, Dlncuță e. Grozea 8, Cotigă 7, Stroe 7.

A arbitrat Vasile Dumitrescu '#4F4lralk> ajutat bine la linie 
de Dumitru Ghețu și, slab, de Romeo Stincan (toți din București). 

Trofeul Petscho'Aschi (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve : Jiul—Petrolul 1—2 (0—2).

PETROȘANI,
Jiul, teren moale,

lui Mi- 
16. de 
putea 

apărări

vențiile inspirate ale 
hai Ionescu. în min. 
pildă, I Constantin 
înscrie, în fata unei 
speriate și dezorientate, dar
a alunecat, pierzînd balonul. 
Tot el, mai tîrziu. după ce 
își crease, în mod spectacu
los, o situație de 
eu M. Ionescu a 
astfel că portarul 
putut retine. De 
Peronescu a avut 
picior, în cîteva rînduri, dar 
nu a acționat cu spontanei- 
tatea-i caracteristică, lăsînd 
să-i scape aceste ocazii.

în finalul reprizei, Petro
lul reușește să echilibreze 
jocul și chiar să preia ini
țiativa, la un moment dat 
(4 cornere consecutive), 
nuntind, parcă, contraofensi
va pe care avea 
tuie după pauză.

Repriza a doua 
totul alt aspect,

gol singur 
tras slab, 

petrolist a 
asemenea, 
„golul1* în

a-

s-o dezlăn-

a avut cu 
solistă fi-

avea să fie scrisă istoria a- 
cestei partide cu atîta miză 
pentru gazde.

Localnicii încep să domine 
mai mult dar la înaintare 
acțiunile lui Mcîdnvcanu nu 
sînt sprijinite de coechipieri, 
în această parte ar fi de 
consemnat poziția bună de 
șut a lui 
15), care 
traatacuri 
nu, șutul 
m (min 22) și ușurința 
care Steaua trimite mingea 
în corner (10 în prima re
priză).

După pauză Politehnica a- 
tacă furibund. Min 53 După 
un corner scurt. Sătmăreanu 
sare, dar lovește mingea gre
șit și o trimite jos la colț 
înscriind pentru . ieșeni Șoc 
psihologic. Politehnica revine 
în atac. Meciul se îndîrjește. 
dar Steaua (min 59) are prin 
Pantea o clară ocazie de gol. 
Min. 63 oferă posibilitatea e- 
galării. Cuperman șutează, 
dar Suciu respinge. Tensiu
nea crește, culminînd în min. 
79. învălmășeală în careul 
bucureștenilor. Un șut, două, 
trei, după care Lupulescu tri
mite în bară. Gazdele acuză 
11 m, însă noi nu am văzut 
infracțiunea. Și meciul ia 
sfîrșit.

Moldoveanu (min. 
întîrzie. două con- 
ale lui Creinicea- 

lui Tătaru de la 18 
cu

Constantin ALEXE

ind, acum, Petrolul. Pe fon
dul unei cedări fizice mani
feste a fotbaliștilor locali, 
ploieștenii au strîns rîndu- 
rile, 
atac, 
teren 
crea

Totuși, presiunea oaspeți- 
llor a creat destulă tensiune, 
atît pe teren cît și în tri
bune, aceasta dispărînd abia 
atunci 
nescu 
asupra

au trecut hotărit 
asaltînd jumătatea 
a Jiului, fără însă 

situații decisive.

la 
de 

a și

cînd șutul lui Mari- 
a risipit orice dubiu 

rezultatului final.

Jack BERARIU

CLUJ, 18 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). 
Stadion Municipal, teren 
moale in prima repriză, a noi 
alunecos datorită ploii toren
țiale. spectatori aproximativ 
15 0D0, timp ploios. Au mar
cat : -
și Moț

„U“ : 
5. Pexa 

4, Anca 
leanu s, Munteanu 4 (Barbu 
min. 46). Oprea 3, Barbu 5 
(Coman min. 46) 5.

U.T.A. : Gornea 8 — Blrău 
8, Lereter 8. Pojoni 9, Bro- 
șovschi 8, Domide 9. Axente 
7, Petescu 7, Moț'7, Deffi- 
brovschi 7, Dumitrescu 8.

A arbitrat Mircea Rotaru 
(Iași) ajutat de V.
Popa (Iași) și A. Macovei 
(Bacău).
Trofeul Petschowschi (pentru 

public) ; 7,
La tineret-rezerve : „U“ — 

U.T.A. 4—0 (2—0).

Dombrovschi (min. 32) 
(min. 35).
Moldovan 6 — Creții 
6, Neșu 4, Cîmpeanu 
5. Mtîslățea 5, UitA-

BACĂU. 18 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). Stadion 
„23 August", teren moale, timp 
ploios, spectatori 5 000. A în
scris E. Dembrovschi (min. 
69).

DTNAMO : Ghiță (fără notă, 
din lipsă de activitate) — Co- 
mănescu 7, Nedelcu 9. Velicu 
8, Maghiar 8, Vătafu 7. Duțan 
7. Pruteanu 5 (min. 60 —
Pană). E. Dembrovschi 8, Ene 
Daniel 7 (min. 67 — Panait), 
Bă’uță +8.

C.F.H. : Mărculescu 8 —
Costea 7 (min. 75 — Florescu), 
Dragomir 7. Soos 9. Țegean 7. 
Roman 8, Brelan 7, Stîncel 
7, Soo 6, Ionescu 7 Petrescu 8.

A arbitrat V, Pădureanu 
ajutat la linie de 

D. Isăcescu și C. Niculescu 
(lefi din București).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 7.

La tineret-rezerve : Dinamo
G—l (1-0).— C.F.R.

debntează cu o sen- 
lovitură de la 11 m 
împotriva gazdelor

stereotipe, inalte in careu, unde 
Lereter și Pojoni au dominat 
cu autoritate, pase cu nemilui
ta la adversar — carențe care 
nu puteau să ducă la un ajt 
rezultat, la un alt deznodă- 
mint. decit înfrîngerea.

După începutul 
cînd Anca (min. 1 
peste poarta goală, 
pun stăpînire pe joc, evoluea
ză tot mal cerebral și în min. 
32 Dembrovschi. servit do Bi- 
rău, șuteaz.ă imparabil din 
marginea careului. Peste 3 mi
nute, 
ușor 
van. 
scrie

1 partidei.
10) a șutat 

arădenii

Neșu se bîlbîie, 
de tot acasă spre 
Moț Interceptează 
în poarta goală.

trimite 
Moldo- 
și în-

Vidor MOREA

Partida 
zațională 
acordată 
în min. 8, în următoarele îm
prejurări : la o centrare Soo 
sare la balon împreună cu 
Maghiar ; e jenat ușor și ar
bitrul V. Pădureanu — cu o 
severitate excesivă — fluieră 
penalty, contestat vehement 
de dinamoviști și de public. 
Soo pune însă totul la... 
punct, trâgînd lovitura afară! 
Băcăuanii n-apucă să răsufle 
ușurați și Petrescu scapă 
spre poarta lor fiind cosit în 
ultimă instanță de Velicu. Țe- 
gean ratează- lovitura de la 
20 de m de poartă. Jocul e 
însuflețit și echilibrat. Țe- 
gean și Dragomir își supra
veghează cu atenție oamenii 
dați în pază (E. Dembrovschi 
și Ene Daniel), îar asalturile 
furibunde, dar haotice, ale di- 
nămoviștilor se sparg mereu 
de zidul clujean și mai ales 
de Soos, „meterezul11 princi
pal. Duțan, Băluță și E. Dem
brovschi tatonează poarta 
clujeană cu șuturi de ta dis
tanță, iar Ene Daniel ratează 
două lovituri libere de la 20 
de m. Nedelcu și Maghiar ve- 
niți mult din urmă caută za
darnic o poartă de intrare în

cetățuia clujeană, iar un șut 
bombă semnat de Velicu e 
respins cu dificultate de 
Mărculescu.

La reluare, băcăuanii, 
surprinși de energica ripostă 
a adversarilor, își dublează 
eforturile punînd și mai 
mult accent pe viteză în ac
țiuni. în min. 52 golul e 
mai aproape decît oricînd de 
poarta ceferiștilor. Vătafu 
pasează la Ene Daniel, a- 
cesta driblează doi adversari 
și pătrunde în careu. în loc 
să tragă, caută să dribleze 
și portarul, și ocazia se spul
beră. în min. 62 Băluță se 
infiltrează pe stînga, centrează 
admirabil, dar Duțan ratează. 
Peste alte 7 minute el re
petă figura și pasa sa impe
cabilă îl 
DEMBROVSCHI. 
fulgerător de la 
eroica rezistență 
înfrintă. Portarul 
scoate balonul i 
Dinamoviștii cîștigă astfel cu 
multă dificultate o partidă pe 
care o considerau un simplu 
galop de sănătate.

DE TRANSFERĂRI

FINIȘ LA FOTOGRAFIE.

întîlneste
Un

1 16 m și
clujeană e 
Mărculescu 

din poartă.

pe E. 
voie

George MIHALACHE

A.S. 
0—0 

tele- 
nos- 

................. teren 
denivelat, ploaie măruntă, 
spectatori circa 8 000.

FARUL : Ștefănescu 9+ (re
priza a doua) — Antonescu 
5, Koszka 8. Mareș 6, Pleșa 
8. Tănase 7. Ccnstantinescu 5 
(min. 50 — Badea 5), Sorin 
Avram 5 (min. 65 — Ologu 
6), Sasu 6. Tutan 8, Kallo 8.

A.S. Armata : Solyom 10 (re
priza întii) — Szolosi 8, Don- 
doș 7, Ispir 7, Czako 6, Slklo- 
di 7, Nistor 7. Canlaro 9. Trăs
nea 7, Fazekaș 6, Lucaci 7.

A arbitrat Andrei Rădulescu 
ajutat foarte bine 

la linie de Gb. Retezau .și R. 
Buzdun (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 9.

La tineret — rezerve : Fa
rul—A.S. Armata 1—0 (1—0).

FARUL CONSTANTA — 
ARMATA TG. MUREȘ

CONSTANȚA, 13 (prin I 
fon, de la corespondentul 1 
tru). Stadion „1 Mnl".

Avind în vedere faptul că, 
in urma calificării echipei 
naționale la faza finală a 
campionatului mondial, pro
gramul jocurilor oficiale a 
fost prelungit pînă la 26 iu
lie a.c., Biroul federal a 
schimbat, în mod excepțio
nal, numai pentru acest an 
(spre a asigura buna desfă
șurare a 
Iransferări).
prevăzute i 
anume :

Perio’ada 
prevăzută 
Uniatul : 
care 
secții 
competițională sau 
categorie superioară 
inferioară 
15 iulie—5

Acordul 
de fotbal 
văzut de articolul 31, alinia
tul 2. poate fi acordat pînă 
cel mai tîrziu la 25 iulie, 
dată după care secțiile de 
fotbal nu mai pot scoate 
din loturile lor pe jucători 
decit eu consimțâmintul a 
cestora.

operațiunilor de 
, unele termene 
de regulament și

de transferări 
de articolul 23. a- 

a, pentru Jucătorii 
solicită transferarea la 

de aceeași categorie 
de Ia o 

la alta 
se fixează între 
august 19*0.

scris al secțiilor 
(dezlegarea), pre-

...Extraordinar final de 
meci ! Desfășurat marea ma
joritate a timpului în stil de 
promenadă (dinamovistă), jo
cul de pe stadionul din șos. 
Ștefan cel Mare s-a încheiat 
în maniera unui finiș clasic 
de pe Epsom sau Long- 
champs 1 La fotografie, cîști- 
gător „cu un cap" fiind team- 
ul dinamovist, care a re
zistat uimitorului sprint pe 
ultimele lungimi al orădeni- 
lor. Min. 88 : 2—0 pentru Di
namo. Tot min. 88: orădenii 
ratează două ocazii rarisime 
de gol prin Cefan și Suciu. 
Min. 89: Kassai reduce sco
rul, 2—1. Min. 89 : Kun II 
marchează dar golul este in
validat, tușierul Blau semna- 
lîrid poziția de ofsaid a ari
pii orădene din chiar momen
tul în care i se 
pasa.

Simpla reluare 
minute sugerează 
mu! finalului de 
cardiac"
za profesional 
orădean venit 
favoriții, final 
extaz" — cum

transmitea

a acestor 
d ramați s- 

joc, „final 
cum îl caracterî- 

un medic 
să-și susțină 
de „agonie și 
l-a clasat, cu

un zîmbet palid, un romantic 
licean bucureștean, cărei 
face, nu mă îndoiesc, poezii 
(în secret) lui Dumitrache și 
lui R idu, lui Pircălab și lui 
Lufoscti.

Ce a fast înaintea finalului? 
Joc de week-end dinamovist, 
di-traetiv. grațios și ineficace 
două treimi de meci. Handi
capați de lipsa a numeroși 
titulari, orădenii au început

F.C. ARGEȘ—STEAGUL ROȘU 2—2 (0-1)
PITEȘTI, 18 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadionul 

„1 Mai“, teren excelent, timp noros, spectatori 15 000. Au marcat 
Nuțu (min. 55), Dobrin (min. 74 din 11 m) pentru F. C. Argeș, 
și Florescu (min. 35). Balint (min. 88) pentru Steagul roșu.

F.C. ARGEȘ : Niculescu 7 - Pigulea 7. Barbu 7, Vlad 6, 
Ivan TI 5, Olteanu 7. Ștefănescu 4 (min. 46 — Prepurgel 8), Nuțu 6, 
Radu 6 (min.‘ 86 — Roșu). Dobrin 9, Jercan 5.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 ~ Ivăncescu 8, Jenei 6, Ol
teanu 6, Rusu 7, Pescaru 6, Cadar 8, Necula fl, Balint 8, Florescu 
7, Gydrfl 8.

A arbitrat : C. Dinulescu ajutat la linie de T.
Vasile și C. Manușaride (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : “
La TINERET-REZFRVE : ~ ------

2—3 (1—2).
7.

F.C. ARGEȘ—STEAGUL ROȘU

Meciul a plăcut prin evo
luția scorului, prin fair-play- 
ul care a ocupat un loc de

au fost cîștigate pe bilete în
tregi.

PREM1ILF SUPLIMENTARE
Categoria G : 

a 7.700 lei ; H : 
la Paris (valoare 
care) : I : 31,25
U.R.S.S. (valoare 
care) ; J : 94.25 a

0,25 variante
7,45 excursii 
9.000 lei fie- 
excursii în 

3.500 Iei fie- 
1.000 lei ; K:

PREMIILE SPECIALE:
Categoria M : 1 autoturism 

Dacia 1300 : N : 8,20 variante 
cîștigă la alegere : autoturisme 
Dacia 1100 sau Moskvici 408 
sau Skoda 1000 MB. sau ex
cursii în Japonia conform pros
pect ; O : 6.70 excursii la Paris 
(valoare 9.000 lei fiecare) ; P: 
27.70 excursii în U.R.S.S. (va
loare 3.500 lei fiecare) ; R1 
31,30 a 1.000 lei ; S : 50 a 500 
lei ; T : 3.422,70 a 50 lei.

cinste, dar jocul în sine a 
fost presărat cu unele lip
suri. printre care menționăm: 
greșelile în finalizare ale pi- 
teștenilor și erorile comise 
tot de ei, în apărare (la cele 
două goluri). Brașovenii au 
evoluat, în general, bine, au 
temporizat jocul în prima 
repriză și nu au cedat lupta 
Pînă în ultimele clipe cînd 
au egalat. La început, ini
țiativa teritorială a aparți
nut gazdelor. în timp ce ste
garii pîndesc orice moment 
de contraatac. Niculescu cu
lege aplauze pentru specta
culozitatea cu care reține 
șutul Iul Gybrfi (min. 5). 
Presiunea localnicilor nu 
poate fi fructificată de Radu 
care, servit excelent din lo
vitura liberă a lui Dobrin, 
pierde o mare ocazie de a 
înscrie (min. 12). 10 minute 
mai tîrziu Dobrin lansează 
pe același Radu, dar Ada- 
mache, prompt, deviază în 
corner șutul-bombă al piteș- 
teanului. Apoi oaspeții sîrit 
Pe punctul de a înscrie, gra-

DINAMO BUCUREȘTI-CRIȘUL 2—1 (0—0)
Stadion Dinamo, timp frumos, teren excelent. 13 000 de spec

tatori. Au marcat : Dinu (min. 63). Dumitraclie (min. 69), respectiv, 
Kassai (min. 89).

DINAMO : Andrei 7 — Cheran 8 (min. 87 — Ștefan). Nun- 
weiller IV 8. Stoeneseu 7, Deleanu 7, Ghergheli 6 (min. 46 — D. 
Popescu 6), Dinu 7, Pircălab 7, Dumitraclie 8, Nunweilier VI 9, 
Lucescu 7.

CRIȘUL : Catona 6 
7, Arnoțchl 7. Cociș 7 
Kun II 8, Kassai 7.

A arbitrat : St.
Blau (Timișoara) șl

Trofeul Petschowschi (pentru public) :
La tineret-rezerve : Dinamo—Crlșul 6—0 (3—0).

— Sărac 7. E. Naghl 6, Bule 
(min. 51 Suciu 7), Ceaușu 6,

7, Popovlei 
Cefan 7,

I.
Birăescii (Timișoara) •ir-irJrdr, 
Tr. Cruceanu (Arad).

9.

ajutat de

Nici cei mai optimiști su
porteri ai mureșenilor nu spe
rau ca echipa lor să 
toarcă 
punct, 
altele, 
făcută 
rul Bone a început 
roadele scontate. Constănțe- 
niî, care Inițial voiau să-și 
rotunjească golaverajul, au 
luat jocul în neserios, fapt 
care a făcut ca în final, ei 
să fie acei care au „ciupit11 
un punct, datorită interven
țiilor salutare din ultimele 
minute de joc ale portarului 
Ștefănescu. Partida a avut

se în- 
cu un 
printre 
tineret

de pe litoral 
dar s-a văzut, 
că infuzia de 
în echipă de antreno- 

să dea

două aspecte distincte : o 
primă repriză, în care con- 
stănțenii au atacat furibund, 
dar mai puțin lucid, irosind 
nu mai puțin de zece ocazii 
de a înscrie. prin Kallo 
(min. 2 și 23), Tufan' (min. 
13, 17. 25), Sorin Avram 
(min. 22, 34) Sasu (min. 
26, 35, 42) dînd, în același 
timp, posibilitatea lui Soiyom 
să se remarce în mod deose
bit. în această repriză oas
peții s-au apărat supranu- 
meric, în mod organizat, stă
vilind atacurile constănțene. 
în această parte a jocului ei 
n-au tras nici un șut pericu
los la poarta lui Ștefănescu.

După pauză, spre sur
prinderea spectatorilor, lo
calnicii cedează terenul și 
cei care atacă mai periculos 
sînt oaspeții și, din nou, se 
va da posibilitatea de astă 
dată portarului Ștefănescu să 
se remarce la șuturile lui 
Caniaro (miri. 65 și 85), Si- 
klodi (min. 68) și Lueaci 
(min. 90). Mai mult, mure
șenii au și o bară prin Nis
tor în min. 6(1. în această re
priză Farul are o singură 
zvîcnire periculoasă (min. 
86), cînd Tufan trimite cu 
capul spre poarta părăsită 
de Solyom, dar Szolosi. res
pinge cu capul de pe linia 
porții. Jocul se încheie cu 
un rezultat de egalitate care 
nemulțumește publicul con- 
stănțean, care. în mod spor
tiv, îi aplaudă pe mureșeni 
pentru felul în care au știut 
să-și apere șansele, chiar 
minime.

Cornel POPA

partida cu o timiditate de 
școlari, dar s-au... maturizat 
progresiv, ajungind la înce
putul reprizei a doua (cînd 
au combinat excelent) să ne 
facă să bănuim că sînt în sta
re de o lovitură de teatru. A 
venit însă primul gol al lui 
Dinu (min. 63), dintr-o minge 
servită ideal de Deleanu, a 
urmat al doilea gol „made— 
Dumitrache“,cu înșurubarea 
adversarului direct (min. 
69), a mai fost bara lui Pir- 
călab (min. 77) și toată lu
mea se aștepta la un „platou" 
drogat din partea elevilor lui 
Nicușor. Dar n-a fost așa. 
Sarabanda dinamoviștilor s-a 
stins progresiv, iar ambițio
șii (și talentații) orădeni (a- 
ceastă echipă 
vedit-o, un loc 
nă fotbalistică 
scos în ceasul 
bilele lor arme, cu care pu
teau — incredibil, dar... real 
— da peste cap rezultatul 
meciului.

Acesta este fotbalul, hulitul 
și sublimul nostru fotbal de 
toate zilele 1

Marius POPESCU

merită, a do
pe prima see- 
a -țării) și-au 
al 12-lea teri-

tie unei curse solitare (de 40 
m !) a lui Gyorfi, dar Nicu
lescu intervine cu siguranță. 
Si iată că jocul se echili
brează, ba mai mult, începe 
să evidențieze perioada bra
șovenilor : Ivan II comite o 
mare greșeală întîrziind in
tervenția, Niculescu iese din 
poartă și Florescu atent tri
mite balonul în gol (o gafă 
de apărare 1).

După pauză, gazdele joa
că mai incisiv și introduce
rea lui Prepurgel se dove
dește foarte inspirată. El este 
coautorul golului egalizator 
marcat impecabil de Nuțu 
(min. 55), care își compen
sează astfel minusurile de 
pînă atunci. După 1—1 jocul 
devine pasionant prin îndîr- 
jirea cu care ambele formații 
se angajează în lupta pen
tru victorie. Dobrin își eta
lează din plin calitățile, la 
o minge care pare să iasă 
peste linia de fund. Totuși, 
el interceptează balonul, 
stopează, centrează și... Ol- 
teanu (Steagul roșu) comite 
hent în careu. Penaltyul 
transformat cu fentă de re
dutabilul atacant piteștean, 
îl aruncă pe Adamache, pur 
și simplu, în colțul opus și... 
2—1 (min. 74). A fost într- 
adevăr o lovitură de maestru 
acest 11 m. tras de Dobrin 
Dar meciul nu este jucat. 
Minutul 88 este decisiv : un 
atac fulgerător pe stînga. o 
centrare de pe extremă și 
atacantul brașovean Balint 
reia în plasă, printre fun
dașii yzfverși : 2—2.

Ion OCHSENFELD
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ASEARĂ, LA CIULEȘTI,
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Neașteptat de disputate și 
spectaculoase au fost primele 
două meciuri desfășurate ieri 
seara în sala Giulești în ca
drul diviziei A la baschet 
masculin. în primul, tînărS 
formație a studenților brașo
veni (fără Dikay, accidentat) 
a dat o replică dîrză I.C.H.F.- 
ilui care a făcut eforturi vă
dite pentru a se „desprinde11, 
lucru reușit abia în repriza 
secundă. Scor final : I.C.H.F.- 
Politehnica Brașov 67—58 
(33—28).

Rapidiștii au încercat în

prima repriză apărări clasi
ce, care aplicate destul de 
lent, n-au putut stăvili atacu
rile în viteză și organizate ale 
baschetbaiiștilor de la Vom- 
ța, din rîndul cărora Kiss a 
dat mai tinerilor săi . parte
neri și adversari o lecție cie 
ceea ce înseamnă jocul unui pi
vot. în partea a douaaîntil- 
nirii, presingul Rapidului, pe 
de o parte și oboseala jucă
torilor de la Voința pe de 
alta și-au spus cuvîntul, de- 
terminînd succesul feroviari
lor: 68—59 (25—34).

COTA 1400, 18 (prin tele
fon). „Cupa Federației1 
seamnă pentru schiori 
dintre cele mai 
curse ale anului 
întîlnirii tde adio 
„armistițiului" de 
mai de aceea 
schiorilor asociațiilor și clu
burilor, în ciuda vremii ne
favorabile, au ținut să fie 
prezenți la această întrecere 
cu valoare de simbol. Tine
retul așteaptă „Cupa Federa
ției" și pentru alt motiv i 
spre deosebire de alte con
cursuri, schiorii, indiferent 
de vîrstă, juniori sau seni
ori, se întrec de la egal in
tr-un clasament comun, cre- 
îndu-se posibilitatea obiecti
vă de apreciere a raportului 
corect între valoarea celor ce 
urcă (juniori) și a celor care 
stăruie pe poziții

Slalomul special 
în căldarea văii 
confirmat ierarhia 
Prea puține surprize. La bă
ieți Dan Cristea, Virgil 
Brenci. Gh. Vulpe, iar la fete 
Mihaela Sanduț Ioana Belii 
și Ilona Micloș au arătat că 
ceea ce știu să demonstreze

în- 
ana 

prestigioase 
și prilejul 

dinaintea 
vară. Toc- 
majoritatea

fruntașe, 
organizat 

Furnica a 
sezonului.

pe gheață.și zăpadă prăfuită, 
sint în stare și pe o zăpadă 
grea, udă, putredă, cum i se 
spune printre munteni. Nu 
există concurs fără căzături, 
descalificări, abandonuri. Nici 
Ia aceasta n-au lipsit. Re
marcăm printre „victime" pe 
Dorin Munteanu, Marin Foc- 
șeneanu, Gheorghe Bălan, lu- 
dith Tumori (campioană na
țională) Elena Neagoe etc. In
exactitățile și greșelile săvîr- 
șite de ei se datoresc parțial 
și condițiilor atmosferice 
foarte grele și de zăpadă.

REZULTATE: fete 1. M 
haela Sandu (Dinamo)
2. Toana Belu (A.S.A.)
3. Ilona Micloș (A.S.A.)
4. Nela Simion (Șc. sp. 
deal) 92,6 ; 5. Minodora 
man (Șc. sp. Predeal) 
6. Maria Roșculeț (Șc. 
Predeal) 98,5. Băieți : 
Cristea (Dinamo) f 
Virgil Brenci (A.S.A.) 
3. Gheorghe Vulpe (Dinamo) 
87,4 ; 4. Ioan Bobiț (Dinamo) 
96,0 ; 5. Virgil 
(IEFS) 97,9 : 6. 
(A.S.A.) 100,02.

în partida vedetă. Steaua 
și I E.F.S. au oferit o între
cere^ deosebit de disputată, 
presărată cu faze spectacu
loase și marcată de o intere
santă evoluție a scorului. Ste- 
Jiștij au condus, dar studen
ții au reușit să se apropie 
pînă la două coșuri. în con
tinuare, Steaua a marcat cî- 
teva puncte decisive, în vre
me ce I.E.F.S. a ratat -tocmai 
în aceste momente care au 
holărît soarta meciului. In
diferent, însă, de rezultat, ' 
ambele formații merită feli
citări pentru frumosul spec
tacol creat.- Scor final :
Steaua — I.E.F.S. 73—61
(37—30). Cei mai buni : Savu 
(în îmbucurătoare revenire de 
formă după o perioadă des
tul de lungă de inactivitate), 
Czmor, Dimancea, Tarău de 
la Steaua, respectiv Dumi
tru, Pîrșu, Antonescu, Dan 
Roman. Arbitrii P. Marin și 
M. Rizea au avut curajul să 
lase jocul mai liber, ceea ce 
a dafcursivitate întrecerii și 
scuză unele greșeli inerente 
pentru un meci disputat cu 
multă pasiune.

d. st.

Zer-
97,4 ; 

sp.
Dan 

86,1 ; 2. 
) 87.0;

Alexandrescu
Mihai Bălan

Mihai B1RA

LA HOCHEI PE GHEATA
Azi, ultimele jocuri

în divizia A

® Rezultate din campiona
tul categoriei A : Oțelul Ga
lați—A.S.A. Tg. Mureș 17—5;, 
Farul—Steaua 11—11.
• Metalul—Progresul Bră

ila 17—5. La capătul unei în
treceri care nu a excelat în 
spectaculozitate, și în care an
trenorul P. Baltă, conștient de 
faptul că a prezentat Își Bucu
rești o echipă obosită (sau 
nepregătită), a fost nevoit 
deseori să-și ajute elevii, ce- 
rînd abandonul, Metalyl a re
purtat o victorie categorică. 
Dintre combatanți am remar
cat cîșt'igul de claritate in ac
țiuni și calmul de mult aș
teptat al lui N. Tudor, pre-

cum și evoluția constant bună 
din acest campionat, a „mul
tei" Șt Constantin. Dintre 
oaspeți, singurul învingător 
a fost Costel Gutui. REZUL
TATE TEHNICE i Gh. Cris
tea (M) egal cu C. Momoiu, 
Șt. Constantin (M) b.p. P. 
Ganea, I. Lungu (M) b.ab. 2 
R. Custură, C<i. Stan (M) b.p. 
I. Șandor, C. Negoescu (M) 
egal cu A. Zaibel, C. Gutui 
(P) b p. C. Sjanciu, }. Hodo- 
șan (Ml b.ab. 2 R, Dinu, N. 
Tudor (M) b.ab. 1 M. Rodo- 
vin, H, Stumpf (M) b.ab. 3 
Gh. Bunea. P. Cîmpeanu (M) 
b.k.o. 2 V. Perianu, M. Dicu 
(M) egal cu I. Petre. (Gb. I.).

Penultimul act al bogatului pro
gram competlțional găzduit in a- 
ceastă ultimă săptămînă de pa
tinoarul artificial „23 August11 s-a 
consumat sîmbătă după-amiază. 
în meciul derby al campionatu
lui național ds Juniori, uneia din 
combatante, In speță Steaua. ' Și 
era necesar pentru victoria finală 
șl un rezultat de egalitate, 
timp ce Jucătorii de ia Școala 
sportivă 2 aveau nevoie de două 
puncte, st Încă obținute la 8 
goluri diferență, pentru a putea 
îmbrăca tricourile de campioni 1

Așa cum era și de așteptat, 
Steaua, care pornea favorită, n-a 
ratat ocazia, ba. mal mult, a cîș- 
ligat partida cu 2—1 (0—0, 1—1,
1—0). termlnînd campionatul ne
învinsă și devenind pentru a 
4-a oară consecutiv 'campioană a 
țării. Elevii antrenorului Ion Gan
ga au fost de data aceasta, ceva 
mai prudenți, forțînd doar atît 
cît le-a fost necesar pentru a 
evita vreo surpriză. Din acest 
motiv, poate, ei au realizat go
lul victoriei abia în ultimele 60 
de secunde. Au înscris Herghele
giu și Ștefanov ir, respectiv, Va- 
slliu. Clasament general : 1.
STEAUA — 16 p. ; 2. Șc. sp. 2 — 
12 p ; Avllltul M. Ciuc — 8 p î 
4. Șc. sp., Gheorghieni — 4 p ; 5. 
Metalul Rădăuți — op.

Azi, în ultima zi a campionatu
lui diviziei A. sînt programate 
focurile : ora 9 — I.P.G.G.— Tir- 
nava Odorhel ; ora 16 _ Avlntu'l 
M. Ciuc — Agronomia Cluj; ora 
18 — Steaua—Dinamo.

în



JOCURI PRELIMINARE

La Cluj, în întâlnirea cu Cehoslovacia

TURNEUL DE TENIS DE
ROMA, 18 (Agerpres). — 

A început turneul internațio
nal de tenis care se desfășoa
ră pe terenurile clubului 
„Parioli" din Roma. Zednik 
(Cehoslovacia) l-a învins cu 
4—6, 6—4, 6—-2 pe Lihaciov 
(U.R.S.S.), Gasiorek (Polonia)

PENTRU

LA ROMA
cu 6—0, 6—3 în 

Merlo (Italia), iar 
(Australia) a dispus 
6—1 de

TURNEUL DE ȘAH DE LA ROVINJ
Partida IvKov—riscncr, întreruptă pentru

în turneul de șah de la 
Rovinj (Iugoslavia) s-au ju
cat partidele întrerupte. în 
centrul atenției a stat întîl- 
nirea Ivkov — Fischer. în 
ciuda pronosticurilor sumbre, 
marele maestru american s-a 
apărat cu multă îndîrjire, 
găsind mereu cele mai bune 
mutări. Partida s-a între
rupt a doua oară, dar 
Fischer are acum mari șanse 
de remiză. Nu s-au terminat 
nici întreruptele Kurajița — 
Korcinoi și Smîslov — Par-

a cîștigat 
fața lui 
Fletcher 
cu 8—6, 
lia).

învingătorii dirt 
timilor de finală 
miși pe tabloul final al con
cursului „open" care începe 
săptămîna viitoare la Foro 
Italico.

Toci (Ita-

cadrul op- 
vor fi ad-

a doua oară
a cîștigat lama. Brown

Udovcici, Petrosian la Kova- 
cevici și Nicevski la Uhl- 
mann. Nu s-a jucat partida 
amînată din runda a 3-a, 
Petrosian — Uhlmann.

CLASAMENTUL DUPĂ 5 
RUNDE : Fischer 4 (1), Hort, 
Brown, Gligorici 3'/2. Petro
sian, Uhlmann 2'/2 (1), Mi- 
nici, Bertok 2*/2, Ivkov, Ku
rajița, Korcinoi 2 (1), Ghițes- 
cu, Nicevski, Udovcici 2, 
Smîslov iy2 (1), Parma 1(1), 
Marovici, Kovacevici 1.

SEMIFINALELE

DONALD JACKSON 
REVINE...

La Empire Pool (Wembley) 
din Londra s-au disputat 
campionatele mondiale de pa
tinaj artistic rezervate pro
fesioniștilor. La masculin, ti
tlul a revenit canadianului 
Donald Jackson iar la femi
nin cehoslovacei Hanna Maș- 
kova. Proba de perechi a fost 
ciștigată de R. Bernard — 
Linda Wilson (Anglia). Pri
mul loc la dansuri a revenit 
lui I. Phillips — Yvonne 
Suddick (Anglia).

VAN LOOY
devine antrenor

Cunoscutul ciclist belgian 
Rik Van Looy intenționează 
să abandoneze la sfîrșitul a- 
cestui sezon activitatea com- 
petițională. El a fost solici
tat de Federația mexicană de 
ciclism să ocupe postul de 
antrenor al lotului olimpic. 
Looy n-a răspuns încă aces
tei oferte. Fostul campion 
belgian a confirmat însă că 
în viitor va îmbrățișa profe
siunea de antrenor.

CLUJ, 18 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Exact ca 
in urmă cu un an la prima 
Balcaniadă de la Izmir, ștafeta 
de 4 x 100 m mixt a înotătoa
relor ne-a oferit imaginea cea 
mai expresivă asupra echipelor 
noastre naționale : o mină de 
sportivi ambițioși, cu evidente 
calități de luptători în concurs, 
neprecupețind nici 
pentru obținerea 
chiar și atunci cînd au in față 
o selecționată valoroasă.

în întrecerea cu sportivele 
cehoslovace cvartetul român 
pornea evident handicapat de 
performanțele superioare ale 
adversarelor. Dar Balaban, pe 
lungimile de spate și apoi 
Georgescu și Cerbeanu 
cedat formației oaspete nici 
un metru. în ultimul schimb, 
Sterner a făcut o cursă me
morabilă. Plecată concomitent 
cu Kozicova, eleva prof. Di- 
meca, cu nebănuite resurse a 
parcurs „suta" la craul în 64,5 
făcînd inutile eforturile Kozi- 
covei de a se reabilita în fața 
publicului clujean.

încurajați de acest nesperat

un efort 
viotoriei

n-au

Peter Snell inegalabilul...
Un deceniu de atletism pe 10 locuri de clasament

succes tricolorii și-au continuat 
seria victoriilor. Mai întîi, Sla
vic — secondat cu brio de S. 
Cosmescu la 200 m liber ; apoi 
din nou Șterner în cursa de 
200 m delfin. Timpii învingă
torilor 2:03,4 și. respectiv, 
2:36,8 sînt de bună valoare. A 
urmat o excelentă demonstrație 
a lui V. Costa pe distanța de 
100 m bras : 32,5 la întoarcere 
și 88,6 la sosire, cifră de va
loare mondială. Echipa româ
nă conduce cu 97—67 și scorul 
începe să ia proporții.

Clou-ul reuniunii l-a consti
tuit însă întrecerea spatiștilor 
unde înotătorii cehoslovaci

sperau în succesul lui Fischer, 
în „deschidere", cursa rezerve
lor ni l-a arătat pe Hohoiu în 
mare vervă, corectînd recordul 
de seniori al țării cu 63,7. Se 
părea că antrenorii noștri au 
greșit preferîndu-1 pe Giurasa 
ca titular (la 100 m) alături de 
Lupu. Cursa propriu-zisă a 
stirnit însă ambiția campionu
lui român Zeno Giurasa,
nu numai că l-a întrecut 
fotografie pe Fischer, dar 
dus recordul țării la 63,4.

în sfirșit, merită a mai

care 
la 
a

fi
subliniată și evoluția Cristinei 
Balaban care condusă 780 m 
de Illavacova a sprintat în sti

BENVENUTI ȘI BETHEA 
VOB BOXA ÎN iugoslavia

Iul caracteristic merituoasei 
noastre campioane cîștigînd 
800 m în 10:22,0 —nou record. 
La ora cînd are loc transmisia 
telefonică. Eugen Aimer a ți
nut să nu facă excepție învin- 
gind în proba tetratloniștilor 
(400 m) în 5:00,8 — record. 
După 17 probe : România — 
Cehoslovacia 116—81. diferență 
ce nu mai poate fl, în mod 
practic, recuperată.

2:28,7 :
Costa (R) 68,6,

(R) 73,3,

j.
(R) 

100 m
Pejsa 
Litera

DE DUBLU
LA MONTE CARLO

MONTE CARLO, 18. — 
Turneul internațional de te
nis de la Monte Carlo a pro
gramat meciurile semifinale 
din cadrul probei de dublu 
masculin. Iată rezultatele în
registrate : Taylor (Anglia), 
Riessen (S.U.A.) — Battrick, 
Lloyd (Anglia) 9—7, 6—3,
6—0 ; Barthes (Franța), Pilici 
(Iugoslavia) — Bernard 
Paul, Montrenaud (Franța) 
6—2, 11—9, 6—1.

Revista americană de spe
cialitate „TRACK AND 
FIELD NEWS" a publicat un 
clasament al celor mai buni 
10 atleți ai lumii și unul pe 
probe al primilor 5 atleți pe 
perioada I960—1969, alcătuit 
de dc>i reputați specialiști 
Roberto Quercetani (Italia) 
și dr. Don Potts (S.U.A.). La 
stabilirea ierarhiei s-a ținut 
seama de numărul victoriilor 
internaționale, valoarea 
cordurilor stabilite și 
tinuitatea în obținerea 
performanțe ridicate, 
cei doi specialiști configura
ția clasamentului 
este următoarea :
Snell (Noua Zeelandă), 2. Jo
sef Schmidt (Polonia), 3—4 
Valeri Brumei (U.R.S.S.) și 
Randy Matson (S.U.A.), 5. 
Ralf Boston (S.U.A.), 6. Ron 
Clarke 
Oerter
Smith (S.U.A.), 9. Gyula Zsi- 
votzky (Ungaria), 10. Bob 
Hayes (S.U.A.).

Fără îndoială, acest clasa
ment nu este perfect, dar 
este cert că nici ' unuia din 
oeupanții celor 10 locuri nu 
i.i se poate contesta prezența 
în acest „top" al campioni
lor. Afirmînd cele de mai 
sus ne gîndim la alți mari 
campioni care au strălucit în 
răstimpul dintre J.O. de la 
Roma, pînă anul trecut și 
care nu-si găsesc — deși îl 
revendică — loc în această 
augustă companie ! Lee E- 
vans, John Carlos, Igor Ter 
Ovanesian, Ianis Lusis, Bi- 
kila Abebe, ca să numim 
numai cîțiva,. sînt oare cu 
ceva mai prejos decît cej a- 
leșî de specialiștii amintiți ?

Pe locul întâi a fost desem
nat deci atletul neozeelan
dez Peter Snell care își jus
tifică locul de frunte în a-

re- 
con- 
unor 

După

general
1. Peter

(Australia), 7. Al.
(S.U.A.), 8. Tommie

•în" record mondial tnascu-

ba prima vedere locul al 
doilea pe care polonezul Jo
sef Schmidt îl ocupă ar pă
rea, poate, surprinzător pen
tru cei neavizați. Să nu 
tăm. însă, că Schmidt și 
cordul său de 17,03 m 
dominat proba de triplu 
aproape întreg deceniul, 

perioade 
unor re- 

Valeri 
cosmic",

ui- 
re- 
au 

salt 
cu

listă prin cele 
olimpice cucerite la 
în 1960 la Roma, la 
și la 1 500 m în 1964

ceastă 
titluri
800 m
800 m
la Tokio, precum și prin re
zultatele excelente pe care le 
deține într-o serie de probe : 
800 m — 1:44,3,
1:45,4, 1 000 m -
1 500 m
la această serie de perfor
manțe că recordul său mon
dial la 800 m împlinește în 
1970 nu mai puțin de 7 ani, 
fiind — cu excepția celui de 
la 110 mg — cel mai „bă-

880 y — 
2:16,6 ‘ și 

3:37,6. Adăugăm

toate că el a avut 
de eclipsă în urma 
petate traumatisme. 
Brumei, „săritorul 
stopat din ascensiunea sa de 
un nefericit accident de mo
tocicletă. ar fi ocupat, desi
gur, o poziție superioară. El 
împarte doar locul 3, cu „re
gele aruncătorilor de greu
tate", masivul Randy Matson. 
Iar Ralf Boston — mult mai 
constant deeit „meteoricul" 
Beamon — deține locul 5.

Fiecare din atleții care au 
întrunit sufragiile autorilor 
clasamentului publicat de re
vista californiană, are un 
palmares impresionant. Ana- 
lizîndu-1 pe fiecare în parte 
ai impresia că el și nu altul 
trebuie să poarte cununa de 
campion al campionilor. Fie
care 
pi toi 
aur 
între 
alergînd pe Bob Hayes vă 
puteați imagina vreun om 
capabil să-1 învingă ? Și, to
tuși, Bob Hayes abia încheie 
lista, poate nedreaptă cu u- 
nii, dar în care, privind ca 
într-o oglindă, vedem dinco
lo de metrj și de secunde 
oameni ca și noi, în dorința 
lor de a ne arăta cît de ne
măsurate pot fi posibilitățile 
fizice ale speciei umane.

din ei reprezintă un ca- 
însemnat în cartea de 

a atletismului mondial 
1960 și 1970. Văzîndu-1

Vladimir MORARII

S-a stabilit ca meciul de 
box pentru titlul mondial la 
cat. mijlocie dintre italianul 
Nino Benvenuti, deținătorul 
centurii, și americanul de cu
loare Tom Bethea să aibă loc 
la 23 mai în localitatea iu
goslavă Umag.

Este interesant de arătat că 
cei doi boxeri s-au mai întîl
nit Ia începutul acestui an în 
orașul Melbourne, victoria re
venind prin k.o. tehnie lui 
Bethea. Benvenuti s-a acci-

POLONEZUL W. WOJNA
A CÎȘTIGAT 

„TROFEUL MARTINI"
NEW YORK, 18. — Flore- 

tistul polonez Witold Wojna 
a cîștigat pentru a patra oa
ră competiția internațională 
dotată cu „Trofeul Martini" 
care a avut loc la New York, 

finală cu 
austriacul 
Francezul 
clasat pe

E1 l-a învins în 
5—2. 4—5, 5—1 pe 
Roland Losert, 
Christian Noel s-a 
locul 3.

MECIURI
DE RUGBY

• La Lisabona. în com
petiția internațională de 
rugby „Cupa Națiunilor — 
F.I.R.A.", s-au întîlnit echi
pele Portugaliei și Marocu
lui. Oaspeții au obținut vic
toria cu scorul de 9—8 (6—3).

• Numeroși spectatori au 
urmărit la Londra tradițio
nalul meci de rugby dintre 
selecționatele armatelor din 
Anglia și Franța. Rugbyștii 
militari francezi au repurtat 
victoria cu scorul de 9—3 
(6—3). în programul echipei 
de rugby a armatei franceze 
este prevăzută în acest sezon 
și o întîlnire cu echipa Stea
ua București.

„INTERNAȚIONALELE" DE GIMNASTICA
(Urmate din pag 1)

victorioși. Liubov Burda, cam
pioană absolută a Uniunii So
vietice, și-a onorat pe deplin 
titlul, cîștigînd titlul de cam
pioană internațională a Ro
mâniei Ia individual compus. 
Erorile comise la paralele, 
care au costat-o un punct, 
n-au influențat totuși poziția 
ei de cîștigătoare. La cele
lalte aparate Burda a .impre
sionat prin claritatea exerci- 
țiilor, prin grația și stilul 
său elevat. în competiția 
masculină un alt reprezentant 
al gimnasticii sovietice s-a 
impus net: este vorba de ve
teranul Lisițki, a cărui 
nică și virtuozitate (mai 
la bară și paralele) 
presionat îndeosebi 
cialiști.

Și acum, cîteva 
privind întrecerea

a

i-au
pe

teh- 
ales 
im- 

spe-

aprecieri 
propriu- 

zisă. în concursul fetelor, 
sărituri a dominat stîndul 
mîini echer, care se pare 
a luat locul roții laterale
acum cîțiva ani. Singurele 
care au prezentat alt gen de 
sărituri au fost Burda și Go- 
reac (stînd pe mîini cu în-

la 
pe 
că 
de

toarcere 180 grade în ambele 
zboruri). Dar, ambele gim
naste nu stăpînesa suficient 
această săritură, mai ales în 
a doua ei parte. Ca și în 
prima zi, ne-a plăcut tînăra 
Paula Ion, singura dintre 
sportivele noastre care știe să 
alerge corect, are un elan at
letic și aterizări bune. La 
paralele, aparat de precizie, 
forță și elan, au fost multe 
ratări, capitol la care s-au 
înscris și multe gimnaste ro
mânce. Un exercițiu greu, 
bine executat a prezentat Ali
na Goreac, iar campioana 
noastră Ceampelea a impre
sionat plăcut cu noul ei exer
cițiu, îmbunătățit. O impresie 
bună a produs Nazarova, care 
ne-a arătat că într-un exer
cițiu se poate trece și din 
elemente grele în alte ele
mente grele, ceea ce nu e 
deloc ușor. Regretăm ratarea 
Olgăi Ștefan, care în prima 
parte a exercițiului a lucrat 
foarte bine. Am remarcat o 
sărăcie în coborîri valoroase 
si_ inedite. în ce privește 
bîrnă, ne-a plăcut Burda, care 
a arătat tuturor că ceea ce 
se face pe sol se poate exe
cuta și la bîrnă. Exceptînd 
piruetele și săriturile, ea a 
lucrat excepțional. Multe gim
naste au prezentat elemente

de mare dificultate, între care 
flic-flacuri înapoi, danilove. 
înainte și lateral, torente de 
elemente acrobatice foarte 
grele. Compoziția exercițiului 
Liei Ceampelea excelentă. Ca 
de obicei, solul nu a con
semnat nici o surpriză, fiind 
aparatul la care se greșește 
cel mai puțin. Cu aplauze în
delungi a fost primită execu
ția campioanei noastre, no
tată cu 9,55.

De un mai bun nivel teh
nic a fost ieri și concursul 
băieților. în afara învingăto
rului, Lisițki, la liber alese 
remarcabil a evoluat Gheor- 
ghe Păunescu,. mai puțin la

inele, aparat care i-a dat din 
nou probleme. De asemenea 
mezinul concursului, Nicolae 
Oprescu, a avut cîteva remar
cabile reușite. El va obține 
rezultate mult mai bune pe 
măsură ce-ți va îmbunătăți 
impusele. Constant bine a 
concurat gimnastul elvețian 
Peter Rohner, care la inele, 
bară și paralele a prezentat 
exerciții remarcabile. Maleev 
l-a secondat bine pe compa
triotul său Lisițki, avînd 
multe elemente originale, în
deosebi la bară. Concurenții 
români trebuie să-și îmbogă
țească exercițiile' la inele și 
paralele.

Rezultate tehnice
sol : Lisițki 
18.45. Rohner 
Maleev 18,00, 
cal cu mîne- 
18.25, Lisițki 
18,20, Bordan

MASCULIN :
18,45, Păunescu 
18.30, Oprescu și 
Stanovski 17,85 ; 
re: Păunescu
18:20, Gheorghiu
17.85, Șostarici și Dan Grecu 
17,80, Rohner 17.75 : inele : 
Lisițki 18,70, Maleev 18,40, Roh
ner 18,10, Buh 17,95, Coșariu 
17,90, Kisteleki 17,80 ; sărituri: 
Păunescu 18,25, Lisițki 17,95, 
Bordan 17,95, Rohner 17,95, Ma
leev 17,85, Buh 17,75 ; para
lele : Lisițki 18,70, Maleev 18,35, 
Rohner 18,25, Gheorghiu 18,15, 
Stanovski 18,10, Reisental 18,00; 
bară: Maleev 18,80, Lisițki 
18,60, Reisentalf 18,00, Kisteleki 
17,90, Buh 17,85, Coșariu 17,55.

FEMININ: sărituri: Burda

18,85, Limberg 18,85, Paula Ion 
18,55, Rodica Apâteanu și Eli- 
sabeta Turcu 18,35, Nazarova 
18,30 ; paralele : Ceampelea 
18,70, Kelemen 18,35, Nazarova 
18.25, Burda 18,10, Goreac 17,95. 
Olga Ștefan 17,90 ; bîrnă : 
Burda 18,80, Ceampelea și Pan- 
delescu 18,15, Turcu și Limberg 
17,95, Kadolf 17,90 ; sol : Ceam
pelea 18.95, Burda 18,65, Ka
dolf 18,50, Goreac 18,30, Lim
berg 18,20.

Individual compus : MASCU
LIN : Viktor Lisițki 110,60. A- 
lexandr Maleev 108,70, Peter 
Rohner 107,60. FEMININ : Liu
bov Burda 74,40, Elena Ceam
pelea 73,75, Sigrid Limberg 
72,45.

dental și a fost nevoit să a- 
bandoneze. De remarcat că 
Bethea a fost unul din spa- 
ring-partenerii iui Benvenuti 
în perioada cind italianul se 
pregătea să asalteze titlul 
mondial deținut de Emile 
Griffith.

REZULTATE TEHNICE — 200 m 
liber (m) : Slavic (R) 2:03,4, Cos
mescu (R) 2:06,7, Branik (C) 2:08,2, 
Kalecik (C) 2:11,4 (h.c. Miclăuș 
2:06,6 record de juniori) ; 200 m li
ber (f) : Kozicova (C) 2:20,9, 
Slavickova (C) 2:24,6, Radu 
2:27,3, Groza (R) 
bras (m) :
(C) 71,7, Hempel
(C) 73,5 ; 200 m delfin (f) : Sterner 
(R) 2:36,8, Faltlova (C) 2:41,4, Cer
beanu (R) 2:43,3, Nezvalova (C) 
2:45,3 ; 100 m spate (m) : Giurasa 
(R) 63,4 — record, Fischer (C) 63,4, 
Jadrny (C) 64.3, Lupu (R) 
800 m liber (f) : Balaban 
10:22,0 — record, Hlavacova
10:22,5, Kozicova (C) 10:40,3, Corolu 
(R) 10:47,7 ; 400 tn mixt (m) : Ai
mer (R) 5:00,8 — record, Naghl 
(R) 5:08,3, Jirusek (C) 5:08,6, Toe- 
zik (C) 5:14,0.

Adrian VAȘILIU

ANA ENE-PASCU,
ÎNVINGĂTOARE

64,3 ;
(R)
(C)

LA MINSK
Turneul internațional 

la Minsk s-a încheiat ou 
toria scrimerei românce 
Ene-Pascu, care a
locul 1 după barajul susți
nut cu Elena Novikova, cam
pioană olimpică și mondială.

de 
vic- 
Ana 

cucerit
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CâiS VSR Fi CEI 22 DE „MEXICANI"
Al ITALIEI?

Doi echipieri ai lui U. S. Cagliari, campioana Italiei, titulari 
aproape siguri in „Squadra Azzura": portarul Enrico Albertosi 

și — sus — irezistibilul atacant Luigi Riva

la centrul fede
ral de la Cover- 
ciiano în vederea 
vizitei medicale. 
După cum se 
știe, cu două e- 
tape înainte de 
terminarea cam
pionatului italian, 
campioana si cele 

echipe care 
retrograda 
cunoscute, 

acest fapt 
modifică de 

loc programul de 
pregătire trasat 
deja de antreno
rul Valcareggi. 

Selecționabilii vor rămîne la 
dispoziția cluburilor respec
tive pînă la data de 26 apri
lie inclusiv.

După o scurtă perioadă de 
repaus, cei 22 „mexicani" 
vor fi convocați într-o loca
litate încă nedesemnată în 
scopul pregătirii unicei par
tide pe care „Squadra azzu- 
rra" o va disputa înainte de 
plecarea în Mexic și anume 
cea cu Portugalia, la Lisabo
na, în ziua de 10 mai. Reîn- 
torsi din Portugalia, „azzurri" 
vor avea două-trei zile 
vacanță, după care, la 
mai vor pleca, pe calea 
rului, spre Mexic.

Care vor fi -cei 18 „sacnir 
ficați" ? Nu se poate îAeă 
anticipa, dar nu ne înșelăm 
afirmînd că din echipa Ita
liei vor face parte Zoff $1 
Albertosi, Burgnich, Facche- 
tti, Poletti, Puia, Salvadore, 
Ferrante, Bertini, Mazzola, 
Juliano, Cera, De Sisti, Lo
detti, Rivera, Anastasi, Do
menghini, Riva, Chiarugi și 
Prati. Restul, rămîne de vă
zut...

Asaltul „azzurrilor“ pentru 
„cucerirea" Mexicului a în
ceput.

__’i“
de
15 

ae-

Doctorul Artenio Franchi, 
președintele Federației italie
ne de fotbal, Walter Man- 
delli, președintele sectorului 
tehnic federal, Ferruccio Val- 
careggi, selecționer unic al 
reprezentativei, și Fino Fini, 
secretarul sectorului tehnic 
șl medicul „S'quadrei azzu- 
rra“, au comunicat vineri, la 
capătul unei consfătuiri pre
lungite pînă noaptea tîrziu, 
lista celor 40 de jucători 
care va fi înaintată către 
F.I.F.A. Alegerea a căzut pe 
următorii fotbaliști, suscep
tibili de a face parte din lo
tul celor 22 ce vor participa 
la C.M. din Mexic :

Albcrtosi (Cagliari), Cudi- 
cini (Milan), Vieri (Imtfer), 
Superchi (Fiorentina) și Zoff 
(Torino) — portari ; Burg- 
nich și Facchetti (Inter), Po- 
letti și Puia (Torino), Fer
rante (Florentina), Furino, 
Morini și Salvadore (JuVen- 
tus), Niccolai (Cagliari), Ro- 
sato (Milan), Roversi (Bolog
na) și Sabadini (Sampdoria) 
— fundași ; Bertini, Corso și 
Mazzola (Inter), Bianchi șj 
Juliano (Napoli), Brugnera și 
Cera (Cagliari), Rivera 
Lodetti (Milan),
(Bologna), 

Mcrlo, De 
(Fiorentina) 
Riva, Gori 
(Cagliari), 

tus),
Boninsegna (Inter), Vitali 
(L. R. Vicenza), Chinaglia 
(Lazio) și Prati (Milan) — 
atacanți.

La 27 aprilie, imediat după 
ultima etapă de campionat, 
cei 22 „aleși" vor fi chemați

Cesare TRENTINI
Bologna, aprilie

Interes deosebit
pentru meciul

FRANȚA - 
ROMÂNIA

PARIS, 18 (Agerpres). — în 
vederea meciului pe care-l va 
susține la 28 aprilie la Paris 
în compania echipei de fot
bal a României, selecționata 
Franței își va începe pregăti
rile în comun la 23 aprilie, în 
localitatea Deuville.

Intîlnirea suscită un deose
bit interes. Oficialitățile fot
balului francez au comunicat 
că locațiunea biletelor de in
trare va 
înaintea

I

Și
Bulgarelli

Capello (Roma), 
Sisti și Esposito 

— mijlocași ; 
și Domenghini 

Anastasi (Juven- 
Chiarugi (Fiorentina), 

(Inter),
Vicenza),

fi deschisă cu 6 zile 
partidei.

Roylty (Puebla). 
(Guadalajara)

GAZDELE C.M. DE FOTBAL

Și

lista 
găz- 
Ro- 

Gran

Turneul celor 5 națiuni" la rugby, meciul Franța—Anglia, 
disputat la Paris, a prilejuit o neașteptat de categorică victorie a 
gazdelor : 35—13 (li—0). In urma acestui rezultat, rugbyștii naționalei 
Franței au egalat in clasamentul final echipa Țării Galilor, ambele 
totalizînd cite 6 puncte. Urmează Irlanda cu 4 puncte, Anglia și Sco
ția cu cite 2 puncte.

• In turneul inter-brltanic de fotbal, la Cardiff : Țara Galilor— 
Anglia 1—1 (1—0). La Belfast : Irlanda de Nord—Scoția 0—1 (0—1)

Intr-un concurs campioana absolută a V.R.S.S. te poți mulțumi și cu locul al doilea
la individual compus. Tocmai de aceea, performanța Elenei Ceampelea (iat-o evoluînd la 

bîrnă) este remarcabilă

v
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CONTINUA PREPARATIVELE
Echipa României va locui la Gran Hotel din Guadalajara

CIUDAD DE MEXICO, 18 
(Agerpres). — Fernando Co
rona, purtător de cuvînt al 
comitetului de organizare a 
turneului final al campiona
tului mondial de fotbal, a 
anunțat că la dispoziția e- 
chipelor și oficialilor, se vor 
găsi 16 noi autobuze și 85 de 
autoturisme. S-a stabilit .ca 
arbitrii meciurilor să locu
iască la hotelurile Casablan
ca (Ciudad de Mexico), Rex

(Toluca), 
Morales
Condesa (Leon).

A fost confirmată și 
hotelurilor unde vor fi 
duiți fotbaliștii. Echipa 
mâniei va locui la 
Hotel din Guadalajara.

Se anunță că aproape 
12 000 de polițiști și oameni 
de ordine vor funcționa la 
stadioane și hoteluri.

>


