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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

VOLEI : Sala Floreas- 
ca, ora 16,30 : ziua a 
lll-a a turneului final 
al campionatului repu
blican masculin.

BOX : Incinta patinoa
rului „23 August", 
la ora " . '
Ungaria (echipe de ti
neret).

de
18 : România—

POPICE: Arena Vo
ința, de la ora 8: în
treceri în cadrul finalei 
campionatului republi
can feminin pe echipe.

Anul XXIII TURNEUL ECHIPEI DE RUGSU
LOKOMOTIVE LEIPZIG 

ÎN TARA NOASTRA
Nr. 5282

Echipa de rugbi Lokomotive* Leipzig, fruntașă în campio
natul R. D. Germane, a sus-

Joi ținut recent două meciuri in 
cadrul turneului întreprins în

18 mai țara noastră. Primul meci— în 
compania îormațlei Progresul,

1967 în fața căreia a pierdut c®
♦ scorul de 31—5. Cel de-al 

doilea, cu Rapid. Victoria a
pagini 25 bani revenit tot rugbiștilor români, 

cu scorul de 13—0.

Vă invităm la ora ÎS la patinoarul „2} August11
FOTBAL: Stadionul

Republicii, de la ora 20: 
Selecționata categoriei 
A-Dynamo Berlin.

HANDBAL: Teren Di
namo, de la ora 16,30 : 
Universitatea București— 
Dinamo Bacâu, Dinamo 
București-Steaua (cate
goria A - masculin).

Meciul de box România-lngaria (t)
Reprczentativa de tineret a țării noastre și-a 

încheiat pregătirile în vederea întîlnirii pe care 
o va susține astă-seară cu selecționata de ti
neret a Ungariei. Meciul se va disputa, după 
cum se știe, pe patinoarul „23 August”, de la 
ora 18. Dopa întîlnirea de la București, echipele 
României și Ungariei vor disputa revanșa sîm- 
bătă, la Brăila. Ambele partide sînt așteptate 
cu deosebit interes de iubitorii boxului.

Ieri, In turneul final al campionatului de volei (m)

Ultimele confruntări dintre cele două for
mații au avut loc în 1964, la București și Re
șița, victoria revenind boxerilor noștri cu scorul 
de 8—2 și 7—3. In partida de astă-seară, 
antrenorii Eugen Fiiresz și Șerbu Neacșu vor 
urca în ring următoarea formație: Dragau,
Nicolau. Pometcu, Gorea, Ene, Popa, Cocîrlea, 
Călin, Ivan, Florea și Alexe.

Echipa Ungariei a sosit ieri la București. 
Antrenorii Gvula Bodiș și Ferencz Nagyi ne-au 
prezentat „elevii” pe care îi vor urca în ring: 
Elok, Orban, Badari, Balogh, Gorog, Somlay, 
Bakoni, Turoș, Benke, Șin, Iuhasz, Ilarcsa 
și Kolchny.

LUPTĂTORI ROMÂNI
LA CAMPIONATELE EUROPENE
Marți seara a părăsit Capitala 

(U.R.S.S.) reprezentativa de lupte 
în zilele de 19—21 mai va participa Ia campionatel» 
europene de lupte qreco-romane. în ordinea categoriilor, 
vor evolua Ia Minsk: Gh. Stoiciu, I. Baciu, S. Popescu, 
M. Bolocan, I. Țăranu, Gh. Popovici, N. Martinescu șl 
C. Busoiu, Delegația este însoțită de arbitrii V. Batl șl 
V. Popovici, precum și de antrenorii I. Corneanu țî 
I. Cernea.

plecind spre Minsk 
a țării noastre, care

Steaua a dispus din nou (3-1) de Rapid

Selecționata categ. A—Dynamo Berlin

ve-

Dobrln, 
și Nun-

amănun- 
Au sosit 
Capitală.

su- 
de

întîlnirea interna- 
dintre SELECȚIO- 

CATEGORIEI A și

„Republicii", înce-

de
Ilie

Covaci

partida de 
astă-seară, 
Oană si 

ne-au co-

Binda (Steaua) trage decisiv peste Costinescu (Rapid) Foto : P. Romoșan

Politehnica Galati Dinamo București,

Program „nocturn" pen
tru amatorii de fotbal din 
Capitală : astă-seară pe sta
dionul ~ 
pînd de la ora 20, se des
fășoară 
tională 
NATA 
echipa DYNAMO BERLIN. 
Selecționata categoriei A 
cuprinde, de fapt, jucătorii 
aflati în pregătire pentru 
jocul cu Elveția de miercu
rea viitoare (24 mai). Din 
mijlocul acestora lipsește 
DUMITRIU II. Absenta sa 
se datorează, în mare mă
sură, conducerii tehnice 
(antrenorii și medicul) a

echipei Rapid, care l-a_ fo
losit 
deși 
plet, 
ferit 
joia

în jocul de la Cluj, 
nu era restabilit com- 
după accidentul 
la antrenamentul 

trecută.
Pentru 

rificare 
antrenorii 
Stefan 
municat următoarea forma
ție : M. IONESCU — PO
PA, NUNWEILLER III, D. 
NICOLAE, MOCANU — 
GHERGHELI, NĂFTÂNAI- 
LĂ — PÎRCĂLAB. FRATI- 
LĂ, I. IONESCU, LU- 
CESCU.

Din lotul selecționatei 
mai fac parte: Datcu, Săt-

măreanu, Barbu, 
Dridea I, Libardl 
weiller VI.

$1 acum, cîteva 
te despre oaspeți, 
de două zile în
Antrenorul Schăffner șl-a 
pus „elevii* la lucru, Ime
diat după sosire, făcînd 
antrenamente ușoare dimi
neață și după-amiază. Iată 
formația anunțată : LISHA 
— DORNER, TRtjMPLAR. 
CAROW, SKABA — BEC
KER, RENK — PAUL. 
HALL, GROBMANN, 
COB.

in fruntea programului de azi
Un public mai numeros 

decît marți a urmărit ieri, 
în sala Floreasca, meciurile 
zilei a doua a turneului fi
nal al campionatului repu
blican masculin de volei, 
.Capul de afiș* al etapei, 
partida dintre echipele 
bucureștene Steaua șl Ra
pid a luat sfîrșit, după o 
oră șl 20 de minute de la 
începere, cu victoria pri
mei formații la scorul de 
3—1 (—11, 5, 12, 5). Un
succes clar al liderei clasa
mentului, obținut de ea ca 
urmare a netei superiorități 
dovedite sub absolut toate 
raporturile, dar — și mai 
mult decît în jocurile pre
cedente cîștigate în dauna

Rapidului — îndeosebi prin 
combativitate și o mai bună 
pregătire fizică. Rapidiștil 
(ieri, niciunul la valoarea 
care l-a adus echipei lor 
faima), prezentîndu-se cu 
o rezistentă scăzută fată de 
meciul cu Politehnica Galați 
de marți, au luptat din cînd 
în cînd ca să echilibreze 
situația. Ceea ce, însă, doar 
rar au izbutit, iar atunci 
mal degrabă mulțumită la
cunelor manifestate uneori 
de Steaua, a cărei 
n-au pus-o totuși 
clipă în primejdie, 
învingători (unitar
de luptă) s-au evidențiat 
Bînda, Cristiani, Bartha șl 
Poroșnicu. Meciul a fost 
foarte bine condus de G.

Mușat (Constanta), secon
dat corect de M. Nicolau 
(București).

CONSTANTIN FAUR

In preziua meciului de tenis România-Spania

Se pun la punct ultimele amănunte

victorie 
nici-o 

De la 
colectiv

în primul meci de 
miercuri, Dinamo București 
a învins pe Tractorul Bra
șov cu 3—0 (4, 8, 4), ma- 
nifestînd, așa cum arată 
scorul, o netă superioritate. 
Totuși, în ciuda rezultatu
lui sever, partida a oferit 
multe faze spectaculoase. 
Blocajul prompt al echipei 
învingătoare (care a folo
sit formația Papugiu, Cor- 
beanu, Duțică, Tîrlici,

NICOLETA ALDEA
(Continuare în pag. a 4-a)

Interesul în jurul întîlnirii 
de „Cupa Davis* dintre repre
zentativele României și Spaniei 
este fără precedent în tenisul 
nostru. Faptul este totuși per
fect explicabil. în primul rînd 
prin valoarea componentilor ce
lor două echipe. Din rîndul 
acestora se distinge fără în
doială Manuel Santana, tenis- 
manul care de cîțiva ani define 
capul de afiș al tuturor ma
rilor competiții. Fin apoi cam
pionul nostru Ion Tiriac, ju
cătorul care a repurtat pînă 
acum succesele cele mai mari 
ale tenisului românesc, J. L. 
Arilla și J. Gisbert — fina- 
liști ai „Cupei Davis* — ca 
și tînărul Ilie Năstase — una

ale sezo- 
internatio-

din marile revelații 
nului competi/ional 
nai.

Și încă un fapt contribuie 
ca întrecerea acestor redutabi
le rachete să fie așteptată cu 
atîta nerăbdare. De fiecare 

dată cînd adversari deosebit 
de puternici au stat în fata 
tenismanilor noștri, aceștia au 
dat o replică la înălțime, au 
găsit resursele necesare pentru 
a reuși uneori rezultate de 
prestigiu. Să ne aducem a- 
minte că în meciul cu Franța 
din 1948, jucătorii români con-

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

(Continuare in pag. a 2-a)

RALIUL TRANSBALCANIC"
„Raliul transbalcanic” și-a încheiat marți la 

prînz, cînd concurenții au ajuns la Timișoara, 
traseul pe teritoriul țării noastre. Iată. rezulta
tele omologate de juriul competiției după par
curgerea a peste 1.200 km: clasa pînă la 1 000 
cmc : 1. PESCARU-FINICHIU (România, Fiat 
8.50). 2. Marinescu-Colceag (România, Fiat 850),; 
8. Puiu—Denbel (România) Fiat 850) • clasa 1 000- 
1 400 cmc: 1. CIUBRIKOV-CIUBRIKOV (Bulgaria, 
Bulgarenault 1 100), 2. Dumitrescu-Iancovici (Ro
mânia, Fiat 1 800), 3. Marln-Vicaș (România, Fiat 
1 300); peste 1400 cmc • TOMIC-VUKOVIG 
(ftSFI, Taunus), 2. Peteceanov-Grozev" (Bulgaria, 
Mercedes 250 SE), 3. Hîrtopeanu-Trăneci (Româ
nia, Renault).

Fapte reprobabile

La sfârșitul săptămînii
sportive ale 

Rapid vor găz- 
sfirșitul săptă-

Bazele 
clubului 
dui la . .
tnînii mai multe com
petiții oficiale și ami
cale, de un real interes 
pentru iubitorii sportu
lui. Astfel, sîmbătă, pe 
stadionul Giulești, de la 
ora 19, este programată 
o gală de box în cadrul

„Cupei Tineretului”. Du
minică, pe același sta
dion — meciul de fot
bal Rapid C.F. — S.N. 
Oltenița (cat, C), parti
da amicală Rapid — 
Progresul și întîlnirea 
Rapid — I.M.U.M. 
(camp, juniori). Progra
mul fotbalistic începe la 
ora 9.

Campionatul de fotbal al regiu
nii Iași a programat duminică, 
la Bîrlad, derbiul competiției: me
ciul dintre echipele Rulmentul din 
localitate și Medicina Iași. Jocul 
a fost așteptat cu mult, interes, 
dată fiind rivalitatea sportivă din
tre cele două formații. Rezultatul 
de 1 ■—1 cu care s-a încheiat a- 
ceastă partidă a nemulțumit însă 
pe unii spectatori, care ar fi do- 
Tit cu orice chip victoria forma
ției favorite.

După încheierea jocului de po 
stadionul Tineretului, vreo sută 
de spectatori au sărit gardul ce 
împrejmuiește terenul și l-au în
conjurat pe arbitrul Alexandru 
Ghigea^ cerîndu-i socoteală pentru 
faptul că n-a acordat echipei lo
cale două goluri, valabile după

părerea lor. Au venit în ajutorul 
arbitrului cîțiva oameni de ordine, 
2—3 fotbaliști de la Rulmentul 
și trei arbitri localnici, care s» 
aflau pe teren ca spectatori. Aju
torul lor însă n-a avut eficiență 
și arbitrul Ghigea a fost bătut 
măr. Huliganii nu s-au declarat 
satisfăcuți numai cu atît, și î-au 
bătut și pe acei care au sărit 
în ajutorul arbitrului. Este vorba 
de arbitrii bîrlădeni Rainea, Radu 
și Munteanu, de fotbalistul HaJ- 
maghi, de rugbiștii Călin, Rainea 
și alții. Arbitrul Ghigea s-a ales 
de pe urma acestei bătăi cu con
tuzii destul de grave.

Este surprinzător însă că nu a 
putut fi identificat nici măcar 
unul dintre huligani. Organele în 
drept au datoria să întreprindă

cercetări pentru depistarea acestor 
bătăuși, care să suporte rigorile 
legii.

Consiliul regional UCFS Iași 
trebuie să cerceteze cu multă răs
pundere acest caz foarte grav și 
să ia măsuri în consecință. Se 
impune o temeinică analiză și a 
desfășurării campionatului regional 
în care, după cît se pare, unele 
echipe își fac de cap. Ne refe
rim, de pildă, la meciul Medicina 
Iași — Constructorul Vaslui, ter
minat cu scorul de 19—0 (!!!) în 
favoarea formației ieșene, care » 
„înscris” exact atîtea goluri cîte 
avea nevoie pentru a egala gol
averajul echipei Rulmentul Bîrlad.

Așteptăm ca organul regional 
UCFS Iași să ne comunice de ur
gentă măsurile luate I

pe terenul de fotbal din Bîrlad



ia:TLETISM ' DE LA START LA SOSIRE
Șl ACUM, FINALA!
La București, Craiova, Baia Mare 

și Piatra Neamț s-au încheiat semi
finalele campionatului republican 
de șah pe echipe mixte. Cu ex
cepția grupei de la Baia Mare, unde 
primele două clasate nu au avut 
emoții în privința calificării în fi
nală, în toate celelalte grupe, frun
tașele clasamentelor au trebuit 
să-și dispute cu dîrzenie șansele 
pină la ultima rundă.

în general, favoritele s-au impus. 
Totuși, apare întrucitva surprinză
tor eșecul echipei C.S.O. din Tg. 
Mureș, cu maeștrii B. Soos, A. 
Giinsberger și E. Ungureanu la 
primele mese, o formație reduta
bilă, de la care se aștepta mai 
mult.

Iată rezultatele- complete : 
BUCUREȘTI : Constructorul (Buc.) 
16'1'2, Spartac I6V2, Universitatea 

15% Constructorul (Galați) 8. Pro
gresul (Pitești) 3V2 ; CRAIOVA : 
Medicina (Timișoara) 16%, C.S.M. 
(Cluj) 14, Autorapid (Craiova) 13%,
S.P.R.B. (regiunea București) 9, 
Metalul (Hunedoara) 7 ; BAIA 
MARE : Medicina (Iași) 13%, Elec
tronica (București) 11, Crișul Ora
dea) 7. Chimistul (Baia Mare) 4% ; 
PIATRA NEAMȚ : Banca de In
vestiții (București) 16, Petrolul 15%, 
C.S.O. Mureșul (Tg. Mureș) 13, 
A S. Cauciucul (Gheorghe Gheor- 
ghu-Dej) 12%, A.S. Albatrosul 
(Constanța) 2% puncte. In finala

De azi pină duminică, in Capitală

Finala campionatului feminin pe echipe
Penultima etapă a campionatului 

republican feminin de popice pe e- 
cliipe s-a încheiat cu următoarele 
rezultate (s-a jucat tur-retur) :
Cimentul Medgidia — Sănătatea 

Bîrnova 4773 — 4172 p.d.; Laromet 
București — U.T. Arad 4706—4360 
p.d.; Rapid București — Progresul 
Pitești 4641—3724 p.d.; Hidrome
canica Brașov — Voința Ploiești 
4616—4415 p.d.; C.S.M. Reșița — 
Industria locală Baia Mare 4438—- 
4344 p.d.; Petrolul Ploiești — Fa
brica de zahăr Roman 4514—4002 
p.d.; Gaz metan Mediaș — I.C. 
Oradea 4438—4333 p.d.; Cetatea 
Giurgiu — Viscoza Lupeni 4378— 
3890 p.d.; Voința Cluj — Voința 
Craiova 4219—3864 p.d.; Stăruința 
Tg. Mureș nu a avut adversară.

Echipele învingătoare s-au califi

TURNEUL FINAL FEMININ DE LA BACĂU:

Un scop atins doar parțial. De ce?
Ceea ce trebuie spus din capul 

locului despre turneul final al 
campionatului republican feminin 
de volei desfășurat de curînd la 
Bacău, e că nu a atins decît în 
mică măsură valoarea cerută. 
Multe partide de calitate slabă, 
interes scăzut, atît din partea 
zpectatorilor, cît și a organiza
torilor.

La calitatea slabă a unor par
tide a contribuit, în cea mai mare 
parte, faptul că fiecare echipă a 
venit la turneul final preocupată 
cel mult de un meci, și anume 
de acela din ultima etapă. Ex
cepție a făcut, oarecum, Penicilina 
Iași, care a căutat să „încurce 
»ocotelile“, străduindu-se din răs
puteri să „smulgă" cel puțin un 
set de la campioane, lucru care 
i-a și reușit. în rest, rezultatele 
au fost cele previzibile (mai puțin 
cel din partida Dinamo — Rapid, 
care era dificil de pronosticat și 
a stat sub semnul incertitudinii 
pînă la fluierul final). în între
cerile din primele două etape, 
jocurile au purtat amprenta re
semnării, și la Farul, și la Peni
cilina (meciul cu echipa Rapid). 
Resemnarea a fost, probabil, ge
nerată și de faptul că situația din 
clasament, la începutul turneului 
final, nu le lăsa speranțe la un 
loc mai bun — de cucerirea titlu
lui nici vorbă — Penicilinei și 
Farului. Dar, de aici și pînă la 
comportarea atît de mult sub po
sibilități a acestor două echipe 
este o mare distanță. Explicația 
constă însă în pregătirea neco
respunzătoare cu care aceste for
mații s-au prezentat la Bacău. 
Numeroasele puncte pierdute prin 

care se va disputa cu începere de 
la 20 mai la Cluj, s-au calificat 
primele două clasate din fiecare 
grupă.

Remarcăm absența (nejustificată) 
de la această etapă a campionatu
lui republican a reprezentativelor 
regiunilor Brașov și Suceava. în 
primul caz s-a invocat „indisponi
bilitatea" jucătorilor echipei Pro
gresul din Sibiu, campioană regio
nală, o motivare care însă ni se 
pare șubredă, dacă ținem seama de 
ardoarea cu care acești jucători au 
luptat în sferturile de finală pen
tru cîștigarea titlului de campioni.

în ceea ce privește regiunea Su
ceava, trebuie spus că organele lo
cale UCFS nu au acordat atenția 
cuvenită acestei competiții repu
blicane și nu au organizat con
cursurile preliminare pentru sta
bilirea echipei campioane. De alt
fel, asemenea situație a mai sur
venit și în anii trecuți, fără să se 
ia măsuri potrivite pentru ca și șa
hiștii suceveni să aibă posibilitatea 
să desfășoare o activitate competi- 
țională normală. Poate că acum 
Consiliul regional UCFS Suceava 
va reflecta eu mai multă seriozi
tate asupra situației șahului din 
această regiune, care nu duce lip
să de elemente talentate, cu posi
bilități de afirmare.

TIBERIU RADULESCU

cat în finala pe țară, programată 
între 18—21 mai pe arena Voința 
din Capitală. Astăzi și mîine, înce- 
pînd de la ora 8. au loc „cali-fică- 
rile“, primele șase echipe unnînd ca 
sîmbătă și duminica să-și dispute 
întîietatea pentru desemnarea forma
ției campioane a țării. Se joaca la 
proba clasică de 100 bile mixte, 
echipele fiind formate din cîte 6 ju
cătoare. Iată ordinea intrării forma
țiilor pe arenă: Rapid București. Gaz 
metan Mediaș, Stăruința Tg. Mureș, 
Laromet București, Voința Cluj, 
Cimentul Medgidia, Cetatea Giurgiu, 
C.S.M. Reșița, Hidromecanica Bra
șov și Petrolul Ploiești.

Ca arbitri principali vor funcționa 
Dumitru Stoica, V. Carianopol și 
E. Moldoveana, toți din București.

blocaje și dublaje defectuoase, 
preluări în tavan sau în tribune, 
servicii în aut sau în fileu, greșeli 
comise chiar de către cele mai 
bune dintre jucătoare : Aurelia 
Căunei, Ana Zabara (Penicilina), 
Ada Angliei, Maria Dobrogeanu 
(Farul). Unele din greșelile sus- 
amintite n-au lipsit nici din jocul 
echipelor Rapid și Dinamo, comi- 
țîndu-Ie voleibaliste reputate ca 
Alexandrina Chezan, Florica Tu- 
dora. Marta Szekely, respectiv 
Emilia Vamoșiu, Alexandrina 
Constantinescu și Marilena Ștefă- 
nescu.

O carență comună tuturor echi
pelor finaliste a constituit-o faptul 
că majoritatea jucătoarelor intrau 
în panică atunci cînd adversarele 
reușeau să le dejoace planul tactic 
elaborat de antrenor. Nu puține 
au fost momentele în care ju
cătoare cu pregătire superioară ca 
Ștefănescu, Vamoșiu. Bogdan (Di
namo), Chezan, Rebac, Florescu 
(Rapid) s-au descumpănit în mo
mentele grele ale întîlnirilor, în 
care atacul lor nu se lega, cînd 
blocajul advers devenea mai agre
siv, cînd mingile din preluări 
(ah, preluările acestea I) mergeau 
la adversar sau în tribune și an
trenorii doar cu greu reușeau să 
reîntroneze calmul prin înlocuirea 
unei jucătoare sau printr-un timp 
de odihnă. Manifestarea acestei 
scăderi denotă, în primul rînd, 
defecțiuni în pregătirea tehnico- 
tactică, deși se dă vina mai mult 
pe pregătirea psihologică.

Cu toate lipsurile constatate 
de-a lungul turneului final, cre
dem că el și-a atins totuși —■

• în urma desfășurării întrece
rilor concursului republican de pri
măvară al seniorilor clasamentele 
pe echipe se prezintă astfel 
MASCULIN : 1. Dinamo Buc. 172,5 
p, 2. Steaua 161 p, 3. I.C.F. 110,5 p,

Ploieșteanul Mircea Voinea, înaintea realizării recordului regional
Fota: Ion Tănăsescu

Se pun la punct ultimele am anunțe...HJSEIE3

4. Rapid Buc. 67 p, 5. Metalul Buc. 
34 p, 6. Universitatea Cluj 19 p, 
7. CSM Cluj 18 p, 8. Metalul Hu
nedoara 17 p, 9. Steagul roșu Bra
șov 14 p, 10. Politehnica Timiș. 10 p 
etc. FEMININ : 1. Metalul Buc.

doi echipieri de bază ai reprezenta
tivei noastre — Ion Țiriae și llie 
Năstase — coborau din avion pe 
aeroportul Băneasa. Deci toți prota
goniștii meciului sint prezenti la lo
cul de start.

Se pun la punct ultimele amă
nunte tehnice privind desfășurarea 
partidelor. Azi dimineață va avea loc 
ședința tehnică a căpitanilor de echi
pă, care în prezenta arbitrului prin
cipal — J. Vermes (Ungaria) — 
vor proceda la tragerea la sorți pen
tru stabilirea ordinei de joc în me
ciurile de simplu, programate, după 
cum se știe, vineri și duminică după 
amiază — de la ora 14,30. Sîmbătă 
(ora 15,30) se va disputa partida d& 
dublu, urmată probabil de un meci 
demonstrativ între jucătorii de re
zervă.

întrecerile, care vor avea loc pe 
terenul central din parcul sportiv 
Progresul (Str. dr. Staicovici), vor 
fi televizate.

De la I.E.B.S.
Se aduce la cunoștință că 

la meciul de tenis pentru 
„Cupa Davis" ROMÂNIA — 
SPANIA, datorită capacității 
reduse a tribunelor, intrarea se 
va face numai pe bază de 
bilet.

cut, cînd un singur set decidea soar
ta primului loc, ambele echipe s-au 
prezentat la startul turneului final 
departajate numai de setaveraj. In 
consecință, pentru a deveni cam
pioană, uneia ori alteia îi era im
perios necesară, la orice scor, vic
toria. Ea a fost obținută de Di
namo, la capătul unui meci epui
zant în care ambele echipe au 
aruncat în luptă tot bagajul de 
cunoștințe tehnico-tactice. Tocmai 
de aceea, la sfîrșitul partidei 
aplauzele le-au răsplătit în mod 
egal pe învingătoare și pe învinse. 
Victoria dinamovistelor, pe deplin 
meritată, a fost obținută grație 
unei mai judicioase dozări a efor
tului, prin folosirea de fiecare 
dată a celei mai bune tactici și 
mulțumită împletirii armonioase a 
experienței și maturității Doinei 
Ivănescu cu eforturile și poten
țialul tehnic — și el ridicat — al 
coechipierelor sale, mai tinere sau 
mai vechi : Helga Bogdan, Emilia 
Vamoșiu, Marilena Ștefănescu. 
Ileana Gheorghescu, Alexandrina 
Constantinescu, Lucia Vanea, Eli- 
sabeta Nodea, Margareta Șorban 
și Doina Belgea.

Cîteva cuvinte, în încheiere, 
despre arbitraje. Conducerea par
tidelor- a fost încredințată arbi
trilor : dr. Mircea Albuț și Vic
tor Voicu (București), Cornel Pi- 
taru (Sibiu) și Vasile Dimitriu 
(Bacău). Toți se cuvine a fi evi- 
dențiați pentru modul cum s-au 
achitat de sarcina primită, asi- 
gurînd buna desfășurare a meciu
rilor

ION DUMITRESCU 

74 p, 2. Steaua 56,5 p, 3. I.C.F. 53 p, 
4. Dinamo 41,5 p, 5. Rapid 38 p,
6. Progresul 18 p, 7. Șe. sp. UCFS 
Roman 17,5, 8. Tractorul Tg. Se
cuiesc 11 p, 9—10. Muscelul C-lung 
și Viitorul Buc. 11 p, etc. ; GENE
RAL : 1. {steaua 217,5 p, 2. Dinamo 
214,5 p, 3. I.C.F. 163,5 p. 4. Metalul 
108 p, 5. Rapid 105 p, 6. Șc. sp. 
UCFS Roman 26,5 p, 7—8. CSM 
Cluj și Steagul roșu Brașov 25 P,- 
9. Universitatea Cluj 19 p, 10. Pro
gresul Buc. 18 p etc. Au obținut 
puncte atleți din 49 de cluburi și 
asociații sportive.
• Tînărul atlet Mircea Voinea, 

din Ploiești, se anunță ca o autenti
că speranță a atletismului nostru. 
Recent, el a îmbunătățit recordul 
regiunii Ploiești, reușind să treacă 
peste ștacheta înălțată lh 3,80 m, 
rezultat cu care s-a apropiat la nu
mai 6 cm de recordul republican al 
juniorilor mici. Voinea este elev 
fruntaș la învățătură la Liceul Ni- 
colae Bălcescu și este antrenat de 
fostul săritor în înălțime Xenofon- 
te Boboc. (Ion Tănăsescu — 
coresp.).

• La Moinești : E. Dascălu 1,50 
m la înălțime fete — record raio
nal. (E. Simbotin — coresp.).
• La Făgăraș, din inițiativa fo

rurilor sportive locale, se desfă
șoară o competiție pe echipe de ju
niori. Participă asociațiile sportive 
Victorfa-Liceul Oraș Victoria, Olim- 
pia-Liceul Șercaia, Negoiul-Șc. pro
fesională Oraș Victoria, Liceele nr. 
1 și 2 din Făgăraș și Liceul indus
trial chimic din Făgăraș. O iniția
tivă valoroasă care trebuie serios 
sprijinită. (B. Stoiciu — coresp.).

AL ARIE

Sportivii români au dominat 
concursul de la Novisad
NOVISAD. La concursul internațio

nal de călărie care a avut loc între 
14 și 16 mai pe stadionul din locali
tate s-au prezentat călăreți din Un
garia, Iugoslavia și România. Majo
ritatea probelor au fost dominate 
de sportivii români.

Iată rezultatele înregistrate : SE
NIORI : Proba barema A la crono
metru, 1,30 m înălțime (34 partici
pant!) : 1. Istvan Șuti cu Ragyogo
(Ungaria) 0 p, 47,a sec.; 2. Vasile 
Pineiu (România) cu Neron 0 p, 
48,2 sec.; 3. V. Pineiu cu Grațiela 
0 p, 49 sec.; 4. Gh. Langa (Româ
nia) cu Gînd 0 p. 49,1 sec.; Proba de 
durată 90 de sec. ; 1. V. Pineiu cu 
Grațiela 22 p; 2. Istvan Șuti 20,5 p; 
3. Gh. Langa cu Simplon 19,5 p; 4. 
V. Bărbuceanu (România) cu Altai 
19 p; Proba barema C, 1,40 m (31 
eoncurenți) : 1. Gh. Langa cu Gînd 
55 sec.; 2. V. Bărbuceanu cu Stejar 
60 sec.; 3. Gh. Langa cu Simplon 
60,1 sec.; 4. Istvan Șuti cu Ragyogo 
63 sec.; 5. Oscar Recer (România) 
cu Hanibal 65,2 sec.; Premiul Ex
poziției din Novisad (1,50 m, 2 man
șe) : 1—2. V. Bărbuceanu cu Altai 
și Gh. Langa cu Gînd 0 p; 3. Istvan 
Șuti 8 p.; Proba de închidere (ba
rema A, 1,30 m); 1. Oscar Recer cu 
Bîrsan 3 p.; 2. Alexandru Bozan 
(România) cu Cabana 4 p.; Proba 
de forță (înălțime inițială de 1,50 m, 
din cauza întunericului s-a renunțat 
la 1,90 m) dotată cu „Cupa Vojvo- 
dina“ a revenit lui Gh. Langa. JU
NIORI : Proba barema A : 1. L.’ 
Balzek (Iugoslavia) 0 p, 23 sec.* 1; 
2—4. Al. Bozan cu Rival, Mircea 
Ștefănescu (România) cu Himalaia 
și ianoș Crișan (Ungaria) cu Ahmed 
o p 24,1 sec.; 5. Gabriela Ionescu 
(România) cu Arcaș 0 p, 24,2 sec.; 
Proba pe echipe (gen „Cupa Națiu- 
nilor“. 2 manșe): 1. Iugoslavia 0 p# 
2. România 4 p. 3. Ungaria 11 p. 4. 
Iugoslavia B 21 p.; Proba de șta
fetă : 1. Iugoslavia 101 sec., ...4. Ro
mânia (Gabriela Ionescu cu Arcaș 
și Mircea Ștefănescu cu Greer) 
Î16 sec.

(Urmare din pag. 1)

duceau cu 2--0 după prima zi (vic
torii realizate de Gh. Viziru la R. 
Destremeau și C. Caralulis la M. 
Bernard) si puțin a lipsit ca fosta 
deținătoare a „Cupei Davis" să fie 
eliminată la București. O altă par
tidă memorabilă a fost aceea cu se
lecționata Noii Zeelande. cure ne-a 
adus calificarea în sferturile de fi- 
rală ale turneului zonei europene, e- 
ditia din 1959. Atunci, tenacele Gh. 
Viziru l-a dominat net pe campionul 
neozeelandez L. Gerrard, egalînd sco
rul întâlnirii, iar tînărul său coechi
pier Ion Țiriae, întreeîndu-se pe sine, 
a definitivat victoria echipei noastre 
in fața lui M. Otway: 3—2!

Iată motive pentru ca pasionalii 
„sportului alb* să spere eă de vi
neri să fie spectatorii unei întreceri 
de tenis desfășurată la cel mai înalt 
nivel. Dar speranțele lor nu sint le
gate numai de calitatea spectacolului. 
Rezultatele obținute de Țiriae la 
Stuttgart și Roma ca și buna evolu
ție a lui llie Năstase în meciul din 
primul tur cu Belgia ne dau con
vingerea că echipa lui Santana nu 
se poate considera dinainte cîștigă- 
toare...

Și acum, cele mai noi știri din ta
berele celor două formații. In timp 
ce tenismanii spanioli își continuau 
cu asiduitate antrenamentele de a- 
comodare pe terenurile Progresul, cei

chiar dacă nu total — scopul de 
a oferi voleibalistelor fruntașe 
posibilitatea să joace în condi
țiile — deosebite față de cele din 
campionatul republican — în care 
se desfășoară marile competiții 
internaționale pentru care ele tre
buie să se pregătească, întreceri 
disputate mai multe zile la rînd 
și pe teren neutru. Din acest 
punct de vedere desfășurarea tur
neului final a scos în evidență
posibilitățile unor jucătoare ti
nere, ca de exemplu Ileana
Gheorghescu — Dinamo, Mariana 
Baga și Constanța Bălășoiu —
Rapid, în parte Carolina Nan —
Penicilina și Carmen Marinescu — 
Farul. Turneul final ar fi fost 
pe de-antregul util dacă echipele 
Penicilina și mai ales Farul (an
trenori N. Roibescu și prof.
I. Takacs), dincolo de realitatea 
imposibilității ocupării unor locuri 
superioare, s-ar fi prezentat pre
gătite corespunzător. Cît privește 
alegerea orașului Bacău ca loc 
neutru de desfășurare, ea s-a do
vedit a nu fi fost fericită. Pentru 
viitor, propunem organizarea tur
neelor finale în orașe în care 
voleiul feminin fie că se bucură 
de o mare popularitate, fie că 
tinde în mod clar către aceasta.

Arătîndu-se mai bine pregătite, 
dinamovistele bucureștenc (antre
nor Gheorghe Constantinescu) au 
reușit performanța de a cuceri 
pentru a opta oară titlul de cam
pioane ale țării. Principala adver
sară a dinamovistelor a fost 
echipa Rapid, care a nutrit spe
ranța justificată de a cuceri titlul 
de campioană. Ca și în anul tre

AZI, MECIUL 
DINAMO - STEAUA
La ora cînd cititi aceste rîn- 

duri, antrenorii celor mai bune 
formații masculine din țara noas
tră, Dinamo București și Steaua, 
au pus punct pregătirilor și 
au definitivat loturile de jucători 
pe care le vor alinia astăzi după- 
amiază în meciul derbi al cam
pionatului. Pentru a ilustra mal 
bine echilibrul valoric existent 
între aceste două echipe — care 
dau cei mai multi dintre com- 
ponenții selecționatei noastre na-
ționale — iată Și poziția lor î*
clasament i
1. Dinamo 15 15 0 0 267:121 B0
2. Steaua 15 14 0 1 243:156 28

Așadar, astăzi pe stadionul
Dinamo, începînd de la ora 17,45 
partida dintre aceste două forma
ții, partidă „cheie" a campionatu
lui. In deschidere, de la ora 16,30. 
un alt meci interesant: Univer
sitatea București — Dinamo Ba
cău.

Ieri, la Galati, în meci restan
ță : Politehnica Galați — Poli
tehnica Timișoara 16—18 (9—9).



CURIERUL 
NOSTRU

MIHAI VARADEU, ARAD. — Ar
bitrul bîrlădean N. Rainea a condus 
foarte bine meciul U.T.A.—Steaua. 
El a procedat just neaeordînd lovi
tură de Ia 11 metri (cerută insistent 
de către public și de către unii din 
jucătorii de la U.T.A.) la un henț 
INVOLUNTAR al lui Dumitru Nico- 
lae. De altfel, în proporție de 90 la 
sută hențurile din interiorul supra
feței de pedeapsă sint lipsite de 
elementul intentional, astfel că ar
bitrii ar trebui să fie mai „zglrfiți* 
în acordarea unui penalti (practic, a 
unui goi) în asemenea ocazii. In 
general, însă, atît arbitrii cit și pu
blicul trec cu vederea faulturile în 
careu, oprindu-se în schimb asupra 
Iienturîlor. Și nu se poate spune că se 
faultează... fără intenție!

GICĂ CAZAN. GALAȚI. — Săp- 
tămîna trecută, la „Poșta Magazin41, 
am explicat cum acționează „legea 
Beranger41. Sperăm că, între timp, 
atît dv. cît și alti cititori care ne-au 
scris în această privință s-au edi
ficat.

NICOI.AE CHIRILAN, BRĂILA.— 
De ce sînteți atît de sever cu arbitrul 
Gheorghe Popovici, care a condus 
întîlmrea Progresul Brăila—Dinamo 
Bacău, și atît de indulgent, <le pildă, 
cu Zgardau? Pun această întrebare 
pentru că în minutul 17 nu arbitrul 
Gheorghe Popovici, ci jucătorul brăi- 
lean Zgardan, singur cu purtând Ghiță, 
a trimis balonul „exact în palmele a- 
ceștuia44. Ca atare, supărațî-vă întîi 
pe Zgardan și pe ceilalți jucători 
ai' echipei dv. Este un sfat pe care 
ar putea să-l urmeze și alti su
porteri...

OV1D1U HULEA, CUGIR. — ,7» 
calitate de antrenor al echipei A. S. 
Cugir din categoria B vreau să re
lev atitudinea ireproșabilă pe care 
au avut-o in jocul cu noi to fi fot
baliștii de la A.S.A. Tg- Mureș, 
deși adversarii noștri vizează promo
varea in categoria A și fiecare punct 
în plus in clasament, fiecare gol in 
plus la golaveraj le sint extrem de 
prețioase. De asemenea, adresez feli
citări arbitrului Adrian Macovei 
(Bacău) pentru competenta și obiec
tivitatea cu care a condus jocul*.

Citind rândurile dv. am crezut că 
sint scrise în euforia victoriei. Este 
vorba însă de un meci în care echipa 
dv. a pierdut cu 1—0! Așa stînd 
lucrurile, mai este cineva care me
rită felicitări : dv. Pentru obiectivi
tate și spirit sportiv.

J. BERAR1U

JUMĂTĂȚI
JUMĂTĂȚI
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■ ■■ @OTBAL
MĂSURĂ IN FOTBALUL BUCUREȘTEAN

De data aceasta am lăsat pe planul doi cursa pentru titlu Rapidului 
emoțiile giuleștenilor, speranțele dinamoviștifor, nemulțumirile supor
terilor Stelei sau Progresului.

în obiectivul nostru nu vor ii nici măcar formațiile din categoriile 
B sau C ci „anonimii" fotbalului bucureștean, echipele din „oraș" și 
„raion", multe la număr, cu pasiunile, bucuriile, necazurile și proble
mele lor. Mai întii...

...CÎTEVA CIFRE SEMNIFICA
TIVE

în evidența comisiei de fotbal 
a orașului București se află 
13 253 de jucători legitimați (se
niori și juniori). Un număr im
presionant, elocvent pentru inte
resul de care se bucură „sportul 
rege" în Capitală, mai ales că 
în el nu sînt cuprinși sportivii 
secțiilor cu echipe prezente în 
competițiile republicane.

Continuînd trecerea în revistă 
a cifrelor, notăm aici faptul că 
sportivii susmenționat! activează 
în cadrul a 227 de echipe (175 de 
seniori) participante la campio
natele orășenești și raionale. Și 
numărul arbitrilor bucureșteni este 
impresionant — 585. în cadrul 
discuțiilor cu diferiți membri ai 
comisiei orășenești ne-au fost 
prezentate însă două cifre care 
fac să pălească strălucirea celor
lalte. Ele reprezintă numărul AN
TRENORILOR și al TERENURI
LOR care stau Ia dispoziția fot
baliștilor de categorii inferioare. 
Există 62 de antrenori (TOȚI CU 
JUMĂTATE DE NORMĂ, SAU 
CHIAR CU „SFERTURI") și 74 
DE TERENURI. Aparent, făcînd 
un raport între numărul antre
norilor și cel al terenurilor el 
pare pozitiv, fiecărui antrenor re- 
venindu-i cel puțin (?!?) un teren 
pe care să-și desfășoare activi
tatea. Dar, dacă luăm în consi
derație și numărul echipelor (și 
al fotbaliștilor — 13 253) lucru
rile încep să se complice. Adică, 
ar veni cam așa: 227 de echipe 
trebuie să se pregătească pe 74 
de terenuri sub conducerea a 
62 de antrenori, obligați să facă 
treaba aceasta pe jumătate sau 
chiar r>e... sfert.

Dinamo București (tineret) pe locul 4 
în turneul de

DUSSELDORF, 17 (prin telefon). 
Luni, s-a încheiat în localitate o in
teresantă competiție internațională de 
fotbal rezervată unor echipe de ti
neret din 5 țări, Ia eare a luat par
te și o formație a clubului Dinamo 
București. Cele 8 echipe participante 
au fost împărțite în două serii. Din 
prima, alături de Fortuna Dusseldorf, 
Bayern Miinchen și La Gantoise, a 
făcut parte și Dinamo. Din cea de 
a doua — Lazio Roma, Cemo More 
Varna, Schalke 04, Turn Dusseldorf.

Dinamo a obținut următoarele re
zultate- cu Fortuna 1—2, cu Ba
yern 1—0, eu La Gantoise 4—0. 
Bucureștenii s-au clasat pe locul 2 
în serie și au jucat pentru locurile

la Diisseldorf
3—4 eu Cemo More, de eare a fost 
învinsă cu 1—0. Cea de a XX! II-a 
ediție a aeestei competiții a revenit 
formației Fortuna care a întrecut 
Turn Diisseldorf cu 1—0.

Dinamovistul Grozea a fost soco
tit cel mai bun Jucător al turneului 
și a primit din partea organizatorilor 
o cupă. Iată formația folosită de 
antrenorii P. STEINBACH și 1. TI
MAR : Petre Iosif — Pîrvu, Cre- 
țulescu, Foc șa, Gh. Ionescit — Ghe- 
ran, Grozea — Dobreseu, Ciupită, 
Dumitrache, Ivaw. A mai jucat și 
Rocsin.

Marți, 16 mai, Dinamo a susținut 
un meci amical cu selecționata ora
șului llilden. Rezultat 2—2 (1—2).

întrebări cu si fără
RĂSPUNS

Se pun cîteva întrebări. La 
unele — după cum se va vedea 
mai jos — se poate răspunde, 
la altele nu.

Astfel la ora actuală, „trep
tele" fotbalului bucureștean sînt 
următoarele (la seniori) :

— CAMPIONATUL RAIONAL: 
82 de echipe (incluzînd și seria 
studențească)

— CAMPIONATUL ORĂȘE
NESC, în două categorii :

— categoria I : 2 serii a cîte 
14 echiDe

— categoria a II-a : 4 serii, în- 
globînd 65 de echipe.

— JUNIORI = 52 de echipe.
ÎNTREBARE : Corespunde acest 

sistem competitional adevăratelor 
posibilități ale fotbalului bucures- 
tean ?

RĂSPUNSURI :
CORVIN M1RCIOIU, vicepre

ședinte al Consiliului orășenesc al 
UCIS București : „Nu, nu cores
punde 1 Sînt prea multe echipe 
față de numărul terenurilor și 
chiar al fotbaliștilor. In multe 
dintre aceste formații și-au găsit 
un „cuib călduț" elemente care 
nu mai corespund ca... valoare, 
vîrstă și posibilități în categorii 
superioare. Faptul mi se pare 
destul de grav prin implicațiile 
sale: a) acești jucători care se pri
pășesc în campionatul orășenesc, 
constituie o barieră pentru tine
rii care ar trebui să promoveze 
de la juniori la seniori ; b) nive
lul tehnic al competiției se men
ține foarte scăzut ; c) competițiile 
sînt umflate în mod artificial prin 
numărul mare de echipe, cele mai 
multe dintre ele fără valoare.

Noi am luat o inițiativă în care 
preconizam următoarea formulă 
competițională bucureșteană:

O SERIE DE CATEGORIA I. 
CU 16 ECHIPE

DOUA SERII DE CATEGORIA 
A II-A CU 14 SAU 16 ECHIPE.

Restul, Ia raioane I Această tre
cere urma să se facă eșalonat 
(potrivit unui regulament) în 2 
ani (1966—67 și 1967—68). La 
terminarea turului actualei ediții 
a campionatului proiectul a fost 
abandonat din cauza unor pre
siuni din afară. Diferiți conducă
tori de întreprinderi (cu echipe 
în campionat) au insistat și pînă 
la urmă „au găsit înțelegere". 
Eu personal-' n-am fost de acord 
să renunțăm, dar... Seria de 
16 echipe pe care o preco
nizam ar fi cuprins formații cu 
o bună bază materială (terenuri, 
echipament, materiale etc), cu 
efective de jucători corespunză
tori cerințelor (tineri, îndeosebi)

și ar fi avut și o încadrare teh
nică corespunzătoare".

Deci, răspunsul a fost dat. Sa
tisface el ? Evident că nu! Mă 
rog, inițiativă a existat dar nu i 
s-a dat curs decît pe sfert. Care 
sînt aceste echipe dornice cu tot 
dinadinsul să rămînă în catego
ria 1 sau a II-a? Poate că printre ele 
se află formații ca „Dacia", „Ze
firul", „Confecția", „Bumbacul", 
„Spic de grîu" etc care reprezin
tă întreprinderi cu specific... fe
minin. Nimeni nu poate susține, 
desigur, că femeilor nu le-ar pu
tea place fotbalul, dar chiar pînă 
la ANGAJAREA unei echipe care 
să le reprezinte într-o competiție 
e un drum foarte lung. Am scris, 
„ANGAJAREA" cu bună intenție, 
deoarece în majoritatea acestor 
formații activează mulți fotbaliști 
care n-au nimic comun ca fa
brica sau întreprinderea pe lingă 
care ființează asociația sau sec
ția de fotbal respectivă. Și a- 
tunci ?...

Atunci, să dăm noi răspunsul: 
de regulă aceste formații se nasc 
și trăiesc pe pasiunea pentru 
fotbal a citorva persoane din con
ducerea întreprinderilor în cauză, 
mințind, pur și simplu, fondurile 
asociației, fonduri care folosite 
judicios ar putea duce la dezvol
tarea ramurilor sportive potrivite 
pentru întreprinderile respective.

Dar, discutînd despre fondurile 
bănești, ajungem la o altă între
bare de esență :

— Sînt justificate (din punctul 
de vedere al fotbalului) jumătă
țile și sferturile de normă exis
tente pentru antrenori ?

.Noi ne facem că muncim, ei 
se fac că ne plătesc — îmi de
clara recent un fost internațional, 
azi antrenor cu o jumătate (sau 
un sfert de normă) Ia o echipă 
din campionatul orașului Bucu
rești. Și această declarație, spusă 
pe... jumătate în glumă, pe„. 
sfert in serios, cuprinde mult a- 
devăr.

„Am și eu o jumătate de nor
mă — ne spune prof. GH. GHICA 
— antrenor de juniori Ia Voința, 
dar, cinstit vorbind, aceasta nu 
rezolvă nimic. Material mă avan
tajează pe mine, dar fotbalul nu 
cîștigă nimic. Nu se poate face 
o instruire corespunzătoare în 
numărul restrins de ore (practice) 
al jumătății de normă. Și apoi, 
chiar dacă — personal — aș vrea 
să dau de la mine, muncind 
peste obligațiile jumătății de 
normă, tot nu se poate realiza 
cine știe ce. Sînt foarte multe e- 
chipe de seniori care cheltuiesc 
bani cu nemiluita (arbitraj, tere
nuri etc) și lucrul cel mai trist 
este că aceste echipe ocupă tere
nurile iar juniorii și copiii n-au 
unde să se pregătească. (Eu sînt 
antrenor de juniori și poate că 
sînt subiectiv). Soluția ? O sin-

gură serie pentru oraș 1 și două 
pentru oraș II".

Lucrurile se leagă unul de ce
lălalt, într-un lanț al slăbiciuni
lor. Povestea aceasta a jumătă
ților de normă din campionatul 
de fotbal al orașului București e 
foarte interesantă. Cu cîțiva ani 
în urmă, pleeîndu-se de la con
siderentul că antrenorii nu pot 
acoperi la acest nivel o normă 
întreagă și uneori (sau de cele 
mai multe ori) nici chiar o ju
mătate de normă (40 de ore ■—• 
20 practice — pentru o normă 
întreagă), Consiliul orășenesc 
UCFS București a emis un docu
ment prin care se recomandă 
practica jumătăților de normă. Cu 
timpul s-a ajuns la „sferturi" (de 
ce nu și la „optimi") și apoi la... 
anularea documentului respectiv.

Toată istoria avea un viciu de 
fond : antrenorul care voia să 
se angajeze era privit doar din 
punct de vedere al echipei de 
seniori. Bineînțeles, la o echipă 
de categorie orășenească un an
trenor nu poate „acoperi" o nor
mă întreagă.

Dar dacă același antrenor s-ar 
ocupa —- cum ar fi și firesc — 
și de juniorii asociației în cauză, 
asigurindu-și astfel, atît de dis
cutatul „schimb de miine" 2

Iată răspunsul:
Prof. TRAIAN TOMESCU (meto

dist) : „Ideal ar ii să nu existe 
jumătăți de normă. Nimeni și ni
mic nu interzice un asemenea 
lucru, dar nici un antrenor nu 
se angajează cu o normă întrea
gă pentru că nu e sigur de postul 
său — la prima iniringere ._ — 
și e mai convenabil să a> o ju
mătate de normă care îți „rolua- 
jește" salariul obținut în produc
ție".

Acesta este adevărul ! Jumă
tatea sau sfertul de normă are 
valoarea unui „supliment" de sa
lariu și un NU categoric se 
impune de urgență acestei prac
tice De fapt, acest NU trebuie 
pus în fața multor forme (și for
mule) de activitate din fotbalul 
bucureștean. Desigur, începutul 
trebuie făcut cu sistemul compe
titional, cadrul organizatoric care 
permite apariția tuturor fenome
nelor negative semnalate (și 
nesemnalate) în rîndurile de față.

Trecerea ia un sistem compe
titional adecvat posibilităților fot
balului bucureștean, depunerea 
unor eforturi pentru dezvoltarea 
bazei sale materiale (amenajarea! 
de terenuri, de pildă), asigurarea I 
unei asistente tehnice de calitate 
(fără jumătăți și sferturi de nor
mă), preocuparea pentru promo
varea elementelor tinere și de 
perspectivă in formațiile de bază 
ale echipelor — iată cîteva pro
bleme care trebuie soluționate în 
viitorul cel mai apropiat'

VALENTIN PAUNESCU
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„Cupa Văii Cerbului“- 
o cursă de tradiție
Inițiată în 1937 de un grup re- 

strîns (le schiori inimoși, „Cupa 
Văii Cerbului", aflată anul acesta 
la a XV-a ediție, s-a bucurat de un 
cadru deosebit de sărbătoresc și 
de semnificativ pentru schiul nos
tru alpin. Cursa s-a desfășurat pe 
același traseu ca acum 30 de ani. 
Plecînd din fața cabanei Omul 
(2 507 m altitudine), schiorii s-au 
lansat vertiginos spre impresio
nantul adine al Văii Cerbului. Tre- 
cind, cu c tehnică desăvîrșită, prin 
tradiționalele puncte „strategice” — 
„Fața Mare**, „Traverseul“, „Pantă 
Colită", „Căldarea", „Terrnopile", 
„Culuarul", „La Patru Stîncj” — 
concurenții au oferit un spectacol 
de neuitat, rar întîlnit, urmărit de 
un număr însemnat de turiști 
sosiți în pitoreasca vale de pe po
tecile înguste dinspre Mălăicști, 
Babele, Peștera și Bușteni. învin
gător — tinărul și talentatul 
D. Munteanu (Brașov), urmat de 
experimentații C. Tăbăraș (Sinaja) 
și Gh. Bălan (Bușteni).

La cabana „Căminul Alpin" din 
Bușteni, generația linără, în Irun-

Cei 12 participant!, de la stingă la dreapta .- Șt. Moldoveanu, M. Bucur, 
O. Lipphardt, M. Focșeneanu, D. Munteanu, D. Cristea, Gh. Bălan, 

B. Haidu, C. Tăbăraș, N. Șuteu, K. Gohn și Gh. Vulpe
Foto: I. Berindei

te cu învingătorul, a fost aștep
tată și înconjurată cu căldură de 
„veteranii44 cursei. Intr-un cadru 
festiv, au fost evocate momente 
impresionante de tradiție și de 
îndemn pentru dezvoltarea schiului 
românesc, care contribuie atit de 
mult la întărirea sănătății și la 
cunoașterea meleagurilor patriei.

„Veteranii" și cîștigătorul au fost 
deopotrivă răsplătiți de F.R.S.B., 

de Comisia regională organizatoa
re (Ploiești) și de Comitetul de 
inițiativă al veteranilor cu cupe, 
medalii comemorative și ai te nu
meroase premii.

Palmaresul acestei tradiționale 
curse de pe Valea Cerbului nu 
trebuie întrerupt nici o primăvară 1

prut. I. BERINDEI
antrenor federal . |

Numai 48 de ore au mai rămas 
la dispoziția participanților pentru 
a-și putea procura bilete la primul 
concurs excepțional Pronoexpres 
din 20 mai, la care se atribuie pen
tru prima oară autoturisme in nu
măr nelimitat: „Renault 16“, „Re
nault 10 Major", „Renault Dau
phine”, „Trabant 601”, pentru cate
goriile I—IV, 10 autoturisme prin 
tragere la sorți: 2 „Fiat 850”, 2 
„Renault Dauphine41 și 6 „Tra
bant 601‘‘ pentru categoriile V—VI 
și 50 excursii în R.D. Germană cu 
o durată de 16 zile.

Se mai atribuie: premii in bani 
de valoare variabilă pentru varian
tele eîștigătoare cu 5 din 9 și pre
mii în bani de valoare fixă pentru 
variantele eîștigătoare cu 4 din 9.

Se efectuează 10 extrageri de 
cîte 9 numere din 49 fiecare în 4 
faze, în total se extrag 90 numere.

Cu 30 lei puteți participa la toa
te cele 10 extrageri = 90 numere.

Vineri 19 mai, ultima zi pentru 
vînzarea biletelor.
PRONOEXPRES NR. 20 DIN 17 

MAI 1967
Extragerea I: 31 21 32 37 10 

19 — 22 18 Fond de premii: 494.187 
lei.

Extragerea a II-a : 34 14 10 13 
5 23 — 30 22. Fond de premii: 
401.147 lei din care report la cate
goria 1 : 92.354 lei. Tragerea ur
mătoare va avea loc la București, 
miercuri 24 mai 1967.

Premiul de 25.000 lei atribuit unei 
variante eîștigătoare de Ia categoria 
a II-a de la extragerea a II-a a 
concursului anterior, a revenit parti
cipantului Hemmert Gheorghe din 
Mediaș.

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 
12 MAI 1967

ÎNTREGI ȘI SFERTURI

Categoria I sfert: 1 variantă a 
97.201 lei; categoria a II—a: 7 va
riante a 13.254 lei și 16 a 3.313 lei; 
categoria a III-a: 72 a 1.690 lei și 
172 a 422 lei; categoria a IV-a: 
432 a 422 lei și 571 a 165 lei; cate
goria a Vrai 810 a 261 lei și 1.214

65 lei.
Premiul de categoria I sfert a fost 

ob|inut de un participant din Bucu
rești.

Plata premiilor pentru, această tra
gere începe aproximativ în ziua de 
miercuri 24 mai 1967 și se face 
timp de 45 de zile de la data tra
gerii.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.
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IERI, IN TURNEUL FINAL
(Urmare din pag. 1)

Stoian, Smerecinschi), varietatea 
atacurilor lor, precum și inteli
gentele combinații realizate dese
ori in ofensivă de brașovenii. Fe- 
rariu si Bărbuță, au contribuit 
substanțial la reușita întîlnirii din 
punct de vedere spectacular. Ar
bitrajul prestat de cuplul bucu- 
reștean Em. Costoiu—R. Farmuș : 
bun, ajutînd la cursivitatea jo
cului.

★
Al doilea jec de ieri a opus 

echipa Viitorul Bacău formației 
Politehnica Galați. Mai insistent! 
în atac și cu un blocaj agresiv, 
foarte rar prins „pe picior greșit", 
studenții gălățeni și-au adjudecat 
victoria la scorul de 3—0 (13, 
6, 7). Băcăuanii au început foarte 
tare partida și au condus auto
ritar (7—3, 10—6), dar au fost 
egalați. Riposta lor fiind apoi mai 
slabă, au pierdut în prima parte 
a jocului un set pe care îl pu
teau cîștiga. S-au remarcat : Kra
mer, lorga, Ozum, Szocs (Poli
tehnica), Moșescu, Rednic și Cos- 
tea (Viitorul). A arbitrat bine 
V. Arhire (Brașov), ajutat atent 
de Gh. fonescu (București).

I. DUMITRESCU

CLASAMENTUL ÎN URMA RE
ZULTATELOR ÎNREGISTRATE 
IERI I 1 Steaua 47 p. (69:18). 2. 
Politehnica 45 (69:21), 3. Dinamo 
44 (66:22), 4. Rapid 42 (59:26), 5. 
Viitorul 34 (40:49), 6. Tractorul 
82 (36:52).

★
Meciurile celei de-a treia etape 

a turneului final al campionatului 
republican masculin de volei se 
desfășoară astăzi, tot în sala 
Floreasca, începînd de la ora 16,30 
în ordinea următoare : STEAUA 
— VIITORUL (3—2 șl 3—0 în 
turul și-n returul întrecerii de 
la categoria A), TRACTORUL — 
RAPID (0—3, 1—3). POLITEHNI
CA — DINAMO (3—1, 2—3). Ca 
și în zilele anterioare, îndeosebi 
ultima partidă a programului pro
mite un spectacol de calitate su
perioară. așa cum de altfel au 
oferit publicului aproape de fie
care dată în anii din urmă echi
pele Dinamo și Politehnica Ga
lați cu prilejul întrecerilor din
tre ele. Asemenea majorității 
jocurilor de pînă acum, credem 
că balanța se va înclina cu ta
lerul victoriei de partea forma
ției care va acționa mai organi
zat în defensivă, la blocaj și — 
la dublaj — prin orientarea ju
dicioasă a activității centrului 
doi, în corelare justă cu aceea 
a extremelor din fund. Dispute 
frumoase ne pot rezerva în ace
lași timp întîlnlrile Steaua — 
Viitorul si Tractorul — Rapid, cu 
condiția. în primul rînd, ca echi
pele provinciale să întărească 
prin comportarea lor de azi buna 
impresie produsă pînă în pre
zent. O condiție pe care cele 
două garnituri vizate nu ne în
doim că se vor strădui s-o înde
plinească.

Simion Popescu și Nicolae Martinescu 
printre favoriții „europenelor" de la Minsk
- De vorbă cu dr. PER STRO'MBA’CK, președintele Federației 

suedeze de lupte și membru în biroul F.I.L.A.

Trimisul nostru specia! in „Cursa Păcii“,

HRISTACHE NAUM, transmite:

Statu quo în clasamentele generale
Dr. PER STROMBXCK, președintele 

Federației suedeze de lupte, membru 
în biroul F.I.L.A., este reprezentantul 
forului internațional pentru organiza
rea campionatelor mondiale de lupte 
greco-romane, care vor avea loc între 
1—3 septembrie la București.

Profitînd de vizita sa în țara noas
tră l-am rugat să ne răspundă la 
cite va întrebări.

— Cu ce impresie ați rămas din re
centul popas făcut în România ?

— Am fost în multe rînduri în Ro
mânia. Aveți o țară frumoasă și un 
popor extrem de prietenos.

— Care este părerea dv. despre 
condițiile de organizare și stadiul 
pregătirilor în vederea C.M. de „gre
co-romane" de la București ?

— De-a lungul anilor am avut multe 
neajunsuri în privința organizării 
competițiilor pe plan mondial, în spe
cial în privința locurilor de cazare 
și de concurs care se aflau la distanțe 
mari. Am fost foarte fericiți cînd Ro
mânia s-a oferit să organizeze actuala 
ediție a C.M. de ,.greco-romane“ și 
F.I.L.A. a acceptat-o cu plăcere, țara 
dv. bucurîndu-se de un bun renume 
pentru modul cum organizează com
petițiile sportive. Sîntem siguri că, in 
ce privește organizarea tehnică, „mon
dialele" din anul acesta vor fi un 
succes. Mă refer la faptul că la com
plexul sportiv „23 August” găsim to
tul : și loc de concurs și hotel și res
taurant.

— Ce șanse acordați sportivilor ro
mâni la campionatele europene de 
„greco-romane“ de la Minsk și la 
C.M. din septembrie ?

— La Minsk, principalii favoriti sînt 
luptătorii sovietici. Pentru locul se
cund va fi o luptă dîrză între Bul
garia. România. Ungaria, R.F. a Ger
maniei și Suedia. Cred că România 
va reuși să-și îmbunătățească poziția 
în clasamentul pe națiuni față de 
ediția trecută a campionatelor euro
pene de la Essen (n.n. — România 
a ocupat locul IV, cu 15 p.). în cla-

Turneul final de volei feminin la J.O. 
din Mexic va ti disputat de 8 echipe

TOKIO. — în cadrul unei con
ferințe de presă, care a avut 10a 
la Tokio, Tsunori Takeda, mem
bru în comitetul executiv C.I.O., 
a declarat că în urma unei ho- 
tărîri a Comitetului Internațio
nal Olimpic, s-a stabilit ca la 
turneul final al J.O. de la Ciu
dad de Mexico, în competiția 
feminină de volei să participe 8 
echipe în loc de 6. Pînă în pre
zent sînt calificate echipele Ja
poniei, campioană mondială, 
U.R.S.S., Coreei de Sud, Perului,
S.U.A. și Mexicului, ca țară 
gazdă. Cele două echipe care 
vor completa numărul partici
pantelor vor fi desemnate în 
urma unor competiții preliminare.

între 25 și 27 mai la Paris, în

Campionatele internaționale 
de tenis ale Italiei

ROMA. Proba de dublu femei din 
cadrul campionatelor internaționale 
de tenis ce se desfășoară la Roma a 
fost ciștigată de perechea Leslie 
Turner (Australia) — Rosemary Ca
sals (S.U.A.). In semifinalele probei 
de dublu bărbați : Hewitt, Mac 
Millan (R.S.A.) — Roche (Australia), 
Wilson (Anglia) 7—5, 5—7, 6—3, 6—3; 
Bowrey, Davidson (Australia) — 
Pietrangeli (Italia), Mulligan (Aus
tralia) 10—8, 7—5, 6—1. 

samentul individual, Simion Popescu 
(cat. 63 kg) și Nicolae Martinescu (cat. 
97 kg) au mari șanse pentru obți
nerea medaliilor de aur.

Tinînd cont de pregătirea sportivi
lor români, la C.M. din septembrie ei 
se vor putea clasa în primele locuri 
la toate categoriile de greutate, cu 
excepția celei de +97 kg.

— Cum se pregătesc sportivii sue
dezi în vederea confruntărilor inter
naționale și ce rezultate întrevedeți ?

— La noi, majoritatea sportivilor 
se antrenează la sfîrșit de săptămînâ, 
efectuînd astfel doar 2—3 antrena
mente, ceea ce trebuie să recunoaștem 
că nu este suficient. Pentru verifica
rea potențialului luptătorilor noștri, 
federația suedeză de specialitate folo; 
sește de mai mulți ani ca parteneri 
favoriti sportivi din două țări : Ro
mânia și Turcia. Anul acesta vom 
trimite echipa națională pentru pre
gătire la Mamaia, între 24 iunie și 7 
iulie. Cu această ocazie, sportivii sue
dezi vor participa și la turneul in
ternațional de „greco-romane“ de la 
București (luna iulie) și vor susține 
o întîlnire amicală cu echipa clubului 
Dinamo București. La sfîrșitul lunii 
august vom organiza în Suedia o săp- 
tămînă de antrenament în comun pen
tru întregul lot reprezentativ, după 
care va fi alcătuită echipa pentru 
C.M. de la București.

Cel mai bun luptător al nostru este 
Svensson (n.n. — campionul Suediei 
la cat. 97 kg). Din păcate, el are ghi
nionul să-1 întîlnească pe vechiul său 
prieten, Martinescu. care i-a fost tot
deauna un adversar redutabil. Dintre 
ceilalți sportivi, Freij (cat. 63 kg). 
Poikkala (70 kg) și Persson (87 kg) 
sînt speranțele Suediei pentru „euro- 
penele“ de la Minsk. Vă asigurăm, 
de pe acum, că toți acești valoroși 
luptători vor participa și. la „mon
diale''.

Interviu consemnat de
GH. CIORANU

cadrul unei reuniuni excepționale 
a federației internaționale de 
volei, se va stabili sistemul de 
desfășurare a turneului prelimi
nar. De asemenea, s-a hotărît ca 
lotul fiecărei echipe feminine ca
lificate pentru Ciudad de Mexico 
să cuprindă 9 jucătoare în loc 
de 12.

în prima manșă a finalei feminine de tenis de masă a „C.C.E."

Progresul București a învins pe Sparta Praga
PRAGA, 17 (prin telefon). — 

Formația feminină de tenis de 
masă, Progresul București, campi
oana României, a cîștigat primul 
meci al finalei „Cupei campioni
lor europeni". în momentul con
vorbirii telefonice, Progresul con
ducea cu scorul de 5—3 în întîl- 
nirea cu Sparta Praga — cam
pioana Cehoslovaciei. în cea de 
a noua partidă — ultima — Vic
toria Babiciuc a pierdut primul 
set — la Krupova — cu 19—21, 
iar în cel de al doilea, sportiva 
româncă avea 15—14. Oricum, 
victoria Progresului este asigu
rată, urmînd ca returul finalei 
„C.C.E.* să aibă loc joia viitoare 
25 mai tn București.

LEIPZIG, 17. A XX-a ediție a 
„Cursei Păcii'1 continuă sub semnul 
aceluiași interes. Astăzi, etapa a 
VIII-a Berlin — Leipzig, deși a fost 
destul de lungă (210 km), s-a ca
racterizat totuși printr-un permanent 
duel între pluton și fugari. $i a- 
ceasta continuă dispută a avut loc 
sub rafale de ploaie și pe o șosea 
cu nenumărate sinuozități. La km 42, 
după o oră de rulaj, Gabriel Moi- 
ceanu își încearcă șansa. El ia plu
tonului un avans de aproximativ 

400 m și privește mereu, cu nerăb 
dare, în urmă. Firește, experimentatul 
nostru rutier nu-și închipuia că va 
putea rula aproape 170 km de unul 
singur și aștepta să vină din pluton 
alti îndrăzneți, care să-l susțină. In 
sfîrșit, la km 49. Cianliev (Bulgaria) 
se hotărăște, sprintează si-l ajunge 
din urmă pe Moiceanu. care-l aștepta. 
După puțin timp, un al treilea fugar, 
olandezul II. Tesselaar, se face și el 
părtaș în această acțiune. Și avansul 
ajunge la 1 minut. Este exact mo ■ 
meniul în care plutonul intră tn 
alertă. începe vînătoarea si trio-ul 
cedează la km 63. Acalmia durează 
doar I km, pentru că alti doi alergă
tori se avîntă din pluton. Este vorba 
de C. Grigore și de elvețianul A. 
Rossel. Cei doi cicliști, tineri amîndoi, 
sînt foarte ambițioși. Deși avansul lor 
este de numai cîteva sute de metri, 
ei acționează în forță, cu regularitate 
de metronom, și nu cedează în disputa 
cu plutonul. La km 82 au 1:20 a- 
vans, apoi 1:40.
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Sprintul cu premii de Ia Juterborg 
(km 89) este cîștigat de Constantin 
Crigore, urmat de A. Rossel și M. 
Dăhne (R.D. Germană). Primii doi 
rutieri mai rezistă 10 km și după a- 
ceea sînt obligati să accepte joncți
unea cu plutonul care rulează intr-un 
ritm din ce tn ce mai puternic. 
Sprintul de la Torgau (km 152)

Revenind Ia întrecerea din ca
pitala Cehoslovaciei, trebuie men
ționat succesul repurtat de tînăra 
jucătoare Carmen Crișan — în
vingătoare asupra tuturor celor 
trei adversare și factorul determi
nant al victoriei Progresului. Re
zultate tehnice > Crișan—Krupova 
2—1 (—19, 13, 13), Babiciuc—
Luzova 1—2 (—8, 18, —10), A- 
lexandru — Karlikova 0—2 (—16, 
—19), Crișan—Luzova 2-1(11,—17, 
18), Alexandru—Krupova 2—0 
(17, 16), Babiciuc—Karlikova 0-2 
(—20, —13), Alexandru—Luzova 
2—1 (—19, 13, 16), Crișan —
Karlikova 2—1 (14, —19, 13). 

este cîștigat de bulgarul Ivan 
Bobekov. După 13 km semna
lăm o nouă evadare. Este vorba 
de olandezii II. și P. Tesselaar și da 
Grabe (R.D.G.). Acesta din urmă are 
un interes deosebit să facă o ispravă 
în etapa de azi. La Leipzig îl aș
teaptă antrenorul său, Gustav Schur... 
Și cei trei sosesc pe ,,Stadion des 
Frîendcns" cu... patru secunde avans, 
dar Grabe nu poate cîștiga, fiindcă 
olandezii își pun în aplicare cunoștin
țele tactice. îl dublează, șiPIET TES
SELAAR îl întrece pe ultimii metri. 
Cicliștii noștri s~au clasat bina tn 
sprintul final, reușind astfel să ocupe 
locul III pe echipe (după Olanda și 
R.D. Germana). Păcat că Gh. Moldo- 
veanu a fost răsturnat de marocanul El 
Gourch în ultimul viraj, nemaipu fin- 
du-se clasa printre primii zece. Iată, 
de altfel, clasamentul etapei: 1. P- 
Tesselaar (Olanda) 4h 50:54, 2. D. 
Grabe (R.D. Germană), 3. LI. Tesse
laar (Olanda) — același timp cu în
vingătorul, 4. J. Smolik (Cehoslova
cia) 4h 50:58, 5. F. Mintjens (Bel
gia). 6. N. Zivkovici (Iugoslavia),
7. M. Dăhne (R.D. Germană), 8. O. 
Moiccanu (România) ...10. I. Cosma 
(România) ... Î2. G. Grigore ... 18. 
Gh. Suciu ... 22. Șt. Suciu ... 37. 
Gh. Moldoveanu. — același timp.

CLASAMENTUL GENERAL INDI
VIDUAL, după 8 etape: 1. Jan Smo
lik (Cehoslovacia) 27h 27:52, 2. R. 
Heintz (Franța) la 1:15, 3. R. Ber- 
land (Franța) la 1:31. 4. R. Marks 
(R.D. Germană) la 1:48 ... 22. G. 
Moiceanu la 7:37 ... 32. Șt. Suciu la 
11:39 ...39. I Cosma la 14:08 ... 40. 
C. Grigore la 14:19 ... 51. Gh. Mol
doveana la 19:10 ... 63. Gh. Suciu la 
30:43.

ÎN CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE conduce FRANȚA 82h 30:20, 
urmată de R.D. Germană, Ce
hoslovacia, Bulgaria, U.R.S.S., Polo
nia, Ungaria, Belgia, Echipa mixtă 
a R.F. a Germaniei și a Berlinului 
occidental, Olanda, Elveția, România 
la 24:03, Iugoslavia, Danemarca, An- 
glia, Algeria, Maroc, Cuba, Finlanda 
și Mongolia.

Joi — din nou o zi foarte grea 
pentru cicliști: dimineața, începînd 
de la ora 8 — start în etapa a IX-a, 
Leipzig — Halle (38 km, contratimp 
individual) ; iar după amiaza, Ia 
14,30, se va da plecarea în etapa a 
X-a, Halle — Gera (112 km).

PE SCURT
• Finala probei de simplu băr

bați din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis ale Italiei 
a fost ciștigată de australianul 
Martin Mulligan, care l-a învins 
pe compatriotul său Tony Roclu 
cu 6—3, 0—6, 6—4, 6—1.

! CALEIDOSCOP
SPRINTERII pe 100

m plat sînt de fapt... 
săritori. La această 
concluzie a ajuns profe
sorul M. Akira Tsujino, 
de la Universitatea din 
Kobe (Japonia). El a 
publicat un articol cu 
această interesantă con
statare în revista ame
ricană „A m e r i c a n 
Scientist". Tsujino ara
tă că Ia alergarea pe 
100 m, din cele 11 sec. 
(în medie), alergătorul 
atinge pămîntul doar 
timp de 4,5 sec. Restul 
de 6,5 sec. el este în 
aer.

CtȚIVA DINTRE cei 
75 000 de spectatori care 
au asistat la Santiago 
de Chile la meciul din
tre echipa Colo-Colo 
și Vasas Budapesta au 
ales un ciudat mod de 
a se răzbuna pe jucăto
rii echipei gazde, pen
tru înfrîngerea sufe
rită de aceasta. Ei au 
aprins un rug pe care 

au ars legitimațiile de 
club ale jucătorilor.

CINE ARE mai mul
te „HAT-TRICK“-uri ? 
Nici Pele, nici Eusebio! 
Recordul tuturor recor
durilor în ceea ce pri
vește marcarea a trei 
goluri în cadrul unui 
singur meci aparține le
gendarului „tuna r‘! 
Dixie Dean, de la clu
bul Everton, din Liver
pool. Fostul internațio
nal englez de prin anul 
1930 a realizat în carie
ra sa fotbalistică 37 de 
„hat - trickuri”. Ținînd 
seama de tactica defen
sivă folosită azi, este 
limpede că recordul lui 
Dean nu va fi bătut cu- 
rînd.

DOI FOTOREPOR
TERI americani l-au 
convins pe recordmanul 
mondial Ron Clark 
(Australia) să alerge la 
ora de cea mai mare 
aglomerație pe partea 

carosabilă a podului 
Gold Gate Bridge din 
San Francisco. Ei nu 
l-au prevenit insă că 
circulația pietonilor este 
interzisă. Clark a dat 
dovadă de bunăvoință, 
a parcurs podul alergind 
și... a sfîrșit în mași
na poliției, avînd de 
ales: să facă două zile 
de închisoare, sau să 
plătească 100 de dolari 
amendă 1 Abia după o 
oră s-au lămurit lucru
rile. Cei doi reporteri 
— care intre timp îl 
abandonaseră pe Clark 
și se ocupau cu develo
parea filmelor — au 
fost nevoiți să plăteas
că amenda de 100 de do
lari. Ei nu au rămas 
însă în pierdere: pen
tru obținerea pozei lui 
Clark pe pod, printre 
mașini, s-a plătit o mie 
de dolari !

LA 15 IUNIE se vor 
împlini cincisprezece

POATE nu știați că șahul lace parte din progra
mul de pregătire al boxerilor... Cel puțin așa atestă 
fotografia de față, luată cu puțin înainte de ple
carea lotului boxerilor sovietici la Roma, pentru 
campionatele europene. 11 vedem pe redutabilul 
pugilist Oleg Grigoriev (dreapta), manevrînd cu 
dexteritate aceste uriașe piese de șah de... cate
gorie grea.

ani de la data cînd re
prezentativa de fotbal 
a U.R.S.S. a participat 
Ia primul ei meci inter- 
țări. Acest eveniment a

I
I
I
I

avut loc la J.O. din Fin- 
landa, cînd U.R.S.S. a |
învins Bulgaria cu 2—1.
Tot atunci a început era a
de glorie a portarului I
Lev Iașin.

• La 30 mai va pleca pe cale: 
aerului la Montreal o selecția 
nată a cluburilor sovietice, car 
va lua parte la turneul interna 
țional de fotbal din cadrul mani 
testărilor sportive orqanizate © 
prilejul Expoz.iției Mondiale d 
la Montreal. în primul meci fot 
baliștii sovietici vor juca în con 
pania echipei belgiene Standar 
Liege.

• într-un meci restanță di 
campionatul englez de îotba 
Everton a învins cu scorul c 
4—1 (2—0) pc Sunderland. In cil 
sament, Manchester United are I 
puncte, fiind urmată de No 
tingham Forest și Tottenha 
Hotspur cu cîte 56 puncte.

• La Madison Square Gardf 
(New York), în prezența a pes 
20 000 de spectatori, s-a disput 
meciul de box pentru titlul mo 
dial la categoria semigrea, înt 
nigerianul Dick Tiger șl port 
ricanul Jose Torres. După 15 t 
prize, juriul l-a declarat viei 
rios la puncte pe D. Tiger, care 
menține astfel centura de ca 
pion. Publicul a protestat 
pronunțarea verdictului.

• La Tel Aviv s-a dispu
întîlnirea internațională amic: 
de fotbal dintre selecționat 
Izraeluiui și Scoției. Folbali: 
scoțieni au obținut victoria 
scorul de 2—1 (1—1).


