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Invingînd și in manșa a doua pe Sparta Praga

Progresul București 
a ciștigat „C. C. E.“ 
la tenis de masă

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

Miercuri seara, la Zurich:

ECHIPA NOASTRĂ DE EOTBAl 
A EVOLUAT SUD ORICE CRITICĂ

Jucătoarele celor două echipe 
înaintea începerii meciului.

La capătul a peste trei ore 
de întreceri pline de multe 
emoții, echipa feminină de 
tenis de masă Progresul 
București a cucerit cea de 
a patra ediție a „C.C.E.". în 
returul finalei, disputat a- 
seară in sala Floreasca, 
Progresul a învins pe Sparta 
fraga cu 5—4, adică cu ace
lași scor cu care a ciștigat și 
prima manșă, acum o săptă- 
mină.

Rezultate tehnice : Ale- < 
xandru-Krupova 2—0 (18, 17), 
Babiciuc-Karlikova 0—2 (—12,? 
—15), Orișan-Luzova 2—0 (19,j 
13), Alexandru-Karlikovaț 
2—0 (17, 21), Crișan-Krupovau 
0—2 (—18, —11), Babiciuc-
Luzova 0—2 (—6, —7), Cri-j 
șan-Karlikova 1—2 (22, —13,’ 
—19), Alexandru-Luzova 2—0; 
(16, 12), Babiciuc-Krupovas
2—1 (—16, 16, 16).

— De la trimisul nostru special, VALENTIN PĂUNESCU —
ZURICH, 25. Așa cum 

scriam în numărul nostru de 
ieri, aici, la Zurich, pe 
Hardturn—stadion, echipa 
noastră a suferit una dintre 
cele mai severe înfrîngeri 
din cariera sa. Aceiași ju
cători (în marea lor majo
ritate), care în ultimii ani 
2u înfruntat formații cu 
mult superioare celei alinia
te miercuri seara de gazde, 
s-au comportat în mod la
mentabil, prilejuind o ne
visată victorie acestei echipe 
elvețiene, care nu reușise să 
mai cîștige un meci din 
1965 (Elveția a jucat în 
acest răstimp 11 partide 
oficiale și amicale, obținînd 
doar doua rezultate de ega
litate).

în aceeași măsură mi se 
pare de necrezut (chiar acum, 
la mai multe ore de la în
cheierea meciului) atît sco
rul.. cit și evoluția sub orice 
critică a fotbaliștilor noș- 
tn< carora le-au lipsit de

astă dată cu desăvîrșire 
combativitatea, dăruirea în 
joc. Or, în aceste condiții, 
cred că o cronică în forma 
sa tradițională nu-și are 
sens, iar o analiză profundă 
e cu atît mai dificil de fă
cut pe loc. La o oră după 
terminarea partidei, jucăto
rii români nu puteau scoate 
un cuvînt. Nu este intenția 
mea să scriu aici niște rîn- 
duri tragico-duioasc, ci să 
redau o anume stare de 
fapt. Stupefiați, copleșiți de 
povara acestei rușinoase în
frîngeri, jucătorii români nu 
aveau nimic de spus, nici o 
justificare, nici o scuză, nici 
măcar o explicație. Numai 
de n-ar uita prea repede...

Dar să încercăm să punc
tăm, totuși, lucrurile cum se 
cer :

A. Caracterul total al că
derii echipei noastre sub 
raport tehnic, tactic și psi
hologie, după primirea celui 
de al doilea gol. De ce am

Îtus acest lucru pe primul 
oe ? Pentru că am mai vă

zut jocuri pierdute la scor, 
dar n-am întîlnit încă o ase
menea situație, în care toți cei 
11 componenți ai formației 
„să se ducă la fund“ și să 
nu se redreseze — nici mă
car parțial — pe parcursul 
celor 90 de minute.
B. Cum este posibil ca 

jucători cu o bogată expe
riență ca aceia care au fă
cut parte din dispozitivul 
nostru defensiv, jucători 
care au avut în față adver-

(Continuare în pag. a 3-a)
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ECHIPA NAȚIONALA DE RUGBI A 
LA LISABONA

PLECAT

acrului, 
care va

Joi dimineața a părăsit țara, pe calea 
reprezentativa de rugbi a țării noastre, 
susține duminică, la Lisabona, ultimul meci din 
cadrul .Cupei Națiunilor**,  cu formația Portu
galiei

Intensă activitate la lupte
• Meciul internațional România—R. S. S. Ucraineană
• Concursul republican de primăvară („libere'")

ji finalele individuale („greco-romane") ale juniorilor

Mîine, la ora 17, pe terenul Progresul,

/Meciul decisiv la handbal:
STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI

Lieu încearcă să depășească, priritr-un șut surpriză, apă
rarea lormaiiei Steaua. Fază din ultimul meci Dinamo — 

Steaua Foto t V. Bageac

In cele șase întreceri ale 
campionatului republican de 
handbal se vor disputa la sfîr- 
șitul acestei săptămîni 28 de 
meciuri. Nu încape însă nici 
o îndoială că în centru) aten
ției iubitorilor handbalului se 
situează în acest final de 
campionat partida dintre echi
pele masculine STEAUA și 
DINAMO BUCUREȘTI.

E aproape de prisos să în
cercăm acum să arătăm im
portanța acestui joc, progra
mat sîmbătă, în ultima etapă 
a campionatului. Este sufi
cient să arătăm că se întilnesc 
două formații aflate pe pri
mele două locuri ale clasamen
tului. departajate doar de o 
diferență de golaveraj : că de 
ani de zile titlul de cam

pioană a țării și-1 dispută 
doar aceste două echipe. In 
componența cărora intră ma
joritatea handbaliștilor noștri 
fruntași. Toate acestea ne în
dreptățesc să așteptăm, îm
preună cu numeroșii amatori 
de handbal din Capitală, ca 
întîlnirea să furnizeze o par
tidă de zile mari.

Reamintim cititorilor noștri 
că, cu mai bine de o săptă- 
mînă în urmă, Steaua a învins 
pe Dinamo cu 19—1.3 (10—7) 
și că meciul de sîmbătă are 
loc pe terenul Progresul, tn- 
cepînd de la ora 17. In des
chidere de la ora 15,45 se va 
disputa partida dintre echi
pele masculine Universitatea 
11 București și Politehnica 
București.

Tenismanii noștri pot avea
un cuvînt mai greu in „Cupa Davis“

Ultimele evoluții ale echi
pei noastre reprezentative de 
tenis au fost înconjurate 
un 
tea 
tul 
de 
de

cu 
interes crescînd din par- 
iubitorilor de sport. Fap- 
se explică prin acea suită 
rezultate bune înregistrate 
tenismanii români fruntași 

în concursurile de peste hota
re, în special de Ion Ț ir iac și 
Ilie Năstase. Ei au avut de 
înfruntat în acest an adversari 
redutabili in tradiționala com
petiție dotată cu „Cupa Da
vis*.  Dacă facem un bilanț, 
comportarea lor poate fi apre
ciată ca mulțumitoare. Româ
nia a eliminat, în primul tur, 
Relgia — țară cu veleități în 
„sportul alb" — iar apoi, în 
meciul următor, reprezentati
va noastră a opus o dîrză re
zistență echipei Spaniei, fos
tă finalistă a competiției, fi
ind întrecută doar la limi
tă. Sînt proaspete în memo
ria spectatorilor meciului

dintre tenismanii români și 
spanioli acele momente dra
matice ale întrecerilor, fazele 
de mare spectacol care au 
abundat în evoluțiile lui San
tana, Tiriac, Gisbert sau Năs
tase. Mai ales, victoria culo
rilor noastre în întîlnirea de 
dublu cu faimoasa pere
che spaniolă Santana — 
Arilla rămîne o dovadă con
cludentă că tenisul românesc 
a atins o valoare certă, că 
avem probabil cea mai bună 
echipă pentru „Cupa Davis*  
din istoria participărilor noas
tre la acest campionat mon
dial neoficial.

Trebuie văzut totuși — ana- 
lizînd la rece — dacă această 
valoroasă formație s-a prezen
tat în plenitudinea posibili-

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

•Tinerii din Medgidia
Sîntem în plină primăvară, anotimpul 

care te îmbie să colinzi prin parcurile și 
grădinile înflorite, să te întreci cu alți 
tineri pe stadioane. Și totuși...

UNDE SÎNT ATLET», BASCHETBALIST», 
VOLEIBALIȘTII ?

...Ne aflăm la Medgidia. E o după- 
amiază însorită. De cîteva minute stăm de 
vorbă cu responsabilul uneia dintre cele 
mai frumoase baze sportive din țară, 
aparținînd asociației sportive Cimentul. 
Terenul de fotbal este ocupat de echipa 
de seniori.

— Urmează să mai vină la antrenament 
— ne explică—tov. Gh. Drăgoi — boxerii 
și jucătoarele din echipa de popice. Pen
tru astăzi cam atît este planificat.

— Vreți să ne spuneți programul bazei 
pe o săptămînă 7

— Notați i luni — liber pentru curățe
nie ț marți — antrenamente la fotbal, 
rugbi, box și popice fete; miercuri —

Iubitorii de lupte din Lugoj vor avea prilejul să asiste 
între 26—31 mai a.c. la o bogată activitate competițională. 
Astfel, între 26—28 mai se va desfășura concursul repu
blican de primăvară al juniorilor (lupte libere), duminică 
28 mai întîlnirea dintre reprezentativele de .libere**  ale ■ 
României și R.S.S. Ucrainene, iar între 29—31 mai va 
avea loc finala campionatului republican de juniori la 
lupte greco-romane.

La întrecerile rezervate juniorilor vor participa peste 
300 de sportivi (la lupte libere și greco-romane), din 
loate regiunile țării.

IN DEZBATERE - SELECȚIA SPORTIVĂ
Centrul de cercetări științi

fice al Consiliului regional 
UCFS Banat organizează in 
zilele de 27—28 mai, la Hercu- 
lane, o consfătuire metodică 
cu tema : „Selecția, factor im
portant in sportul de perfor
manță". Pe lingă cadrele de 
specialitate din țara noastră,

la consfătuire vor participa și 
specialiști cu înaltă calificare 
de peste hotare între care : 
prof. dr. docent J. Kral (Ceho
slovacia), prof. dr. docent F. 
Erlach (R.D.G.), prof. dr. Z. 
Kraus (Polonia), prof. A. Uri 
(Iugoslavia) etc.

„CUPA PRIMĂVERI!" 
LA CĂLĂRIE

După cum s-a mal anunțat, con- 
cursul de călărie dotat cu „Cupa 
Primăverii" a fost întrerupt sîm
bătă trecută din cauza timpului 
nefavorabil. Probele de dresaj și 
obstacole cuprinse în program, 
care nu au avut loc, se vor dis
puta duminică 28 mai, de la ora 
9. pe baza hipică din Calea Plev- 
nei.

RAID — ANCHETA

ocolesc stadioanele
fotbal, popice băieți, box și rugbi ■, joi — 
fotbal, . *
fotbal, rugbi, popice băieți și box ; sîm
bătă — pregătirea terenurilor pentru me
ciurile de duminică.

— După cîte observăm, pista de atle
tism, terenurile de baschet, volei și tenis 
nu figurează în programul dv.

— Volei și baschet se mai joacă din 
cînd în cînd. în schimb, pista și sectoarele 
de atletism sînt utilizate... din an în paște. 
Astă-toamnă a avut loc un concurs școlar 
de atletism și de atunci nici un atlet nu 
a mai călcat pe aici.

Am plecat mai departe. în drum spre 
stadionul I.M.U.M. ne gîndeam că tinerii 
din oraș s-ar fi putut relaxa în această 
splendidă după-amiază, întrecindu-se în 
diferite probe atletice, jucînd tenis, volei 
sau baschet. Dar cînd am ajuns la stadionul

popice fete și box; vineri

TR. 1OAN1ȚESCU

IContinuaie în pag. o 2-ai

Invitație 
la SNAOOV

lată de ce aș- 
cu interes noua 

programată la 
săptămînii si 

Tlna-„Cupa

sîmbătă și du
de la

Chiar de la începutul 
sezonului, întrecerile caia- 
ciștilor și canoiștilor frun
tași ne-au oferit numeroase 
dispute deosebit de echili
brate și extrem de specta
culoase.
teptăm
competiție 
sfîrșitul 
dotată cu 
ret ului*.

Așadar,
minică (dimineața 
ora 9), din nou la Sna- 
gov ! Programul acestui 
important concurs organi
zat de comisia orășenească 
cuprinde probe de viteză 
pentru seniori, întreceri de 
viteză și fond pentru ju
niori. Prezența la startul 
probelor de seniori a tu
turor componenților lotu
lui republican sporește, 
desigur, atracția pentru a- 
ceastă competiție, un ex
celent mi jloc de pregătire 
înaintea sezonului interna
țional care va fi inaugurat 
curind.

Atît participarea valo
roasă cil și programul 
competiției completează o 
tentantă invitație neutru 
Snagov...



„Puntea suspinelor" și... săritura peste cal
.Puntea susDinelora îsi are. ca să profesorul dorea s-o păstreze ini

puternic și.

„Puntea suspinelor* * își are, ca să 
zic așa, faima ei în ansamblul citadin 
al frumoasei Veneții, deși nu se știe 
precis cine a denumit-o astfel și, mai 
ales, de ce.

® Ștrandul 
la dispoziția 
duminică . Bazine cu apă încălzită ; 
terenuri pentru jocuri cu mingea ; 
materiale de plajă și de distracție ; 
tir sportiv ; bufet bine asortat ; ca
dru deosebit de plăcut.
• Părinți ! îndrumați copiii să 

învețe înotul la centrul din ștrandul 
Tineretului și de la bazinul acope
rit Floreasca.

Pînă deunăzi am crezut că această 
denumire e unică în lume. 0 intim- 
plare m-a făcut însă să constat că 
„puntea suspinelor*  există și la noi, 
și încă în zeci de exemplare. Unde ? 
Cum ?

...Mă aflam la Făgăraș. La Liceul 
nr. 1. Asistam la o oră de educație 
fizică. Elevii, rînduiti frumos, prin 
flanc, așteptau să sară calul.

— Cala 1 Pornește 1 — s-a auzit 
glasul profesorului.

Primul elev a pornit, a ajuns a- 
proape de cal, a bătut

„Craaah /“ —
s-a auzit un zgo
mot de scindară 
ruptă și, dezechili
brat, elevul a căzut.

— Ce s-a intimidat 1 — am în
trebat .

Profesorul și-a șters nădușeala de 
pe frunte.

— Nimic... nimic... — a răspuns 
el. Ei, băieți, dafi la o parte „puntea 
suspinelor*.  S-a rupt trambulina de 
bătaie. S-a dus și asta. Încă o mie 
fi ceva de lei. In locul ei puteam 
cumpăra zece mingi cu care s-ar fi 
jucat sute de elevi...

Am poposit la altă școală. Tot la 
n ori de educație fizică și... tot la 
săritura peste cal. Copiii, rînduiti fru
mos... etc., etc.

— Gata 1 — s-a auzit glasul 
fesorului. Pornește 1

Primul elev a pornit, dar... 
ghicit 1 S-a auzit un „craaah !*,  
mot da scindară ruptă și elevul a 
căzut ca un sac. Profesorul și-a șters 
fruntea îmbrobonată de sudoare șt a 
comandat la fel:

— Eăie/i, luați „puntea suspinelor*  
și dați-o la o parte. S-a dus și asia. 
O mie de lei. Cu acești bani cumpăram 
zece mingi cu care...

Scena s-a repetat și la școala ur
mătoare. Apoi la alta. In fine, am 
poposit la Școala chimică. Ei bine, 
aici... scena nu s-a mai repetat. De 
ce ? Pentru că n-avetut și aici o 
„punte a suspinelor*  ? Aveau 1 Dar

pro-

Afi 
zgo-

TINERII DIN MEDGIDIA OCOLESC STADIOANELE
(Urmare din pag. 1)

I.M.U.M. am fost și mal decep
ționați 1 aici am găsit doar pe 
administratorul bazei sportive, 
Toma M. Toma.

-— Oaspeții noștri, ne spune 
«gazda, sînt doar fotbaliștii. Azi 
■a făcut antrenament echipa de 
juniori.

— Bine, dar pista de atletism 
și terenul de volei n-au... prie
teni ?

— Nu știu ce să vă spun. 
Pista de atletism șl terenul de 

,volei sînt folosite 
ori pe an, cînd au 
spartachiadei.

de două-trei 
loc Întrecerile

CÎTIVA TINERI 
LA O ÎNTREBARE

RĂSPUND

'Oare tinerilor din Medgidia 
nu le place să-și dispute întîie- 
itatea în curse atletice ? Răspun
sul aveam să-1 primim mai tîr- 
ziu, de la cîțiva băieți care ju
cau fotbal pe terenul de... hand
bal al Liceului nr. 1.

PETRE DOBRIN, elev în clasa 
» Xl-a G a Liceului nr. li „în 
Jipsă de alte concursuri, am adus 
aningea de acasă să jucăm între 
moi fotbal. Aș vrea să practic 
-atletismul, dar nu se organizea
ză astfel de întreceri".

'CONSTANTfN COJOCARU, 
elev în clasa a X-a B a Liceului 
tnr. 2: „Ce bine ar fi dacă s-ar 
iînființa în orașul nostru un cen
tru de pregătire la atletism. Aș 
H printre primii care s-ar 
scrie".

VALENTIN COBĂTAȘ, elev în 
clasa a VIII-a a Liceului nr. 1 1 
„'Toată vacanta de primăvară am 
Jucat între noi handbal sau fot- 
T>al. Dacă cineva s-ar fi ocupat, 
eu unul aș fi participat cu 
cere la concursuri atletice '.

Interlocutorii au sesizat 
dintre cele mai importante 
ciențe în folosirea rațională a 
timpului liber al elevilor: lipsa 
de preocupare a cadrelor didac- 

profesorul dorea păstreze intactă 
și o pusese la naftalină.

— De ce s-o mai încerc ? Mai avem 
una ruptă — mi-a spus el ștergîn- 
du-și fruntea de sudoare. S-o prăpă
dim și pe asta ? Că la prima bătaie 
se rupe ca o așchie. Priviți-o: e deja 
crăpată. Constructorii i-au bătut cit era 
cuie ca să-și tragă sufletul, săraca, 
pînă la noi. Să moară la... benefi
ciar, adică. Și cînd te gîndești că 
„instrumentul11 ăsta costă peste 1 000 
de lei. Cu banii ăștia puteam cumoura 
zece mingi cu care...

— De unde primiți aceste mate
riale sportive ? — am întrebat.

— De la I.I.L.R. (întreprinderea 
de, industrie locală raională) Tg. 
cuiesc.

So-

Cit ai clipi, 
bătut la poarta 
treprinderii cu 
cina.

— Dumneavoas- 
aceea „Puntea suspi-

am 
in- 

pri-

tră știți ce-i
nelor ?*  — am întrebat pe cei mai 
mari de-acolo.

— Cum nu 1 Dară se află 1 numa' 
acolo, la Veneția, dragă tovarășe.

— Inexact 1 Se află și la noi în 
tară, cu zecile. Spuneli-mi: 
le face ?

— Băi... ceva meșteri 
drngă tovarășe.

— Vai de priceperea

știfi cine

pricepuți.

apă ?
nu 1 Cade pe pămint. Cred 
cei care execută asemenea 
merita să intre... la apă. 

zeci de școli

lor I Că 
n-aleg lemnul bun, cu fibra dreaptă, 
ca la vioară. Și la primul salt, ele
vul cade...

— In 
-- El, 

insă că 
piese ar 
Că jac să „suspine' 
după banii dați, cu care s-ar putea 
cumpăra altceva. De pildă mingi, 
să se joace copiii. Și s-ar putea 
lipsi de asemenea instrumente la să
ritura peste cal.

— Ei sar... ?
— Mai mult săriți dumneavoastră, 

fumizind materiale de sport de 
proastă calitate, fiți atenți să nu 
batefi pe o... „punte a suspinelor*  
marca I.I.L.R. Tg. Secuiesc, pentru 
că riscati să cădeți. Iar dacă la 
elevi nu se întimplă mare lucru, că-s 
la o virstă fragedă, la cei mai 
virstnici asemenea „căzături*  pot fi 
neplăcute.

SEVER NORAN

tice pentru organizarea unor 
atractive întreceri sportive.

CINE SE SCUZA SE... ACUZA

Așadar, tineri dornici de a 
practica atletismul sau alte ra
muri de sport sînt la Medgidia, 
dar nimeni nu-i invită pe bazele 
sportive. Am cerut explicațiile 
cuvenite celor care răspund — 
în mai mică sau mai mare mă
sură — de destinele sportului.

ALEXANDRU ONCICĂ, profe
sor de educație fizică la Liceul 
nr. 1, președintele asociației spor
tive Știința : „Eu și colegul meu, 
Gh. Răuță, ne axăm activitatea 
pe jocuri. Chiar dacă am vrea 
să acordăm o pondere mai mare 
atletismului, cele două stadioane 
sînt situate la mari depărtări de 
școală. în timpul vacanței de pri
măvară nu am alcătuit un bogat 
program sportiv, 
ocupați cu alte

întrucit am fost 
treburi".

ABDURAMAN 
fesor de educație fizică la Școala 
generală nr. 3: „Nu punem ac
cent pe atletism pentru că nu

IBRAHIM, pro-

Deși asociația Cimentul are terenuri bine întreținute, spor
tivii nu se .înghesuie*,  din cauza slabei preocupări pentru atra
gerea tinerilor in diferite întreceri.

orașe

Maghiarcuvux

tencete s-a

plă-

una 
defi-

lente în c<entu rut obosite.

— O spun fățiș, fără rețineri, 
Eu cred că a sosit momentul,

MEDICINA IAȘI

INSTANT ANEU DE ACTUA
LITATE. In briza marină, pe 
SiutgMoi, o parte dintre cez 15 
timonieri al finn-urilor partici
pante la concursul Internațional 
de iahting „Cupa Mamaia1, își 
dirijează ambarcațiile, pregătin- 
Ou-se de start intr-o nouă cursa. 
După trei regale, veliștii români 
N. Opreanu și P. Svobfxia con
tinuă să conducă (la egalitate 
de puncte) în clasament, înain
tea altor echipaje din (ara noa
stră, din Bulgaria și R.D. Ger
mani.

Foto : P. ROMOȘAN

șah
re- 
ex- 
Iași 
din 
cu

tot mai pasionantă. Se 
îndeosebi, comportarea 
a formației Medicina 
reușit să obțină IV2 P

conduce in campionatul 
pe echipe

CLUJ, 25 (prin telefon). Disputa 
celor 7 echipe pentru cucerirea ti
tlului de campioană a țării la 
devine 
marcă, 
celentă 
care a 
cele două partide întrerupte 
Electronica, apoi să încheie la ega
litate (3—3) întîlnirea cu Petrolul 
și să-i conducă cu 3—2, in runda 
a 4-a, pe deținătorii titlului, șahiș
tii de la Constructorul. „Doctorii" 
s-au instalat, astfel, în fruntea cla
samentului.

Și acum, rezultatele : RUNDA a 
3-a : Medicina Timișoara — Elec
tronica București 4—2, Medicina 
Iași — Petrolul 3—3, Constructorul 
— Banca de Investiții 4—2. RUNDA 
a 4-a : Banca de Investiții — CSM 
Cluj 4—1 (1), Medicina Iași — Con
structorul 3—2 (1), Petrolul — Me
dicina Timișoara 2—1 (3). CLASA
MENTUL după patru runde : Me
dicina Iași 12% (1), Banca de Inves
tiții 12 (1), Petrolul 11 (3), Construc
torul 9% (1), Medicina Timișoara 
8'h (3), Electronica 7%, CSM Cluj 
6 (1).

întrecerile se încheie simbătă.

PAUL RADVANY — coresp.

dispunem de bază sportivă și ma
terialele necesare. Cit privește 
organizarea activității sportive în 
afara orelor de educație fizică, 
trebuie să vă spun că 
suficient timp pentru a 
la buna desfășurare a 
rilor".

nu avem 
da ajutor 
concursu-

VIRGÎL KAC1NSCHI, 
asociației Cimentul : „! 
deți că am zăvorit stadionul cînd 
a fost vorba ca el să fie folo
sit de sportivii din alte asociații. 
Ani de zile am patronat Liceul 
nr. 1, punîndu-i la dispoziție baza 
noastră sportivă. Dar se pare că 
profesorilor de la acest liceu le 
este greu să se deplaseze pînă 
la stadion".

, secretarul 
Să nu cre-

ION DRAGOMIR, vicepreședin
te al consiliului raional UCFS : 
„Mulți dintre profesorii de edu
cație fizică, antrenori, instructori 
voluntari și membri ai consiliilor 
asociațiilor sportive așteaptă să 
fie trași de mînecă pentru a-și 
îndeplini sarcinile. Cum poate 
tovarășul Victor Găjdan să nu 
ridice nici un deget pentru atle
tism, sport pentru care are spe-

Ca neîntîrziat CIMENTUL
Să facă... priză cu cei tineri I 
catren și desen de AL. CLENC1U

Reprogramări în categoria A
• Ca urmare a întreruperii par

țiale a campionatului, din cauza ca
lendarului internațional, cîteva eta
pe au avut program Incomplet. Fe
derația de specialitate a reprogra- 
mat meciurile restante după cum 
urmează ; pe data de 4 iunie meciu
rile Progresul București — Politeh
nica lași șl Dinamo București — Pre
cizia Săcele (în cuplaj), Rulmentul 
Bîrlad — Gloria București, Farul 
Constanța — Steaua București, ști
ința petroșeni — Grivița Roșie Bucu
rești (toate din etapa a IX-a) ; pe 
dala de 7 iunie meciul Gloria Bucu
rești — Farul Constanta (din etapa a 
Vil-a); pe data de 11 iunie meciurile 
Gloria București — Grivița Roșie 
București și Agronomia Cluj — 
Rulmentul Bîrlad (din etapa a X-a): 
pe data de 18 iunie meciurile Steaua 
București — Agronomia Cluj și Gri
vița Roșie București — Precizia Să- 
cele (în cuplaj), Știința petroșeni — 
Dinamo București și Rulmentul Bir- 
lad — Progresul București (din 
etapa a Xl-a); pe data de 24 iunie 
meciurile Progresul București — Di
namo București, Steaua București — 
Gloria București șl Rapid București 
— Grivița Roșie București (toate din 
etapa a VIII-a). Nu înțelegem insă 
de ce toate trei meciurile sînt îm
prăștiate pe diferite terenuri, 
un cuplaj nefiind prevăzut !
este timp pentru îndreptarea acestei 
greșeli... întîlnirea Dinamo Bucu
rești — Steaua București (din etapa 
a X-a) va avea loc in 21 sau în 25 
iunie, în funcție de returul finalei 
„C.C.E." dintre Dinamo și campioa
na Franței, S.U. Agenais.

nici 
Mai

cializare profesor de educație 
fizică 1 A promis că va înființa 
un centru de antrenament și ini
țiere, dar nici pînă azi n-a venit 
să vedem ce se poate face con
cret în această direcție".

★

care susțin că 
program prea încărcat 

a putea îndeplini unele 
ce decurg din profesia 

as-

Rezumînd părerile culese in 
acest raid, se desprinde clar con
cluzia că la Medgidia bazele 
sportive nu sint judicios folosite. 
In primul rînd pentru că s-au 
manifestat o serie de lipsuri în 
acțiunea de atragere a tot mai 
mulți tineri pe terenul de sport. 
Astîel, Marin Păunescu, șeî de 
birou la serviciul contabilității de 
la „Cimentul", ne spunea că 
membrii conducerii asociației 
sportive au uitat de mult că ti
nerii din fabrică doresc să prac
tice voleiul, atletismul sau să 
participe la concursurile pentru 
trecerea probelor Insignei de po
lisportiv. Ciudat ni se pare și 
raționamentul unor profesori de 
educație fizică, 
au un 
pentru 
sarcini 
lor de bază. „Lipsa de timp 
cunde de fapt indiferența față de 
activitatea competițională la care 
trebuie să-și aducă contribuția în 
calitate de cadre tehnice. In 
cursul investigațiilor am auzit de 
cîteva ori invocat „motivul" : „Nu 
avem baze sportive 1" Lucrul este 
inexact, întrucit Medgidia se nu
mără printre orașele care dispun 
de terenuri corespunzătoare ac
tualelor cerințe. Motivarea este 
generată doar de comoditatea și 
pasivitatea inadmisibilă a unor 
activiști sportivi și profesori de 
educație fizică, cărora le este greu 
să se deplaseze pînă la terenu
rile de sport, preferind să stea 
cu mîinile în sin și să-și găsească 
cit mai multe scuze. Se impun 
măsuri care să garanteze folosi
rea din plin a tuturor bazelor 
sportive existente, organizîndu-se 
cit mai
drul cărora tinerii să-și petreacă 
timpul liber în mod util.

inulte concursuri în ca-

• Duminică se vor disputa doar 
două meciuri în categoria A : Gloria 
București — Politehnica Iași (pe te
renul Gloria, cu începere de la ora 
11) și Farul Constanța — Rapid 
București. Ambele contează în ca
drul etapei a Xl-a, ultima din turul 
campionatului.

Qopice u-

Finala campionatului pe echipe 
Cîteva rezultate 
bune în prima zi

Ieri a început pe arena Voința 
din Capitală finala campionatului 
masculin republican pe echipe, 
competiție la care participă for
mațiile Metrom Brașov, Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii, Rapid Bu
curești, Voința Oradea, C.F.R. Ti
mișoara, Olimpia Reșița, Construc
torul București, Petrolul Plo
iești, Flacăra Cîmpina și Cetatea 
Giurgiu. în prima zi a calificărilor 
(se joacă pe patru piste la 200 bile 
mixte) o serie de jucători au ob
ținut rezultate bune. Ne referim, 
în special, Ia aceia care au reușit 
să depășească cifra de 900 pd., 
cum sînt maeștrii emeriți ai spor
tului I. Micoroiu și P. Purje și 
maestrul sportului C. Rădufescu, 
primul finalist care a trecut ieri 
de 900 popice doborîte.

Iată rezultatele tehnice de joi 
(după două schimburi) : 1. Olimpia 
Reșița 1829 p.d. — I. Micoroiu 
928 p.d. C. Radulescu 901 p.d.: 
2. Flacăra Cimpina 1760 p.d. — 
P. Purje 924 p.d., N. Blănaru 836 
p.d., 3. Metrom Brașov 1672 p.d. ; 
4—5 Rapid București 1650 p.d. 
4—5 Constructorul București 1650 
p.d. ; 6. Petrolul Ploiești 1633 p.d.

Azi, întrecerile continuă de la 
ora 8.

T.R.

Restanțele de ieri
Mureșul Tg. Mureș—-Dinamo Bucu

rești 0—10 (0—4, 0—3, 0—2, 0—1). 
După un joc de slabă valoare teh
nică, în care oaspeții au dominat 
copios, ei au realizat victoria Ia un 
scor concludent. Au înscris Novac 
4, Popa 3, Blajec 2, Grințescu 1. 
(A. SZABO-corespJ.

Industria linii Timișoara—Steaua 
1—12 (0—3, 0—0, 0—6, 1—3).
Partida a fost la discreția bucureș- 
tenilor care an obținut o diferență 
confortabilă. Timișorenii s-au prezen
tat total nepregătiți pentru această 
partidă. Au înscris : Szabo 5, Bancu 
2, Firoiu 2, Kari, Popescu și Ță- 
ranu pentru Steaua, Cinteanu pentru 
Industria linii. ’ ”
principal).

(P. ARCAN-coresp.

★
restanță s-au consu- 
eele cinci jocuri alo

Cu această 
mat patru din 
etapei I a campionatului republican 
de polo, rămînînd să se mai dispute 
meciul Politehnica Cluj—Voința Cluj.

De la I.E.B.S
Tineretului este pus 
publicului în fiecare



De la „18-18-0...“ la „18-0-18...“
Cîteva comentarii pe marginea campionatuiui feminin

După ultima etapă a returului ca
tegoriei A. clasamentul prezenta o 
situație demnă de colecțiile statisti
cienilor: cea mai bună formație fe
minină nu cunoscuse tnfrîngerea, iar 
ultima clasată nu cunoscuse... vic
toria. Să vedem care a fost des
fășurarea campionatului și situația 
dintre prima și nltima echipă cla
sată. Nu vom ține cont de turneul 
final, care a confirmat previziunile 
caracterului lui formal. Iată „limi
tele*  aprecierilor noastre >

J, Politehnica București
18 18 0 1142—782 36 p.

10. Olimpia T.V. București
18 0 18 708—1 047 18 p.

în ce privește echipa campioană, 
Politehnica București (antrenor : 
prof. C. Dinescu) meritele ei sînt 
prea evidente, ca să le mai con
semnăm și aici.

Dar. dacă meritul de a fi campioa
ne este clar, nu lot atît de clară 
este valoarea lor pe plan internațio
nal. iar felul în care au fost elimi
nate de reprezentanta Poloniei în 
WG.C.E.“ (repetăm, nu înf rin peren 
el felul în «are s-a produs) arați 
că victoria în campionat nu înseam- 
ni și valoare ridicată. Prețul 
Unei victorii îl dau tocmai învinșii, 
campania de întrecere. Dar, expli
cația slăbiciunilor pe plan interna
tional trebuie căutată în slăbiciu
nile campionatului, după părerea 
noastră proporționale cu „descrescen- 
do“-ul ce pare a se anunța.

Dacă intre prima și ultima clasa
ți diferența do valoare este atît de 
mare (deși au fost doar 10 formații 
In categoria A), cum și de unde 
•i se ridice tinerele talente de care 
avem nevoie? Faptul că o echipă 
ca Olimpia T.V. a luptat pentru... 
titlu (teoretic, acesta este sensul ca
tegoriei A !) trebuie să ne dea de 
gîndit. La urma urinei, promovarea 
ri »-a făcut tot pe baza participării 
la o competiție, în speță categoria 
B. Pînă și penultima clasată (parte
nera de retrogradare a Olimpiei 
T.V.), Politehnica Iași, a făcut ce 
a făcut și totuși a ciștigat 5 me
ciuri ! Oricum, cazul ,18—0—18“ 
merită si-i rezervăm mai mult spa
țiu, dar cu alt prilej.

Față de alți ani, apare ca neco- 
respunzătoare și comportarea for
mației bucureștene Rapid, clasată 

pe locul doi, însă de data aceasta 
neglorioasă. Reflectind la proverbul: 
„Cu o floare nn se face primăvară", 
susținem că dispariția unei singure 
„flon" (Anca Răcorită) din „gră
dina" Rapidului demonstrează că 
există ceva în neregulă în „anotim- 
purâe" pregătirii. (Vom aminti, cu 
această ocazie, dar cu îngrijorare, 
cM și Politehnica București s-a ba
zat pe „vechea gardă". Exemplul 
de seriozitate, de dăruire, de disci
plină sportivă al acestei „vechi 
gărzi" nu na pare însă a fi fost

prin telefon). LaBRAȘOV, 
sfîrșitul săptămînii trecute Sala 
Armatei din localitate a găzduit fi
nala concursului republican de ca
lificare (seniori). Primele două re
uniuni, care aveau să desemneze 
Analiștii competiției, nu s-au ridi
cat la un nivel tehnic satisfăcător, 
însă finala a oferit meciuri mai 
frumoase datorită evoluției remar
cabile a unora dintre participant!, 
printre care M. Florea, A- Simio- 
nescu, M. Săvescu, P. Ganea, L. 
Gorea ș.a.

Iată rezultatele 
nea (Brăila) b.p. 
iești); F. Lucaci 
Momoiu (Bacău) ; 
b.p. I. Baritz (Tg. 
xandru (Ploiești) b.p. I. Răducanu 
(Brăila) ; D. Șerban (Cîmpina) b-p. 
Gh. Stan (Buc.) ; A. Simionescu 
(Constanța) b.p. L. Gorea (Reghin) ; 
M. Săvescu (Brăila) b.p. B. Stelian 
(Cîmpina) ; M. Cornel (Ploiești) b p. 
I. Matei (Craiova) ; C. Anton (Buc.) 
b.p. V. Sășeanu (Iași) ; I. Manole 
(C-lung Muscel) b.p. Al. Ciurea 
(Oradea) decizie eronată ; F. Maier 
(Timișoara) b-ab.3 P. Pîrvu (Cîm
pina) ; Al. Prohor (Bacău) b.p. F. 
Dudea (C. Turzii).

finale : P. Ga- 
M. Florea (Plo- 
(Oradea) b.p- F.
I. Pop (Reșița) 
Mureș) ; I. Ale-

destul utilizat de unele jucătoare, 
poate prematur definite „fruntașe**).  
Nădejdea intr-un reviriment rapidist 
și chiar al echipei naționale ne-o 
dau, totuși, cele două jucătoare 
înalte (Bifa și Diaconescu), aflate 
în mare progres.

Desigur, au existat șî jocuri de 
hună factură tehnică, corespunză
toare categoriei A. Am putut vedea 
(dar nu cu constanta cuvenită) sem
ne ale bunei pregătiri la unele echi
pe, în primul rînd Ia ocupantele locu
rilor 1—4 : ----- -
Rapid 
Cluj și 
ori și 
Există și 
calități care le dau dreptul să aspire 
la performanță. Dar numărul ele
mentelor de perspectivă din basche
tul nostru feminin este încă prea mic. 
Nici campioana din acest an n-a 
fost scutită de acele aproape inex
plicabile, dar trist de reale „căderi 
la unison", în grup, care constituie, 
categoric, dovada unor greșeli în 
pregătire. în baschet, ca și în alte 
jocuri sportive, inconstanța marcată 
de la o etapă la alta denotă o pre
gătire incompletă. Dacă una-două, 
eventual trei sportive, joacă slab 
într-o zi se mai poate considera că 
e vorba de un accident, chiar la 
scurt timp după evoluții bune. Dar 
dacă absolut toate jucătoarele par 
a-și fi uitat la vestiar gîndirea tac
tică, tehnica individuală și chiar... 
calitățile fizice, atunci în.tr-adevăr nu 
există scuze. Apoi, dacă la o echipă 
bună se poate cel puțin vorbi de 
„uitat", la altele e vorba pur și 
simplu de necunoștință de cauză. 
Nu poți uita ce nu știi! Și, din 
păcate, în sportul cu mingea la coș 
nu există salturi spectaculoase în 
bine de la o zi la alta, progresele 
sînt destul de lente, ca urmare a 
perioadei foarte lungi de instruire 
pe care o necesită baschetul. Noi 
credem că această perioadă nu este 
folosită cu randamentul necesar. 
Altfel, nu s« explică incompletul 
bagaj individual. Procedeele tehnice, 
cunoștințele de tactică (individuală 
șî colectivă), gradul de dezvoltare 
a calităților fizice, cunoștințele teo
retice — toate aceste 
zintă lacune. Iar dovada 
sclecționabîlele în bruma 
internaționale (realmente 
ține) din sezonul recent încheiat. 
Am mai criticat nivelul baschetba- 
listic al jucătoarelor din lot, preeî- 
zînd — și repetăm precizarea — că 
nu antrenorii echipei naționale pot 
fi acuzați, ci cei de la secțiile frun
tașe, din care se recrutează lotul. 
Campionatul a confirmat din 
că procesul instructiv-educativ 
la nivelul secțiilor, prezintă 
ciențe serioase.

lată că a venit... vacanța, 
degeaba, sau încercăm să 
ce c greșit și să punem în valoare 
ce e bun ? Iată o întrebare la care 
numai antrenorii și sportivele pot 
răspunde. Desigur, am prefera ca 
răspunsul să fie în primul rînd fap
tic. Cert este însă că timpul e larg, 
poate mai larg ca oricînd; permite 
să se discute și apoi să se treacă la 
lapte în rot ce privește baschetul. 
Începînd cu selecția celor mai tinere 
mlădițe și terminînd cu antrenamen
tele individuale ale titularelor „na
ționalei", trecînd prin eventuala co
rectare a sistemului competițional 
și prin aplicarea cu adevărat a 
concepției unice de joc la secții — 
totul poate fi dezbătut, așezat pe 
baze solide. Nu sîntem sub presiu
nea, pînă acum aproape permanentă, 
a nevoii de rezultat imediat, și, a- 
poi, cadre de specialitate capabile 
avem. Mai râmîne să se facă pre
zentă doar PASIUNEA •

Ziarul nostru își face o plăcută 
datorie din a face loc în coloanele 
sale părerilor celor care doresc a 
pune umărul la consolidarea spor
tului cu mingea la coș. Antrenori, 
sportivi, arbitri — aveți cuvin tul /

G. RUSSU-ȘIRIANU

Politehnica București, 
București, Universitatea 

Voința Brașov (une
ia Voința București). 

cîteva Jucătoare tinere, cu

laturi pre- 
*u făcut-o 
de meciuri 

prea pu

pila 
de 

defi-

StSm 
dregem

T. MAN IU — coresp.

ECHIPA NOASTRA CFIî
A EVOLUAT SUB ORICE CRITICĂ

(Urinare din pag. 1) 
sari de mare valoare și au co
respuns, să intre acum într-o 
asemenea vrie, îneît (aproape la 
toate golurile) 4—5 apărători să 
fie depășiți de numai 1—2 adver
sari (Quentin, Odermatt, Kiinzli).

C. Cu ce anume au reușit elve
țienii să ne depășească, care este 
aportul lor Ia stabilirea acestui 
rezultat, și care este al nostru ?

Pentru a da un răspuns cit 
aproape 
trebări 
depășim

După părerea mea, despre 
ceasta partidă s-a creat în rîndu- 
rile jucătorilor noștri o ' atmos
feră falsă, potrivit căreia singura 
problemă era maniera la care vom 
obține victoria ! Confundînd rea
litatea cu dorința, fotbaliștii ro
mâni n-au fost pregătiți sufletește 
(citiți : psihologic) și pentru even
tualitatea în care ar fi fost con
duși. Ei au intrat pe stadionul din 
Ziirich convinși că adversarii sînt 
împăcați cu soarta : poziția a 
treia in grupă. Cele două goluri 
primite în primele 15 minute ca 
urmare a unor gafe ale apărării 
noastre imediate, au avut un efect 
zdrobitor asupra moralului echipei. 
Acesta s-a destrămat fulgerător și 
reprezentativa noastră părea al
cătuită din oameni care nu s-au 
mai văzut niciodată ! Jucătorii 

noștri n-au fost deci pregătiți ca 
în eventualitatea apariției celei 
mai proaste situații să aibă for(a 
morală necesară măcar pentru li
mitarea proporțiilor ei. Această 
imposibilitate de revenire la linia 
de plutire a agravat faptul, du- 
cînd la inadmisibila înfrîngere 
suferită. Discutînd problema de
gringoladei în care s-a aflat apă
rarea echipei — considerată com
partimentul nostru forte — cred 
că deficiențele tactice privind or
ganizarea sistemului defensiv, 
și lipsa de orientare în teren au 
determinat erorile in proporție de 
90 la sută. Aproape la fiecare gol 
plasamentul defectuos al jucători
lor i-a pus pe picior greșit, obli- 
gîndu-i să recurgă, din punct de 
vedere tehnic, la 
me, fără șanse de 
fel, lărgind sfera, 
că echipa s-a apărat 
samblu : atacanții, 
nul, nu mai făceau nimic pentru 
a-I recupera. Rezultatul acestei si
tuații ? Prezența fundașilor elve
țieni Pfirter, Perroud sau Michaud 
în fața buturilor apărate de Mi
hai Ionescu și apoi de Datcu. Ac
cidentarea unui om (Dridea — 
întindere de ligamente, in min. 
25) a împuținat și mai mult for
țele de atac și apărare ale echipei 
noastre. Despre atacul nostru — 
nimic, deoarece nu a contat în 
acest meci.

Elvețienii, după spusele ziariș
tilor de aici, au făcut cea mai 
bună partidă din ultimii doi ani.

Dar poate constitui aceasta o 
scuză ? Consider că această în
frîngere este și mai dureroasă

de adevăr la aceste 
cred că este necesar 
limitele meciului.

e

mai 
în
să

a-

ca

rezolvări extre- 
reușită. De alt- 
se poate spune 
defectuos în an- 
pierzînd balo-

prin faptul că am fost depășiți 
într-o asemenea manieră de o for
mație care s-a regăsit în meciul 
cu noi. Ceea ce le-a reușit elve
țienilor s-a datorat în mare mă
sură tocmai echipei noastre.

Am încercat pe scurt să pun în 
evidență cîteva din cauzele 
au făcut să 
teptat 7—1. 
multe lucruri 
însă cînd și 
torii echipei 
numai ei, ci 
să șteargă rușinea de care s-au 
acoperit. De ani de zile așteptăm 
o confirmare pe plan internațio
nal, intr-o confruntare oficială si 
totul s-a prăbușit ca un castel de 
nisip. Dar, la această ultimă pro
blemă ar trebui să răspundă cei 
ce s-au ocupat de alcătuirea și 
pregătirea formației. într-o clipă 
de asemenea cumpănă, ca aceea 
prilejuită de meciul de miercuri 
seara, trebuie să se ia măsurile 
care corespund intereselor fotba
lului românesc.

Pentru a căuta să descifrez și 
mai bine cauzele acestei infringeri 
dure, după meci am încercat să 
stau de vorbă cu cîțiva dintre 
„eroii" lui. Din tabăra noastră cu 
greu am putut să smulg cîteva 
cuvinte. Cu toții — jucători și 
antrenori — erau sub impresia 
scorului la care au pierdut și a! 
jocului slab făcut de echipa noas
tră. Primul care și-a mai revenit 
— MIRCEA DRIDEA : „Ce pot 
să spun decît că este o înfrîngere 
rușinoasă. Nici cu echipa na
țională și nici cu formația mea de 
club n-am suferit un asemenea 
eșec !“ Antrenorul ILIE OANA : 
„O echipă mai bună nu puteam 
face. Cît despre meci, încă nu 
pot să-mi dau seama ce s-a în- 
tîmplat, nu înțeleg nimic 1“ Am 
discutat apoi cu președintele fe
derației noastre, tov. GHEORGHE 
POPESCU : „înainte de a trage 
concluzii pe marginea acestui meci 
vreau să stau de vorbă cu jucă
torii, în special cu cîțiva dintre 
ei. A fost o situație neobișnuită

care 
se nască acest neaș- 

Mai sînt, desigur, 
de spus. Mă gindesc 
cum vor reuși jucă- 

noastre — și nu 
și antrenorii lor —

și este necesară o dezbatere pro
fundă a cauzelor ce au generat 
acest eșec. Este un moment greu 
pentru echipa noastră, acest re
zultat aruncind o umbră peste 
multe lucruri bune care s-au fă
cut, totuși, în fotbalul nostru. 
Vreau să vă spun că o mare parte 
dintre jucătorii români care au 
evoluat în această partidă vor 
face parte și din echipa care va 
fi opusă Italiei. Consider că prin
cipala cauză a eșecului este de 
ordin psihologic". Și antrenorul 
ȘTEFAN COVACI este de părere 
că cele două goluri primite, în 
primele 15 minute au dat peste 
cap echipa noastră : „Ambele go
luri au fost marcate în condiții, 
să le zic, speciale : greșeli copilă
rești ale apărătorilor noștri".

Nedumerit de ceea ce s-a 
tîmplat pe teren s-a arătat 
arbitrul 
COSTE i _ _
Paris al echipei române și astă 
seară am fost uluit : difereați de 
două clase între echipa de atunci 
și cea de azi ! Dacă n-aș fi com
pletat foaia de arbitraj înainte de 
începerea partidei, dacă nu i-aș 
cunoaște pe jucătorii români, aș fi 
crezut că a fost o substituire. 
Toată compasiunea mea nentrn 
această situație a dv“. BXNI, mij
locașul elvețian, era firește bucu
ros : „Pînă la un moment dat s-a 
repetat situația de la București, de 
data aceasta în favoarea noastră 
și după aceea... n-am mai înțe
les nimic ! Sintem foarte bucuroși 
pentru victoria obținută și care ne 
deschide o perspectivă nouă". 
Ziaristul RICHARD WEBER. de 
la ziarul ,,Blick“ : „Evoluția re
prezentanților dv. a constituit o 
mare surpriză pentru noi. Echipa 
României n-a fost pregătită pentru 
un șoc psihologic de două go‘uri 
în 15 minute și a căzut definitiv 
după al treilea".

Desigur, despre acest meci Elve
ția—România mai sînt multe de 
scris.

ceea ce s-a îu- 
pe teren s-a arătat și 
francez MICHEL LA- 
„Am văzut jocul de la

fost uluit î diferență de

LA ZI® LA ZI®LA
ARBITRI STRĂINI LA CUPLA
JUL DE DUMINICĂ DIN CAPI

TALA

Derbiurile bucureștene Rapid— 
Steaua și Progresul—Dinamo, de al 
căror rezultat va depinde în bună 
măsură configurația finală a părții 
superioare a clasamentului, vor fi 
conduse de doi arbitri polonezi: 
IF. Majdan la partida Rapid—Stea
ua și Gh. Pracik la meciul Progre
sul—Dinamo.

Tot un arbitru din străinătate, 
N. Balkanski, din Bulgaria, va con
duce meciul Politehnica Timișoara— 
U.T. Arad, care poate fi decisiv în 
lupta pentru evitarea retrogradării.

scriu
SPORT ÎN ZONA SUBALPINĂ

Stațiunea Păltiniș, situată la o 
altitudine de 1 450 m, este un mi
nunat loc de odihnă și excursii, 
mult îndrăgit de turiști. Cum e 
și firesc, la Păltiniș pulsează o 
intensă activitate sportivă. Aici 
s-au organizat, în timpul iernii, 
numeroase concursuri de schi și 
de săniuțe rezervate excursioniș
tilor, iar acum, o dată cu sosirea 
primăverii au loc excursii atrac
tive la Cheile Cibinului, Virful 

Bătrîna, Girul Berbecului, Onești

în dorința de a satisface cererile a nume
roși participant care doresc să joace mai 
multe variante pe un bilet sfert. Administra
ția de Stat Loto-Pronosport a tipărit și a pus 
în vînzare 
mere = 60 
o variantă 
conține 120 de variante simple Biletul poate 
fi jucat numai sfert și coslă 60 de Iei.

Ce avantaje au participauții care joacă 
unul sau mai multe bilete seria J de 10 nu
mere ? în primul rînd, ei au posibilitatea de 
a juca în mod operativ un număr de 120 de 
variante, care în cazul cînd sînt cîșligăto ire 
pot aduce o suită de premii. Astieî, pe bile-

bilete sfert seria J de 10 nu
de Iei. Acesta este un bilet cu 
combinată de 10 numere, care

ZI® LA ZI® LA ZI
NE VA VIZITA FORMAȚIA 

KLAGENFURT (AUSTRIA)

In eurînd se vor sărbători 20 de 
ani de la înființarea clubului bucu- 
reștean Steaua. Cu acest prikj a 
fost invitată echipa austriacă de fot
bal Klagenfurt, care activează in 
prima ligă. Adversară îi va fi. bine
înțeles, Steaua.

DINAMO BUCUREȘTI INVI
TATĂ IN IRAN

Ofieialilățile sportive iraniene au 
invitat pentru un turneu de 3 sau 4 
jocuri echipa bucureșteană Dinamo. 
Turneul urmează să aibă loc între 
14—24 iunie.

corespondenții
pe masivul Cindrelul (2 244 
Stațiunea este dotată cu un 

frumos și bine utilat club, unde 
tineri și vîrstnici joacă tenis de 
masă și șah. Sînt organizate, de 
asemenea, concursuri dotate cu 
diplome și premii. (LIVIU DAN).

O EXPEDIȚIE SUBTERANĂ 
DE 61 DE ORE

Recent, un grup de 6 alpiniști, 
membri ai cercului de speologie 
din Cluj, a organizat o expediție 
în peștera Vîntului din Suncuiuș 
(regiunea Crișana). Expediția a

Și 
m).

durat 61 de ore, timp în care au 
fost explorate galerii cu o lun
gime de peste 11 000 m. Cercetă
rile 
stă
Pe 
noi 
această peșteră, 
cea mai mare din țară

în cadrul unui simpozion care 
a avut loc la peștera Vîntului au 
participat numeroși alpiniști șl 
speologi. A urmat apoi vizitarea 
unor porțiuni accesibile din ga
lerii. (Ing. L. MORAVEK).

nefiind 
cifră va 
măsură
galerii,

încă terminate, acea- 
mai suferi modificări 
ce vor fi cunoscute 
încă neexplorate în 

socotită drept

LOTO!
seria J se pot obține 1, 4, 6 sau chiar 
la 120 de ciștiguri (în cazul cînd toate 
zece numere sînt cîștigătoare).

tele 
pină 
cele

Un alt avantaj este acela că pe un ase
menea bilet 
cade (de ex. 
pe terminații 
90 sau 7, 17, 
8, 18, 23, 38,

Jucați cu încredere pe noile bilete sfert 
seria J de 10 numere — 60 lei, care vă asi
gură șanse mari și multe avantaje.

© Tragerea LOTO de astăzi va avea Ioc 
la BiiC’ireMi în sala din sir Doamnei nr. 2. 
cu începere de Ia ora 18.39

se pot juca numere de 
de la 41—50, 71—80 ș.a.)

(5, 15. 25. 35, 45, 55, 65, 75.
27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 90
43, 58, 68. 78, 88, 89).

de- 
sau 
85, 
sau
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Trimisul nostru special, ROMEO CĂLĂRÂȘANU, transmite din Roma*

Trimisul nostru special in „Cursa Păcii“, HRISTACHE NAIIM, transmite:

M. Maes (Belgia) și echipa Poloniei—învingători in ediția a XX-a
PRAGA, 25 (prin telefonj: 

Ediția jubiliară 
s-a încheiat.

a .Cursei Păcii
Praga de 

sălaș al atîtor străvechi 
mente, a întinerit astăzi 
a-l sărbători pe eroii săi sportivi, 
pe învingătorii maratonului ciclist 
ajuns la a XX-a ediție. Zeci de 
mii de tineri, visînd poate să a- 
jungă și ei cîndva pe treapta 
cea mal înaltă a podiumului, le-au 
făcut rutierilor o entuziastă ma
nifestație, așternîndu-le în cale 
un multicolor covor de flori. Pe 
stadionul ,T. J. Slavia" s-au înăl
țat apoț în velte largi stoluri de 
porumbel, amintind tuturor că a- 
ceastă mare manifestație sportivă 
internațională, care a reunit la 
start cicliști din 20 de țări repre- 
zentînd patru continente, este în
chinată păcii și înțelegerii între 
popoare, prieteniei tineretului 
pretutindeni.

Belgianul Marcel Maes și 
cbipa Poloniei au urcat pe 
diiim pentru a primi 
toriei, binemeritată 
eforturilor depuse de-a lungul ce
lor 2 307 km. Echipa Poloniei, al
cătuită din A. Blawdzin, Z. Cze- 
chowskt. M Kegel. J. Magiera și 
C. Polewiak (J. Gawlicek a aban
donat la Szczecin), n-a mai gustat 
din cupa victoriei de la prima 
ediție a acestei curse.

în această dispută, desfășurafă 
la cea mai înaltă tensiune, la 
nn nivel pe care nimeni nu l-a 
bănuit în ajunul staitului la Var
șovia. veteranul ciclismului nos
tru maestrul sportului Gabriel 
Moiceanu, s-a comportat onorabil, 
fiind prezent printre animatorii

aur , 
monu- 
pentru

de

e- 
po- 

laurii vic- 
răsplată a

întrecerii. Locul XI In clasamen
tul general este o frumoasă con
firmare a calităților sale, un e- 
xemplu demn pentru tineret. In 
ansamblu, echipa s-a comportat 
modest. Ea nu a reușit să se ri
dice la nivelul exigentelor publi
cului nostru sportiv. Cauzele sînt 
multiple și le vom analiza — pe 
larg — într-un număr viitor.

Ultima etapă a avut loc pe ruta 
Hradec Kralove — Praga (147 
km). Ea a prilejuit realizarea unui 
final demn de această cursă. La 
jumătatea traseului alergătorii 
Savcev, Tesselaar, Novak,
Pominov și Polewiak au evadat 
și au reușit după 70 km de efor
turi susținute să devanseze plu
tonul cu peste 8 min. la sosire. 
Sprinturile cu premii de la Par
dubice (km. 23) și Kolin (km. 73) 
au fost cîștigate de Bisland și 
Cianliev. Cu prilejul sprintului 
de la Kolin a fost definitivat 
clasamentul celui mai activ aler
gător, în care locul I a fost e- 
cupat de Manfred Dăhne (R.D.G.). 
Pe stadionul din Praga sprintul 
final al etapei a XVl-a a revenit 
olandezului H. Tesselaar cu 3h 
30:47. Pe locurile următoare, în 
același timp cu învingătorul i 2. 
Polewiak (Polonia). 8. Savcev 
(Bulgaria), 4. Pominov (U.R.S.S.), 
5. Novak (Cehoslovacia). Locul 6. 
Pedersen (Danemarca) 3h34:00. 
în plutonul masiv, al cărui sprint 
l-a cîștigat Pedersen, au sosit șl 
toți alergătorii noștri, fiind cre
ditați cu același timp.

Media orară a actualei ediții — 
41,8 km — constituie un nou 
record, (v.r. 40.4 km — ed. 1966).

IN CLASAMENTUL GENERAL IN
DIVIDUAL ; 1. Marcel Maes (Belgia) 
55h ‘ ~~ ‘
55h 
55h 
55h 
6.

23:24. 2. A. Kirilov (Bulgariaj 
28:33, 3. 3. Magiera (Polonia) 
29:58, 4. J. Smollk ICehoslovacia) 
30:47, 5. Hoffman (R.D.G.) 55h30:51, 

Blawdzin (Polonia) 55h 31:08, 7.
Helntz (Franța) 55h 32:12, 8. Dolezel
(Cehoslovacia) 55h 32:45, 9. Marks
(R.D.G.) 55h 35:05, 10. Saidhujln 
(U.R.S.S.) 55h 37:31, 11. Moiceanu (Ro
mânia) 55h 37:48, 12. Kegel (Polonia) 
55h 38:26. 13. Oeschger (Elveția) 55h 
39:59. 14. Mlntjens (Belgia) 55h 41:21, 
15. Polewiak (Polonia) 55h 42:49,... 33. 
Șt. Suciu 56h 04:28... 40. Cosma 56h 
21 :06... 48. Moldoveanu 56h 28:12... 54. 
Grigore 56 h 44:53. (Au terminat cursa 
84, din 120 alergători).

ÎN CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE ; 1. Polonia 166h 26:57;
R.D G. la 4:12, 3. Cehoslovacia 11:41, 4. 
Bulgaria 20:51, 5. U.R.S.S. 38:55, 6.
Belgia 43:12, 7. Echipa mixtă a R. F. a 
Germaniei și a Berlinului occidental 
49:21, 8. Iugoslavia 55:32, 9. Ungaria 
58:56, 10. Elveția 59:18, 11. România la 
59:25, 12. Olanda la lh 08:49, 13. An
glia la 2h 16:53, 14. Danemarca, 15. 
Maroc, 16. Algeria, 17. Finlanda.

a-
26

2.

în autobuz, cu băieții noștri. Sînt 
toți, mai puțin Mariuțan. Greul 
nostru a rămas la hotel să se o- 
dihnească pentru partida pe care 
o va susține seara. In mașină e 
veselie. Singur Covaci nu ia parte 
la ea. Este preocupat de meciul pe 
care-1 va susține după-amiază.

Ea intrarea în sală fîlfîie în 
dierea vîntului steagurile celor
de națiuni participante la cea de a 
XVlI-a ediție a campionatelor de 
box ale Europei. 177 de pugiliști 
vor lupta timp de opt zile pentru 
cucerirea celor 10 centuri de cam
pioni europeni. Sorții au stabilit 

pentru boxerii noștri următorii ad
versari: Mariutan-Schleger (R.D.G.), 
Giju—Papp (Ungaria)
Jesen (Danemarca), 
gan (Polonia), 
(Irlanda), 
landa). Nu 
sării lui Ciucă, Goanță și 
șan.

Pe ring se fac ultimele 
tive pentru prima partidă 
surprinderea noastră... sala 
umplut nici pe jumătate, 
rist italian ne-a lămurit 
foarte mulți iubitori ai 
absentează de la această 
pentru a putea urmări,

Chivăr— 
Monea—Dra- 

Stanef—Graham 
Antoniu—McCourt (Ir- 
se cunosc încă adver- 

llodo-

prepara
și spre 
nu s-a 

Un zia- 
insă că 
sportului 
reuniune 

la televi-

treptele ringului „muștele" Yadi- 
gara (Turcia) șt Grasso (Italia). 
Deși a fost încurajat cu căldură de 
compatrioții săi, boxerul italian n-a 
putut face față atacurilor pugilistu- 
lui turc și... prima surpriză a cam
pionatelor a fost înregistrată. Yadi- 
gara a cîștigat Ia puncte!

COVACI, 
avut un adversar 
bulgar Gheorghiev, un 
tehnician. Dar Covaci a atacat in
sistent și a plasat lovituri dure. 
Spre sfîrșitul reprizei secunde cu 
un croșeu de dreapta el i-a deschis 
arcada lui Gheorghiev și medicul 
l-a oprit pe acesta să mai continue 
lupta. Deci: victorie prin abandon.

In celelalte meciuri au fost înre
gistrate rezultatele: pană: Graham 
(Irl.) b. dese. II Dcneubourg 
(Belg.), * ------------ -
I’asotti

b. ab. 
ușoară : 
macher 
Hansen 
mi jlocie 
b. p. ]

așa cum se anticipa, a 
dificil în boxerul 

excelent

dese. II
, Stepașkin (U.R.S.S.) b. p.
i (Ital.), Mihailov (Bulg.) 

Ill Kovacs (Ungaria);
• Freschi (Ital.) b.p. Schu- 

(Lux.); șemimijlocie: 
(Dan.) b. p. Duran (Spania);

i mică: Edwards (Anglia) 
Mendunl (Franța). In turul 

II, Covaci tl va întîlni pe englezul 
Edwards.

Meciul Mariulan—Schleger (RDG) 
se va disputa seara tirziu.

SCRIMĂ ALE BULGARIEI

Tcnismanii noștri pot avea 
un mint mai greu în „Cupa Davisil

SOFIA 25 (prin telefon). între
cerile din cadrul campionatelor in
ternaționale de scrimă ale Bulgariei 
au continuat cu probele de sabie in
dividual și spadă echipe, ta sabie, 
după consumarea celor două tururi 
ale seriilor, au intrat tn eliminarea 
directă și doi sportivi români î H. 
Bădescu și O. Vintilă. Realizfnd două 
victorii consecutive, Bădescu urmează 
să se intîlnească en Kalamar (Un
garia) pentru calificarea In finală. 
Vintilă. tn primul tur al eliminării 
directe, a pierdut la Gyarmati (Un
garia) și urmează să tragă în recali
ficări cu polonezul Krișewski.

Proba de spadă a început cu me
ciurile România—Ungaria, U.R.S.S.—

R.D.G. ș! 
tivii noștri 
bună pierzlnd la limită (7—9) în 
fața echipei Ungariei, multiplă cam
pioană mondială și olimpică. Meciul 
ar fi putut fi cîștigat, dacă Mari
nescu ar fi obținut măcar o victorie. 
O comportare bună au avut Moldan- 
schi (3 v), Istrate (2 v) și Sepeșîu 
(2 v). Clasament spadă individual: 
1. Kriss (URSS) 4 v; 2. Fenevesi 
(Ungaria) 3 v; 3. Nîcancikov
(URSS) 3 v; 4. T8rok (Ungaria) 
2 v; 5. Kostava (URSS) 2 v; 6. 
Pomarnowski (Polonia) 1 v. Clasa
ment sabie echipe: 1. Polonia, 2. 
U.R.S.S., 3. Ungaria, 4. România, 
5. Bulgaria, 6. R.D.G.

Polonia—Bulgaria. Spor- 
au avut o comportare

llLIE NĂSTASE 
I
I
I
I
I
I
I

(l'rniare din pag. 1)

regularitate aceste 
ale sezonului in- 

această direcție 
anumite ea-

Iniilor sale, tn cele doua meciuri 
intewinwile susținute, dacă ea 
° iosi (idti'iQ to forma corespun- 
zătoare pentru a putea da randamen
tul maxim, în aceasta priiințâ avem 
In-ca unele rezerve. Privind retro - 
spec tiu întregul prefiram de pregă
tire a lotului reprezentativ, consta
tăm că ei este, de mai multi ani, 
orienint către antrenamentul In con
diții de concurs. Ceea ce este un 
lucru bun. anul acesta, după o 
perioadă de pregătire în sală — 
din păcate neconcludentâ — jucă
torii noștri fruntași au ieșit tn con
cursurile in aer liber, răspunzi nd 
invitațiilor primite din tarile care or- 
ftaruzeazâ cu 
„.avanpremiere*  
terna țional. In
ou existat însă 
rente. S-o considerat câ simpla par
ticipare în turnee este suficientă si 
că intrarea în formă se va face de 
la sine. O pregătire propriu-zisă a 
echipei, in comun, nu s-a efectuat 
decit ne perioade extrem de scurte, 
■dst (el, cu aproximativ zece zile îna
intea meciului cu Belgia echipa noas
tră s-a reunit la București, Tiriac 
venind de peste Ocean, iar Năstase 
de pe Coasta de Azur. Aici, ei au 
fost angajați Intr-un singur meci de 
verificare cu o selecționată a 
gariei, jucind cite o partidă 
simplu si (pentru, prima oară 
acest sezon) una de dublu, 
met ral opus a fost conceput 
gramul in vederea unei întîlniri atît 
de importante, cum a fost cea cu 
Spania. Cei doi jucători români au 
&osit la locul disputei doar cu o 
zi^ înainte, în timp ce formația spa
niolă se antrena de o săptănănă pe 
terenul Progresul. întrebat de noi 
cînd urmează sâ încheie pregătirile 
cu eterii săi, pentru acest meci, că
pitanul de echipă, prof. $t. Geor
gescu, a ridicat din umeri. De fapt, 
ele nici nu începuseră...

O asemenea metodă de antrena
ment — cel puțin bizară — este 
de fapt sinonimă cu o degajare pre
meditată a forului de specialitate 
de orice răspundere, lăstnd totul pe 
seama jucătorilor. Or, este evident 
câ o participare tn „Cupa Davis*  
poate ti luată pe cont 
jucători, 
mână de tenis are datoria __
dură de aproape întregul proces de

Un
de 
tn 

Dia- 
pro-

nu 
propriu de 

Dimpotrivă. Federația ro
șă con-

instruire a echipei, să-i fixeze un 
calendar competilional corespunzător, 
legat de acest obiectiv principal. Nu 
este de loc indicat pentru F.R.T. ro
lul de simplă spectatoare la această 
activitate a jucătorilor ei de bază. 
Exemplul oaspeților 
si spanioli — care 
osebită seriozitate 
București — este 
ceasta privință.

Considerăm absolut necesar 
trenorul să însoțească pe echipierii 
selecționatei tn întreaga lor activitate 
premergătoare meciurilor de „Cupa 
Davis*.  Iar această activitate nu poa
te fi concepută decît tn comun, re
unind pe jucătorii reprezentativei. 
Altfel, aportul conducătorului tehnic 
tinde să devină nul, știindu-se prea 
bine că o echipă nu poate fi dirijată 
prin... corespondentă. Totodată, a de
venit evident că un antrenament „tn 
familie*  
meciului cu 
singur joc de verificare cu 
sari de valoare medie, nu-și atinge 
scopul. Mult mai indicată ar 
ganizarea unei pregătiri tn comun cu 
o altă reprezentativă de forță apro
piată. Așa procedează toate fede
rațiile ale căror echipe au state de 
serviciu mai vechi in „Cupa Davis*.

O dovadă flagrantă că echipa noas
tră nu are o conducere tehnică la 
nivel corespunzător este faptul că ju
cătorul llie Năstase. ne lingă lacu
nele te tinuta sportivă, comite repe
tat o 
aceea 
cută 
bitrii 
meni 
mise 
tăm că la Roland Garros son Wim
bledon arbitrii nu tolerează o aseme
nea greșeală.

In fata tenismanilor noștri frun
tași stau numeroase competiții de 
anvergură. tn care ei ou de apărat 
un prestigiu cucerit cu multă trudă 
si totodată tintesc noi galoane te 
ierarhia internațională a „sportului 
alb*.  In riadul acestor obiective tre
buie să se situeze la loc de frunte 
S> competițiile pe echipe. Balcaniada 
(unde sîntem deținători ai titlului), 
„Cupa Galea*  (in care am fost o 
dată finalisti). precum și viitoarea 
ediție a „Cupei Daris". întrecere 
supremă o tenisului, tn care putem 
avea un cuvint mai greu.

noștri belgieni 
cu de- 
de la 
tn

au privit 
Intilnirile 
edificator a-

ca an-

(cum a fost cel dinaintea 
Belgia) urmat de un 

adver-

fi or-

gresealâ elementara cum este 
a călcării liniei la serviciu (tre- 
ingăduitor cu vederea de ar- 
noștri). Oare nu a observat ni- 
la antrenamente aceste neper- 
„ greșeli de picior1* ? Să nu ui-

Gimnaste din 21 de țări la „europenele”
de la Amsterdam

se vot 
în-

duminică 
Amsterdam 

de a Vl-a ediții

Sîmbătă șl 
desfășura la 
trecerile celei 
a campionatelor europene femi
nine de gimnastică. După sum se 
știe, la această competiție flecare 
țară are dreptul să prezinte cîte 
două concurente. Programul cu
prinde numai exerciții liber a- 
lese.

La ediția actuală a .europene
lor*  s-au înscris reprezentante a 
21 de țări, care au fost împărțite 
în următoarele 4 grupe i 1. Por
tugalia. Belgia. Olanda. Italia. 
Austria; 2. Suedia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Norvegia. Franța; 8. 
ROMANIA, Danemarca, U R.S.S.,

lugoslavla, R. F. a Germaniei; 4. 
Ungaria, Marea Britanie, Polonia, 
Elveția, Spania, R. D. Germană, 
lată acum șl componenta grupei 
a 8-a din care fac parte șl gim
nastele noastre i Elena Ceampe- 
lea. Rozalia Filipescu (România), 
Merete Andersen, Elsa Thorsa- 
ger (Danemarca). Natalia Kucins- 
kaia, Zinaida Drnjinina (U.R.S.S.), 
Natalija Sljepica. Ruza Skende- 
rovic (Iugoslavia), Irmi Krauser, 
Brigitte Domski (R. F. a Germa
niei). Gimnastele din această gru
pă ver concura în următoarea 
ordine pe aparate: bîrnă, sol, 
sărituri, paralele.

Campionatele europene de skeet
ERNO, 25 (prin telefon). — Pe 

poligonul din localitate au conti
nuat joi întrecerile din 
campionatelor europene de 
S-a tras la 50 de talere. Trei 
dintre concurentil noștri au reu
șit să doboare cîte 48 de talere. 
(Albescu. Sencovici și Diaconu), 
iar unul 44 (Danciu).

După două zile de concurs, pe 
primul Io- al clasamentului indi
vidual se află trăgătorul —-vtetic

cadrul 
skeet.

Turanov cu punctajul maxim de 
100 p. Albescu are 97 p, Diaconu 
95 Sencovici si Danciu cite 92 p. 
în clasamentul pe echipe conduce 
formația U.R.S.S. cu 888 p. ur
mată de reprezentativele Româ
niei și Poloniei cu 376 p.

Vineri se va 'trape la 100 de 
talere (primii 60 clasați la indivi
dual). Clasamentul pe echipe va 
fi întocmit după executarea tra- 
qerilor la 50 de talere.

CELTIC GLASGOW
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a debutat victorios 
la Roland Garros

PARIS 25 (Agerpres). — Iile Năstase 
a debutat victorios In campionatele 
Internationale de tenis ale Franței ce 
se desfășoară pe terenurile Roland 
Garros. Jucătorul român l-a tnvins 
cu 7—5, 0—6, 7—5, 6—4 pe australianul 
Bob Howe. Restul partidelor progra
mate nu s-au disputat din cauza 
timpului nefavorabil.

PE SCURT
PARIS. 25 (Agerpres). — In cel 

fie-al doilea meet din cadrul turneu
lui internațional de volei 
de la Paris, echipa Steaua 
a obținut o nouă victorie, 
o selecționată olandeză Cu 
3—0 (17-15, 15-7, 15-1).

Echipa română conduce 
ment cu patru puncte din 
posibile

MOSCOVA. La reluarea întrerup
telor din turneul international de 
șah, campionul mondial Tigran Pe
trosian a cîștigat partida cu Florin 
Gheorghiu. Alte rezultate : Uhlman 
— Gipslis 0—1, Bilek — Stein 0—1 
Gheller — Spasskj 1—0, Najdorf— 
Pachman 1—0, Najdorf — Gheller 
1—0, Smislov — Filip %—*/j,  Bobo- 
tov — Bronstein Vj—Vi, Gipslis — 
Stein */î —’A, Portisch și Kcres au 
Întrerupt pentru a doua oară. In 
clasament conduc Tal și Najdorf 
cile 2*/i  p, urmați de Petrosian, 
Stein, Gipslis și Boboțov — 2 p, 
Florin Gheorghiu totalizează l*/î  P.

KIEV : In turneul International de 
șah. Alexandra Nicolau (România) 
conduce după 3 runde cu 2>/> p.

NEW YORK. In cadrul unui 
curs internațional de atletism 
fășurat Ia San Jose, sportivul 
Christos Papanikolau a cîștigat 
proba do săritură cu prăjina cu 
performanța de 5,20 m. Campbell 
(Anglia) a realizat 10,2 în cursa de 
100 m, iar Johnson (S D.A.) a sărit 
2,13 m la înălțime.

LENINGRAD. Selecționatele fe
minină și masculină de baschet ale 
orașului București au evoluat in 
compania reprezentativelor orașu
lui Leningrad. Gazdele au obținut 
victoria în ambele întîlniri : 81—58 
(30—28) la masculin și 71—41 (35—19) 
la feminin.

masculin 
București 
tntrectnd 
scorul de

tn clasa
tei attlea

Cu

con- 
des- 
grcc

IN FINALA „C.CJE.44 LA FOTBAL:
INTERNAȚIONALI! 2-1 (0-1)

în finala „C.C.E.*  la fotbal, desfășurată ieri la 
Lisabona, în fata a 70 000 de spectatori. Celtic 
Glasgow a dispus cu 2—1 (6—1) de Internazionale 
Milano. Formația scoțiană a fost Det supertoară șl 
scorul nu reflectă indeajuns diferența dintre cele 
două echipe. Internazionaie, lipsită de Suarez, a 
părut epuizată și nu a arătat nici pe departe va
loarea cu care ne obișnuise. Scorul a fost deschis 
de Mazzola în urma unei lovituri de la 11 m (min. 
6). Craig a egalat printr-un șut formidabil (mtn. 
61), iar Gemmel a înscris galul victoriei (min. 85). 
Arbitrul vest-german Txhentschner a condus for
mațiile i CELTIC — Simpson. Ciaig. McNeil. Gem-

mei. Chalmers. Murdoch. Clark. Johnstone. Wallace. 
Auld. Lennox. INTER — Sarti, Burgnich, Picchi. 
Guarnieri, Facchetti. Bedin, Corso, Domenrjhini. 
Mazzola, Cappellini, Bicicli.

★
Alte rezultate Internationale. In semifinalele .Gu

pei orașelor tîrguri*  i Kilmarneck—Leeds United 
0—0 (în tur, 2—4) f în finală Leeds întîlnește în- 
vingătoarea meciului Eintracht Frankfurt—Dinam*  
Zagreb; în preliminariile turneului oitmpic i Fin
landa—Olanda 0—0; in meci amicali Anglia—Spa
nia 2—0 (0—0).
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