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în „Cupa Voința44

Gabriel Moiceanu a pierdui și a cîștigat 
tricoul galben in aceeași zi!

Dinamo București — Dynamo Berlin la lupte 

greco-romane

dimineață, începînd de la ora 
Capitală va avea loc intîlnirea

ginafie, rulează
— cu direcfia

susfinut
Brașov

— in prima etapă a tra-
dițiorialei competiții

Foto : A. Neagu

CLUJ, 15 (prin telefon.de 
la trimisul nostru). Singu
rul lucru statornic în a- 
ceastă cursă este ploaia. 
Ea a fost prezentă Ia Bucu
rești la startul întrecerii și 
de atunci este nelipsită din 
decorul celor cinci etape 
desfășurate pînă acum. Șî 
totuși, în ciuda ei, cursa 
a început să fie mal inte
resantă, mai animată, să 
creeze emoții în caravană.

Astăzi am asistat la două 
etape, dintre care una (cea 
de contratimp) a produs 
multe schimbări în clasa
mente. Porniți de diminea-

O nouă ediție a campio- 
natului republican de șah 
pe echipe, a 12-a, s-a în
cheiat recent la Cluj. Re
zultatul este cunoscut i 
Medicina din Timișoara, 
cea mai tînără formație a 
campionatului, cu un sin
gur maestru între cei 6 
componenți ai săi, a cîș
tigat titlul republican, în- 
treeînd echipe alcătuite din 
jucători cu nume sonore, 
cu mare experiență în a- 
semenea concursuri.

Succesul neașteptat al 
mediciniștilor timișoreni nu 
constituie singura surpriză a 
acestui campionat. Para
doxal, principala concu
rentă pentru primul loc a 
fost o altă echipă oare
cum modestă, — Medicina 
din Iași, care — de altfel 
— a și condus în clasament 
în prima 
cursului, 
sperat de 
Electrenicii 
Cluj), în ultima rundă, a 
privat formația ieșeană de 
jocul al doilea în final. 
Așadar, două echipe alcă
tuite în cea mai mare par
te din candidați de maes
tru și din jucători de ca
tegoria I s-au dovedit mai 
puternice decît altele în 
care maeștrii constituie ma
joritatea. Este, desigur, o 
situație care merită să fie 
privită cu mai multă aten
ție, pentru că, deși în ori
ce întrecere sportivă sur
prizele sînt oricînd posi
bile, ele au totuși niște 
explicații bine întemeiate.

De ta bun început 
buie să 
victoria 
Medicina 
este pe deplin meritată, ca 
și locul fruntaș pe care 
l-au ocupat în clasamentul 
final colegii lor 
Jucătorii ambelor 
luptat cu o rară 
în concurs și nu 
Impresionați de 
maeștrilor pe care i-au în
tâlnit în 
uneori 
manieră 
altfel, o 
țațelor 
maeștri 
maestru, 
de campionat 
ne arată egalitate perfec
tă: 15—15.

parte a con- 
O victorie ne

categorică a 
i (5-1 cu C.S.M. 
ultima

tre- 
recunoaștem că 
șahiștilor de la 
din Timișoara

din Iași, 
echipe au 

dîrzenîe 
s-au lăsat 
reputația

partidele directe, 
întrecîndu-i de o 
spectaculoasă. De 
statistică a rezul- 
întîlnirilor dintre 
și candidați de 
în această finală 

republican,

• în- 
oare 

definitivă a 
(Medicina 

Electronica 
Iași 19';,. 

investiții 19, 
18, Petrolul

Șl totuși, se pune 
trebarea : reprezintă < 
configurația 
clasamentului 
Timișoara 21, 
20, Medicina 
Banca de 
Constructorul 
17%, C.S.M. Cluj 11) ade
vărata ordine a valorii e- 
chipelor care au luat parte 
Ia această finală ? 
firesc ca echipe de talia 
fostelor campioane — Con
structorul și Petrolul — să 
se situeze pe locuri atît 
de modeste ?

Pentru cine a urmărit a- 
tent disputa de Ia Cluj, a- 
pare evident că soarta tit
lului republican și ordinea 
clasamentului final au fost 
determinate nu de punctele 
acumulate de către cei 4 
jucători ai fiecărei echipe, 
ci de acelea aduse de că
tre cele 2 jucătoare ! în- 
tr-adevăr, un 
separat pentru 
care au jucat bărbații 
cu totul altă înfățișare 
cît acela cu care s-a 
cheiat competiția : 
trolul 14, Constructorul 
Banca de investiții 
Medicina Timișoara, 
tronica 12, Medicina 
11%, C.S.M. Cluj 9

să urce și să coboare pe 
ambele 
Acătariului, 
făcut multe 
cînd să le 
20 de km 
individuală, 
reușit calculele. Tricoul gal
ben deținut de MOICEANU 
era vizat de Cosma, Rusu, 
Ardeleanu și Ciocan, lu
cru pe care liderul îl știa. 
EMIL RUSU — redivivus — 
l-a răpit lui Moiceanu în 
etapa de contratimp 1:29, 
suficient pentru a-1 depo
seda de tricoul galben, iar 
Cosma, ajuns Ia egalitate 
de timp, s-a instalat pe lo
cul II. Dinamoviștii din e- 
chipa a doua au preluat 
conducerea la echipe, a- 
vînd satisfacția de a-i fi 
întrecut pe .seniori”. Nici
odată nu l-am văzut pe 
MOICEANU atît de îndîr- 
jlt. După-amiază, în etapa 
a V-a Tg. Mureș — Cluj 
(102 km) a atacat pe 
munte (I?) și a avut resurse 
să cucerească sprintul 
centrul orașului Cluj, 
cîștigîndu-și — grație 
nificatiel de învingător

versante
cicliștii 

socoteli, 
rezolve 
de luptă strict 

Unora le-au

Este

clasament 
mesele la 

are 
de- 
în- 
Pe- 
13, 

12>/2, 
Elec- 
Iași

P-

T. RADULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

dealul 
și-au 

încer- 
în cei

din 
re- 
bo-

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Șcrhiin Ciochina
concurează In spania

Recordmanul țării Ia 
triplu salt, ȘERBAN CIO
CHINA, a primit o invita
ție pentru a participa la 
concursul internațional de 
atletism de la Saragosa. 
El a plecat ieri, fiind înso
țit de antrenorul B. Elias.

Două noi recorduri

republicane la juniori mici
5

realizate de atleții bănățeni

TIMIȘOARA. — Cu prilc- 
jul etapei regionale a cam
pionatului republican de ju
niori au fost înregistrate două 
noi recorduri ale țării : 13,76 
m la greutate juniori mici 
(6 kg) — Dan Moșoiu (Arad) 
și 56,83 m Ja suliță juniori 
mici (0,800 kg) — Petru 
Coif (Timișoara).

(Emil Grozescu — coresp.).

Tn urmă cu o săptămînă, ziarul nostru a 
publicat un material intitulat .Nici o concesie 
elementelor certate cu etica sociolă', în care 
se exprima dezaprobarea față de actele hu
liganice ale unor spectatori la încheierea 
meciului de fotbal dintre echipele bucureștene

Duminică
Dinamo din _______  ________ ______________  _____ ________
de lupte greco-romane dintre echipele cluburilor Dynamo 
Berlin șt Dinamo București. Formația dlnamoviștilor bucu- 
re.șteni va cuprinde printre alții pe N. Martinescu, Gh. Po- 
povici, C. Turturea, I. Alioneseu ete.

10,30, tn sala 
internațională

Sîmbătă și du- 
fninică, pe apele 
Vltavei, se desfă
șoară 
Fraga" 
canoe, 
la care iau parte 
.și o serie de spor
tivi români. Din 
delegația noastră, 
condusă de antre
norul emerit Radu 
Huțan, fac parte: 
V. Nicoară, H. 
Ivanov, I. lrimia, 
M. Milicin, V. Ca- 
labiciov, S. Cova- 
liov, A. Igorov, 
Șt. Pocora, Valen
tina Serghei, Vio
rica Dumitru, Cor
nelia Sideri, Nas- 
tasia Serghei și 
Gh. Sidorov.

.Regata 
la caiac- 
competiție

r
iNicolae Gîju nu se mulțumește
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

numai cu titlul european
ora aceasta se fac ulti- 
pregătiri înaintea tur-

La 
mele _ ____ ___
neului final al campionatelor 
republicane de box. pentru 
care s-au calificat 52 de pu
giliști. Evident, toți finaliștil 
vor urca scările ringului cu 
gîndul la centurile de campi
oni, dar numai 11 dintre ei vor 
cunoaște această satisfacție. 
V'ă imaginați deci dîrzenia cu 
care-și vor apăra șansele cei 
52 de boxeri în această ulti
mă, și cea mai importantă, 
confruntare a campionilor.

La 24 iunie, noii campioni 
al țării vor surîde, fericiți, 
în fața obiectivelor aparatelor 
de fotografiat. Pentru ei va 
fi o seară de neuitat, mai cu 
seamă că vor primi titlurile 
de campioni din partea u- 
nora dintre fostele glorii ale 
boxului românesc ; Linca, Ne
grea, Dobrescu, Dumitrescu 
ș. a.

Atracția acestor finale o vop 
constituit, fără îndoială, bo
xerii care ne-au reprezentat 
cu cinste la recentele cam
pionate europene de la Ro
ma. Amatorii boxului nostru 
așteaptă cu justificat interes 
evoluția campionului euro
pean al categoriei cocoș, Ni- 
colae Gîju. Decis să devină 
și campion al țării, boxerul 
de la Steaua va face tot po
sibilul să se comporte la 
înălțimea prestigiului

cerit 
lazzo 
lor, 
vor să-și aducă o contribuție 
cît mai substanțială la reu
șita turneului final, care în
cepe marți seara.

Principalii pretencfențl la 
cucerirea celor 11 centuri 
sînt pugiliștii cluburilor bucu
reștene Dinamo 
De o parte și de 
ca în fiecare an, 
rință de a intra 
cît mai multor 
campion. Anul trecut, în în
trecerea indirectă au cîștigat 
dinamoviștii (care au cucerit 
șase titluri). în timp ce prin
cipalii lor adversari au rea
lizat doar trei.

Ce se va întîmpla anu] a- 
cesta ? Privind prin prisma 
„zonelor44, încheiate săptămî- 
na trecută, se pare că la tur
neul final va exista un echi
libru aproape perfect între 
boxerii celor două cluburi. 
Steliștii se prezintă în finale 
eu 12 pugiliști. 
viști cu 11. Să 
însă, pe ceilalți 
la tumeui final, 
îndoială — vor _ ,
un cuvînt de spus în ultimul 
„act44 de la București. Cra- 
loveanul Constantin Buzuliuc 
care deține deja trei titluri 
de campion, are toate șansele 
(ținînd seama evoluXliia

pe ringul de 
dello Sport. La 

Antoniu, Chivăr,

la Pa
ri ndui 
Mo ne a

și Steaua, 
alta există, 

o mare do- 
în posesia 
titluri de

iar dinamo- 
nu-1 uităm, 
participant! 

care — fără 
avea și el

sa. excelentă, la 
la Constanța) să 
o nouă centură, 
tantui Constanței, 
(de 4 ori campion 
poate de asemenea 
un nou succes. 
(C.S.M. Cluj), L. 
nescu (Dinamo Craiova), C. 
Anton (I.C.F.), I. Ptțu (Farul 
Constanța) se numără și 
printre favoriții finalelor. %

R. CALARAȘANU !|

I
Buzuliuc (stingă) și Stanef, într-un schimb de lovituri, cu 

prilejul turneului final, disputat anul trecut

Foto: V. Bageac

locuiesc în apropierea stadionului Politehnica, 
cum sînt N. lonescu, muncitor ia uzinele Vul
can, și A. Pe+culescu ne-au precizat în scri
sorile lor că nu este pentru prima oară cînd 
pe acest teren au loc asemenea fapte.

Incidentele regretabile petrecute duminică

Să i condamnăm pe huligani,
nu să le justificăm faptele!

Politehnica și Metalurgistul. După cum era de 
așteptat, materialul a avut un larg ecou în 
rîndurile cititorilor noștri care, prin scrisori 
trimise redacției, s-au declarat de acord cu 
noi, condamnînd în modul cel mai categoric 
atitudinea reprobabilă a celor așa-ziși supor
teri ai formației studențești și cerînd pedepsirea 
severă a acestora. Unii dintre cetățenii care

4 iunie pe stadiorniT 'Politehnica au făcut, de 
asemenea, obiectul tonui virulent orticol apă
rut în ultimul -număr al revistei «Viața studen
țească*. Ceea ce surprinde însă cu totul neplă
cut este că autorul articolului își alege drept 
țintă principală a atacurilor sale pe arbitrul 
partidei — acuzat deschis de necinste — în

„zona44 de 
cucerească 
Reprezen- 
Ion Dinul 
al țării), 

să obțină
A. Majai

E. Constan&-^

IERI, LA BASCHET

Dinamo București—j
Gwardia (Polonia)

71-69
Dinamo București a 

cîștigat cu 71—69 pri
ma partidă amicală cu 
Gwardia (Polonia), după 
ce la pauză fusese con
dusă csi 38—32 și după 
ce cu 3 minute înainte 
•de sfîrșit gazdele, la 
riadul lor, dețineau un 
avantaj de 10 puncte 
(66—56). Intîlnirea a,
fost interesantă mai mult 
prin desele răsturnări de 
scor. Din punct de vede
re tehnic însă, jocul a 
fost destul de slab, am
bele 
d,u-sc
pase 
rata

Partida a fost condusă 
de Gh. Dinescu (Buc.) și 
A. Dudek (Polonia). Au 
înscris : Albu 14, No
vac 31, Viciu 2, Drago- 
tni res cu 4, Giurgiu 6, 
Diaconescu 6, Cernea 4, 
Visner 4 pentru Dinamo 
ți Stachowski 13, Wy
socki 23, Goshomski 11, 
Jezierski 3, Rechowicz 
6, Ceglinski 3, Felski 2, 
Nowak 8 pentru Gwar
dia.

formații întrccîn- 
parcă în a da 
Ia adversar și a 
din situații clare.

timp ce peste faptele condamnabilă ale unora 
dintre spectatori se trece evident prea ușor, 
ele fiind formal încriminate în cîteva fraze 
de început, dar apoi... scuzate. Mai mult 
chiar, în finalul articolului este luat în răspăr 
și ziarul «Sportul popular”, pentru .vina" de 
a-și fi manifestat opoziția față de cele petre
cute la sus-amintitul meci de fotbal.

In legătură cu aceasta ne simțim datori să 
facem unele precizări pe marginea afirma
țiilor nefondate ale autorului articolului din 
„Viața studențească”, tov. G. Mitroi.

Am vrea mai Tntîi să-i reamintim că echipa 
de fotbal a Institutului Politehnic din Bucu
rești s-a bucurat deseori de aprecieri favo
rabile în coloanele ziorului nostru și că n-am 
închis ochii, așa cum se afirmă, la nedreptă
țile reale ce i s-au făcut, îndeosebi în anul 
trecut, chiar dacă cuvîntul nostru nu a fost 
întotdeauna îndeajuns de răspicat. Este ade
vărat că unii dintre arbitri au privat formația

C. FIRĂNESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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După „europenele" de skeet și talere, ce aspirații I 
avem la campionatele mondiale de la Bologna ? I

Interviu eu antrenorul federal, lag. Petre Ciștnigiu

Întrecerile celor mai huni trăgă
tori de skeet și talere de pe conti
nent au luat sfîrșit nu dc mult. Cum 
în timpul desfășurării campionatelor 
Europei nu am fost în măsură să 
dăm decît rezultatele tehnice, am 
dorit — desigur — să aflăm unele 
amănunte privind atît desfășurarea 
concursului propriu-zis cît și compor
tarea sportivilor români Aceste lă
muriri ne-au fost furnizate — la îna
poierea de la Brno — de antreno
rul federal, ing. Petre Cișmigiu.

— Pentru început, v-am ruga 
să ne dați cîteva amănunte des
pre modul de desfășurare a 
competiției.

— Skeetiștii au avut parte de un 
timp urit — ploaie, frig, vînt. Apoi 
vremea s-a îndreptat, cînd a venit 
rîndul taleriștilor. Campionatele au 
prezentat o mare dificultate: număr 
extrem de mare de concurenți — 
140 la skeet și 174 la talere. De alt
fel, la ultima probă (talere aruncate 
din șanț), numărul talerelor a fost 
redus de la 300 la 200. Existîad 
doar cite două instalații la skeet și 
talere, programul a fost atît de în
cărcat incit, competiția s-a disputat 
de la ora 6,30 pînă la ora 19, fără 
întrerupere. Noi am avut și neșansa 
ca la talere, Enache — cel pe care 
contam foarte mult — să tragă în 
prima serie (de la ora 6,30) — 
mult prea devreme — cînd nici un 
participant n-a putut depăși cifra de 
23. De asemenea, Dumitrescu — un 
alt reprezentant al nostru cu velei
tăți — a concurat în ultima serie 
— la ora 19, cînd trăgătorii se gă
seau cu soarele în față. Dovadă, ni
meni n-a lovit mai mult de 20 de 
talere. Deci, in prima și ultima serie, 
vizibilitatea a fost foarte proastă.

— înainte de a ne vorbi des
pre trăgătorii români, nc-ar in
teresa o scurtă apreciere asupra 
evoluției celorlalți sportivi.

— Marea surpriză au furnizat-o ta
leri șt ii suedezi — cîștigători la echi
pe. Ei s-au prezentat foarte bine 
pregătiți, ca urmare a antrenamente
lor efectuate toată iarna pe un po
ligon încălzit. La fel s-au comportat 
și trăgătorii italieni (talere), polo
nezi (skeet) și francezi (skeet și 
talere). Cît privește pe noul campion 
al continentului la talere, italianul 
E. Casciano, victoria lui a produs o 
adevărată senzație. După ce la J.O. 
de la Roma (I960) Casciano a ocu
pat antepenultimul loc — 34, cu 165 
t., el n-a mai fost reperat în nici o 
altă competiție, sportivul italian fă- 
cînd și o pauză de 3—4 ani. Pen
tru ca acum, la Brno, fără să facă 
parte din reprezentativa țării sale, 
Casciano să realizeze o performantă 
maximă : 200 de talere doborîte din 
tot atîtea posibile. El trage foarte 
relaxat, are un stil simplu, o mare 
mobilitate și din prima mișcare e 
cu arma pe taler.

— Dar despre trăgătorii ro
mâni cc ne puteți spune ?

— Comportarea reprezentanților 
noștri la campionatele Europei a fost 
nosatisfăcătoare. Rezultatele în ge
neral — mai (des la talere — nu 
sînt mai slabe ca la edițiile trecute, 
dar adversarii au înregistrai progrese 
evidente, superioare nouă. Să exem
plific : la campionatele europene de 
la Lahti (1966), Rom-inia s-a cla
sat pe locul secund cu 759 t., în 
timp ce acum, cu 761 t. la echipe.

am ajuns abia pe locul 5. De ase
menea, la skeet, la individual: Al- 
bescu cu 182 t. s-a situat pe locul 
15 (anul trecut), în timp ce în 1967, 
cu 191 t. el a ocupat locul 14. Un 
caz mai edificator : Danciu (în 1966), 
locul 21 cu 182 t, iar în 1967, locul 
37 cu 184 t. Trecînd la caracteri
zarea fiecăruia dintre trăgătorii ro
mâni, observ următoarele: comportă
rile slabe ale lui Sencovici și E- 
nache au privat formațiile noastre 
de un loc mai bun la probele pe 
echipe. Este adevărat că obiectivul 
principal al skeetiștilor și taleriști
lor români rămîne întrecerea pentru 
titlurile supreme de la Bologna — 
din septembrie — totuși așteptam o 
evoluție mai bună a sportivilor noș
tri și la C.E. La skeet nu avem o e- 
chipă omogenă. Diaconu este tînăr, 
neformat încă, are ,,căderi*, trage ine
gal și cu întîrziere, are perspective dar 
se prezintă cu o tehnică nepusă la 
punct. Danciu, deși rutinat, mani
festă multă inconstanță în serii, n-a 
reușit să-și elimine unele lacune teh
nice. Sencovici — cel de la care aș
teptam rezultatele cele mai bune, nu 
a corespuns de data aceasta. El a 
fost vădit influențat negativ de efor
turile mari depuse cu două zile îna
intea C. E. — la „Marele premia 
al orașului Brno* (locul II cu 146 
t.1156). Singurul care a evoluat bine 
a fost Albescu. Cu 191 talere dobo
rîte el a reușit cel mai valoros re
zultat personal într-o competiție in
ternațională de amploare. La talere, 
trăgătorii cu pretențiile cele mai 
mari, Enache (189 t.) si Dumitrescu 
(188 t.), au concurat sub posibilități, 
în contradicție cu comportarea bună 
a lui Popovici (192 t., record per
sonal depășit) și Florescu (192 t.). 
Dacă Dumitrescu nu a atins încă 
forma corespunzătoare, în schimb la 
Enache se poate vorbi de o dozare 
greșită a intensității pregătirilor, el 
ajungînd la forma maximă în aprilie 
(cînd a și cîștigat un important con
curs la Moscova) și nu în ultima de
cadă a lunii mai — data C. E.

— După ce ne-am mai edifi
cat asupra cauzelor care au dus 
la rezultatele nesatisfăcătoare ale 
trăgătorilor noștri cu arma de 
vînătoare la C.E. de la Brno, la 
ce ne putem aștepta la C.M. 
de la Bologna, din toamnă ?

— Reprezentativa țării de talere 
rămîne o formație puternică, omo
genă, experimentată, tehnică. Dozîn- 
du-și judicios antrenamentele ea poa
te aspira chiar la o medalie. La fel 
și la individual, oricare dintre cei 
patru trăgători are posibilitatea să 
urce treptele podiumului. La skeet, 
dacă vom izbuti să omogenizăm din 
nou echipa — in urma indisponibi
lității lui B. Marinescu — atunci 
putem spera la un loc între primii 
șase. Cit privește clasamentul indi
vidual, Sencovici are perspectiva 
unei medalii. Dar. după C. M., vom 
continua antrenamentele în vederea 
J. O. 1968. Și pentru o reușită dt 
mai deplină, la Ciudad de Mexico, 
am întocmit un calendar competiția- 
nal bogat în întreceri, dorind să ne 
întilnim cu cei mai puternici adver
sari. In acest mod cred că vom de- 
săvirși antrenamentele skeetiștilor și 
taleriștilor noștri pentru marea com
petiție din capitala Mexicului.
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Gh. Teleman, învingător la categoria 90 kg, „îm- 
pingînd" 135 kg

C. COMARNISCHI

Elvira Crețu (14 ani) - 
1,55 m la înălțime
CLUJ. Etapa regională a campio

natelor republicane Ue juniori și 
școlare. JUNIORI I : înălțime : A. 
Șepci 1,97 — record personal ; pră
jină : C. Pop 3,90 ; JUNIOARE X: 
100 m: FI. Iușan 12,7 ; 30 mg : S. 
Tănase 11,8; înălțime : s. Tănase
I, 50 ; suliță : A. Zirbo 35,90 ; JUNI
ORI II : SO m : V. Majdik 9,3 ; 300 m: 
F. Gedeon 37,5 ; 1000 m : T. Szekely 
2:40,0 ; înălțime ; D. Vigu 1,75 ; suli
ță : N. Ciocîrlan 46,12 ; JUNIOARE : 
II : 00 m : I. Maier 7.9 ; 500 m : I. 
Crișan 1:21,9 ; 60 mg : I. Crișan 9,2 ; 
lungime : I. Maier 5,22 ; înălțime : 
o. Comșa 1,45 ; greutate : a. Rusu
II, 64 : suliță : A. Mănaru 37,58. In
tr-un alt concurs desfășurat anterior, 
tinăra Iuliana Crișan (născută în 
1951) a totalizat la pentatlon 3903 p 1 
Rezultatele pe probe : 30 mg — 12.3 ; 
greutate — 9,97 ; înălțime — 1,41 ; 
lungime — 5,19 m ; 200 m — 26,3 (P- 
Naghi-coresp).

BRAȘOV. Etapa regională a cam
pionatului republican de juniori. JU
NIORI I : 200 m : N. Pița 22,8 ; 400 
m : T Babini 51,1 ; 110 mg : Gh. Cor
nea 16,2 ; triplu : M. Deleă 13,88 ; su- 
liță : A. Văcaru 53,44 ; JUNIORI II : 

80 m : H. Grovu 9,4 ; 1000 m : Gh. 
Bonchiș 2:42.4 ; lungime ; o. Simio- 
nescu 6,21 ; disc ; Gh. Suha 45,96 (La 
etapa regională a „școlarelor” a arun
cat 54,74 m) ; JUNIOARE I : 100 m : 
O. Damian 12,4 ; 400 m ; A. Harea 
61,6 ; 300 m : M. Cisar 2:25,6 ; 80 mg : 
O. Damian 11,3, E. Schal 11,9 ; suliță: 
K. Servatius 37,35 ; JUNIOARE n : 
60 m : D. Mînzat 3,1 ; 500 m : Ad. 
Stancu 1:21,6 ; «0 mg ; E. Zekany 
9,6. (C. Gruia-coresp, principal).

IAȘI. Etapa regională a campiona
tului de juniori. Prăjină : M. Nicolau 
3,65 ; triplu : V. Ștefan 13,65 : 800 m 
fete : M. Luca 2:25,8. (R. Duda-co- 
resp).

PLOIEȘTI. Etapa orășenească a 
campionatului de juniori. Ana Pavel 
61,® la 400 m și 2:19,1 la 800 m, Vic
toria Secară — 5.52 la lungime. Eu- i 
genia Breslauer — 8,1 la 60 m juni
oare mici. (M. Sima-corespț.

FOCȘANI. Etapa regională a junio
rilor. JUNIORI I : 100 m : P. Chirlac 
11.4 ; înălțime : N. Modiga 1,77 ; su
liță : Al. Huțanu 56,63 ; JUNIOARE I: 
sutiță : I. Popa 34,45 : JUNIORI II : 
30 m : A. Iova 9,8 ; 1000 m : I. Meli- 
ceanu 2:49.9 : JUNIOARE n : lungi
me : A. Rotaru 5,00 (Al. sîrbu-coresp).

BUCUREȘTI. Elvira Crețu (Șc. sp. 
2) — antrenor Georgeta Palade — a j 
sărit la înălțime 1.55 m — nou record ; 
republican de copii. Adrian Gagea i 
(Dinamo) a aruncat 16,69 m la greu
tate.

ALTE RE

DUPĂ MECIUL CU
Din 1962, echipa 

de haltere a Ro
mâniei nu a mai 
susținut o întâlni
re internațională 
în fața propriilor 
ei suporteri. Și 
iată că după a- 
ceastă lungă pau
ză, am avut prile
jul să asistăm 
miercuri seara, în 
sala Dinamo, la o 
frumoasă dispută, 
care a consemnat 
o victorie categori
că a sportivilor 
români : 6—1 în 
meciul ■ cu Anglia. 
Atît scorul final, 
cît și unele rezul
tate parțiale sînt 
în măsură să ne 
bucure. Amintind 
că, recent, echipa
Cehoslovaciei (re

cunoscută pe plan internațional, 
ca o formație puternică) a învins 
cu 5—2 selecționata Angliei și 
comparînd rezultatele halterofililor 
cehoslovaci cu cele realizate de 
sportivii noștri în aceste întreceri, 
constatăm că la 4 categorii per
formanțele obținute de halterofilii 
români sînt superioare.

Nu ne putem declara mulțu
miți însă de comportarea tuturor 
componenților selecționatei noas
tre. Doi dintre ei au obținut cifre 
mai slabe decit la campionatele 
republicane : Gh. Mincu și F. Ba
laș, oameni de bază ai echipei, 
de la care așteptăm progrese în
semnate. Este foarte adevărat că, 
atît Mincu cît și Balaș ar fi ob
ținut noi recorduri la „total* 
dacă nu ar fi ratat încercările la

OBSERVAI»
AMELIA

„aruncat*, la 177,5 kg și, res
pectiv, la 155 kg.

Și pentru că sîntem la capito
lul încercărilor nereușite, am vrea 
să discutăm cîtcva aspecte legate 
de aceste deficiențe. Din cele 21 
de încercări ale sportivilor noștri 
la aruncat, nu mai puțin de 10 
au fost ratate. Un procent ex
trem de mare, dacă ne gîndim cît 
de mult contează pierderea unei 
mișcări.

Dacă Z. Fiat, de pildă, nu ar 
fi ratat a doua încercare (125 kg) 
el ar fi cîștigat întrecerea cu Mc 
Kenzie. La a patra încercare, 
deci în afară de concurs, Fiat a 
ridicat 127,5 kg (nou record). 
Rezultatul obținut însă la a patra 
încercare nu contează în concurs, 
și, drept urmare, Fiat nu a putut 
să-și întreacă adversarul.

în meciul cu Anglia, din cele 
4 recorduri, 3 au fost realizate 
la a patra încercare ! Ce păcat 
că aceste recorduri n-au fost ob
ținute în cadrul celor trei încer
cări admise de regulamentul de 
concurs, ceea ce ar fi contribuit 
la îmbunătățirea substanțială a 
performanțelor la triatlon.

Și încă o problemă : în artico
lul 9 al regulamentului federației 
internaționale se arată că, după 
ce bara a fost ridicată, sportivul 
este obligat să o așeze pe po
dium. Dacă bara este trîntită sau 
aruncată, mișcarea se consideră ra
tată ! Fie din necunoașterea aces
tei prevederi, fie poate din... în
găduința arbitrilor, unii dintre 
sportivii noștri nu au fost sanc
ționați, deși au trîntit bara de 
mai multe ori. Chestiunea merită 
atenția cuvenită. Nu de alta, dar 
la alte concursuri internaționale 
s-ar putea să avem surprize ne
plăcute !

ION OCHSENFELD

Programul concursului PRONO
SPORT nr. 24 de duminică 18 iunie 
1967 cuprinde meciul internațional 
Cehoslovacia—Turcia, 7 întîlniri din 
campionatul categoriei B din țara 
noastră și 5 partide din camțaonatul 
italian categoria B. lată programul 
acestui concurs : I : Cehoslovacia—• 
Turcia campionat European; II : Di
namo Bacău—Siderurgistul Calați; 
III : Flacăra Moreni—Chimia Sucea
va ; IV : Oltul Rm. Vilcea—Ceahlăul 
P. Neamț ; V : A.S. Cugir—C.F.R 
Arad ; VI : C.F.R. Timișoara—A.S.A. 
Tg. Mureș; VII: Crișul Oradea— 
Minerul Lupeni ; VIII : Industria sJr- 
mei Câmpia Turzii—Minerul Baia 
Mare ; IX : Verona—Livorno ; X : Re- 
ggina—Pisa ; XI: Catania—Savona ; 
XII : Novara—Genoa ; XIII : Modena 
—Catanzaro.

• Tragerea LOTO de astăzi va 
avea loc la București m sala din 
Str. Doamnei nr. 2 cu începere de la 
ora 18. Cu această ocazie se vor 
trage la sorți și excursiile oferite la 
tragerea AUTOTURISMELOR LOTO 
din 6 iunie 1967.

PREMIILE TRAGERII 
AUTOTURISMELOR LOTO 

DIN 6 IUNIE 1967

Categoria I : (Fiat 1800) 9
Categoria a H-a: (Renault 16) 7 
Categoria a III: (Flat 850 ) 6 
Categoria a IV-a : (Trabant 601) 2 
Categoria a V-a: 77 variante a

7 211 lei 
Categoria a Vl-a : 11 351 varian
te a 50 lei

Premiile de categoria a Vl-a 
participă la tragerea la sorți a

SURPRIZA SE EXPLICĂ...
celor 40 de excursii în R.S.F. 
Iugoslavia, care va avea loc astă- 
seară la orele 18, în București.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

(Urmare din pag. 1)

De altfel, situația pe care am 
prezentat-o mai sus nu este spe
cifică acestei ediții a campiona
tului republican pe echipe. Dim
potrivă ! Cu rare excepții, aportul 
jucătoarelor a decis victoria e- 
chipelor campioane de-a lungul 
anilor. Ni se pare cu totul anor
mal ca elementul feminin, care 
reprezintă doar o treime din for
țele unei echipe în actuala for
mulă de disputare a campiona
tului, să aibă o pondere alit de 
mare în deciderea rezultatelor. Cu 
atît mai mult, cu cît baza de 
masă a șahului feminin din țara 
noastră este incomparabil mai 
restrînsă decît aceea a șahului 
masculin.

încă de la primele ediții ale a- 
cestei competiții, ziarul nostru a 
atras atenția F.R. Șah asupra e- 
fectelor negative pe care le va 
avea raportul «ecorespunzător 
existent între numărul jucătorilor 

cel al jucătoarelor din compo

nența unei echipe. Desigur, în 
intenția federației, soluția aleasă 
avea în vedere stimularea miș
cării șahiste feminine, dar expe
riența mai multor ediții ale cam
pionatului a arătat că scopul ur
mărit a rămas departe de reali
zare. Mai mult chiar, dificultățile 
in ce privește includerea în e- 
chipă a unor jucătoare cu forță 
de joc corespunzătoare a deter
minat multe secții de șah, mai a- 
les în fazele preliminare, să re
nunțe la această competiție atît 
de importantă.

Credem că se impune o revi
zuire a modului în care se alcă
tuiesc echipele în vederea parti
cipării la campionatul republican. 
Pentru a se stabili adevărata 
forță a unui colectiv șahist, ar 
fi edificatoare organizarea unor 
campionate separate pentru e- 
chipele masculine și cele femi
nine. Dacă acest lucru nu este 
posibil și dacă caracterul mixt 
al echipelor va ti păstrat și în 
viitor, sintem de părere c* în

tr-o formație de 6 trebuie să 
fie neapărat 5 bărbați.

Am vrea să ne oprim însă și 
asupra unui alt aspect Insucce
sul echipelor favorite, mai ales al 
celor bucureștene, nu se datorește 
exclusiv slabului aport al jucă
toarelor lor. Nici maeștrii acestor 
echipeK cu cîteva excepții (V. 
Ciocîltea, M. Pavlov, E. Nacht, 
C. Radovici și C. Paitoș), nu au 
avut o comportare pe măsura aș
teptărilor. De-a dreptul slab au 
jucat de pildă, T. Stanciu, E. 
Reiclier, O. Pușcașu și A. Buză 
care nu au adus mai mult de 2 
puncte fiecare pentru echipele 
lor. Insuficient respect pentru 
prestigiul echipei sale a lăsat să 
se întrevadă și maestrul C. Botez 
(Constructorul), care în trei par
tide, nu dintre cefe mai dificile, 
s-a mulțumit cu remize rapide 
(una numai în 13 mutări I), deși 
ceilalți colegi de echipă luptau 
din greu pentru a suplini lipsa a 
doi jucători de bază, maeștrii P. 
Voiculescu și Alexandra Nicolau, 

absenți din cauze obiective. Și 
pentru că a venit vorba de in
disponibilități, am vrea să sugerăm 
F. R. Șah ca finala campionatu
lui republican pe echipe să fie 
astfel plasată în calendarul spor
tiv, incit fiecare formație să 
poată participa cu cele mai bune 
forțe de care dispune. Anul a- 
cesta, una dintre finaliste — 
Spartac București — a renunțat 
în ultimul moment să-și apere 
șansele, se pare pentru că cei 
mai buni jucători ai săi, maeștrii 
internaționali T. Ghițescu și Elisa- 
beta Polihroniade, erau angajați 
în competiții în străinătate toc
mai în perioada disputării finalei. 
Cu mai mult spirit de prevedere 
asemenea situații pot fi evitate.

Iată cîteva aspecte pe care ți
nem să le relevăm pentru a ex
plica rezultatul puțin așteptat cu 
care s-a încheiat această ediție 
a campionatului republican de 
șah pe echipe.

De la I. E. B. S.
• Ștrandul Tineretului este pus 

Ia dispoziția publicului IN FIECARE 
DUMINICĂ, iar bazinul acoperit Flo- 
reasca, ZILNIC înta-e orele 9—22: 
bazine cu apă încălzită, plajă, arti
cole dc plajă și de distracție, bu
fete bine asortate.

• CURSURI DE ÎNOT PENTRU 
COPII sînt organizate Ia ștrandul 
Tineretului și la bazinul acoperit 
Floreasea. înscrieri zilnic între orele 
10—13 și 16—19.

# în incinta ștrandului Tinere
tului funcționează un CENTRU DE 
TENIS pentru amatorii acestui sport 
și un CURS de TENIS pentru copii 
și tineret de la 7 la 17 ani. înscrieri 
la ștrand.



Qotba NOTĂ

Meciul cu Italia se apropie 2 din... 52!
IERI, PRIMUL JOC DE VERIFICARE

Dumitriu II înscrie cu capul! Fază din jocul de verificare disputat ieri după-amiază pe stadionul Republicii 
Foto : Ionel David

Primul antrenament al Iotului 
W"4ru reprezentativ a avut Ioc 
ieri după-amiază, pe stadionul 
Republicii, in compania a două 
formații alcătuite din jucători din 
campionatul orașului București, 
în poarta lotului cit și in cea a 
adversarilor acestuia au apărat, 
cite o repriză, Răducanu și Su- 
ciu. Rezultat : 8-0 (5-0). Golurile 
au fost înscrise de Lucescu (4), 
Oumitriu (2), Frățilă și Nunweil- 
ler VI.

Mulțumitor s-au comportat ju
cătorii din apărare și mijlocașii. 
Firesc, adversarii nu le-au dat 
prea multe probleme. înaintașii 
cu toate că au marcat 8 goluri, 
nu au reușit să construiască in 
decursul jocului acțiuni clare, în 
viteză, dimpotrivă, ei au înghesuit 
jocul, au ținut prea mult balonul 
și, uneori, s-au încurcat reciproc. 
Avem impresia că deocamdată 
nu Ie este clară tactica (dacă 
au avut vreuna!) impusă de an
trenori.

Plăcută revederea cu Ivansuc, 
care a evoluat o repriză.

în general, se observă la jucă
tori o oarecare oboseală acum 
după terminarea campionatului.

LA ZI
DINAMO BUCUREȘTI ÎȘI ÎN
CEPE AZI TURNEUL ÎN IRAN

Echipa de fotbal Dinamo Bucu
rești tși începe astăzi turneul în Iran, 
în continuare, fotbaliștii români vor 
mai susține alte trei meciuri la 20, 
23 și 26 iunie, cu echipe care ur
mează să fie desemnate.

PUNCT FINAL
ÎN CAMPIONATUL CAPITALEI 

Să sperăm că după încă cîteva 
zile de refacere ei se vor pre
zenta mai bine și, poate, chiar 
duminică în jocul cu echipa vest- 
germană S. C. Karlsruhe vom pu
tea trage concluzii mai sigure.

Au jucat: Suciu (Răducanu) — 
Lupescu, Nunweiller III, C. Dan, 
(Barbu), Mocanu — Ghergheli,

Duminică, „optimile11 campionatului
republican

Duminică, în 15 localități din 
țară s-au disputat șaisprezecimile 
de finală ale campionatului repu
blican de juniori. Din rezultatele 
(incă neomologate) sosite la fe
derație reiese în special diferen
ța de valoare între echipele par
ticipante la campionatul propriu- 
zis și cîștigătoarele campionate
lor regionale. De asemenea, o 
surpriză : Metalul Bocșa a învins 
pe U.T.A. cu 1—0. Pînă acum, 
juniorii arădani ne obișnuiseră 
cu comportări dintre cele mai 
frumoase în edițiile campionatu
lui. Să notăm de asemenea, ne- 
prezentarea formației Rulmentul 

Bîrlad. Dar iată rezultatele:
C.S.M.S. Iași — Fulgerul Do- 

rohoi 3—0, Progresul Brăila — 
Rulmentul Bîrlad 3—0 (neprezen- 
tare), Rapid București — Steaua 
roșie Bacău 9—0, Șc. sp. nr. 2 
București — Prahova Ploiești 
2—1, Dinamo București — Celu
loza Brăila 8—0, Farul Constanta 
— I.T.C. Constanța 5—1, Steaua 
București — A.S.A. Pitești 10—t, 
Dinamo Victoria/ȚJucurești — Ră
săritul Caracal 4—0, C.F.R. Timi
șoara — Voința Oradea 6—0, 
Crișul Oradea — Constructorul

Nunweiller VI — Ivansuc (Lu
cescu), Dumitriu (Frățilă), Io- 
nescu, Lucescu (Gyorfi).

Medicii ne-au anunțat ieri încă 
trei jucători indisponibili: Oble- 
menco, Kallo și Năftănăilă care, 
deocamdată, se află sub îngri
jiri.

Q M.

de juniori
B. Mare 5—1, Universitatea Cluj 
— Lemnarul Odorhei 8—0, Trac
torul Brașov — Textila Mediaș 
2—0, Ind. sîrmei C. Turzii —
C. F.R. Cluj 3—3, Flacăra Videle — 
Viitorul Electronica București 
2—0, A.S. Cugir — Aurul Brad 
1—1, Metalul Bocșa — U. T. Arad 
1—0.

Duminică se va disputa etapa 
optimilor, conform programului 
următor: BUCUREȘTI: Rapid
București — Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești, SLOBOZIA : Dinamo Bucu
rești — Farul Constanța, SIBIU: 
Steaua București — A.S. Cugir 
sau Aurul Brad, CRAIOVA: Di
namo Victoria București — Me
talul Bocșa, ARAD: C.F.R. Timi
șoara — Crișul Oradea, COPȘA 
MICĂ : Universitatea Cluj — 
Tractorul Brașov, FĂGĂRAȘ: 
C.F.R. Cluj sau Ind. sîrmei C. 
Turzii — Flacăra Videle. Nu s-a 
stabilit încă locul de disputare 
a meciului C.S.M.S. Iași — Pro
gresul Brăila.

Etapa viitoare se va disputa 
sistem turneu, numai tur, echi
pele fiind împărțite în două gru
pe a cite 4. Meciurile vor avea 
ioc la Sighișoara și Sibiu.

Am dat curs, nu de mult, unei 
invitații adresată de tovarășul 
profesor N. Roșculeț, șeful cate
drei jocuri sportive — secția 
fotbal — de la I.C.F.: „V-aș ruga 
— spunea dînsul — să asistați la 
examenul de calificare de antre
nori — cursul de un an fără 
frecvență. Veți afla lucruri inte
resante..."

Si m-am dus. învățînd în prea
labil, pe de rost definiția noțiunii 
de antrenor, înscrisă la capitolul 
1, articolul 1 din regulament: 
„Antrenorul este un pedagog ca
lificat în domeniul educației fi
zice, specializat în pregătirea 
sportivilor într-una sau mai multe 
ramuri de sport". Mă cam de
ranja — mărturisesc sincer — o 
oarecare inadvertență din defi
niție și anume formularea „spe
cializat într-una sau mai multe 
ramuri de sport" (știind că spe
cializarea nu admite împrăștiere), 
dar am admis, în cele din urmă, 
că pot exista și excepții : dintre 
practicienii multilaterali ai spor
tului, oameni foarte bine pregă
tiți și deci în stare să atingă 
desăvîrșirea în profesia de an
trenor la mai multe ramuri spor
tive.

Cum spuneam, definiția o vi
sam. „înarmat" cu ea și cu o... 
doză de speranță (era cam prin 
perioada eșecului de la Zilrich) 
în viitorul fotbalului nostru la 
capitolul «cadre tehnice* (oricum, 
de aici trebuie pornit...) am pă
șit pe culoarele Institutului.

Aici, prima veste, prima... sur
priză : din cei 52 de candidați la 
sesiunea din mai, numai 30 s-au 
hotărît să dea piept cu examina
torii. Numai 30 — mi-am zis — 
dar exigenți cu ei înșiși și deci 
pregătiți „ca la carte* în dorința 
nobilă de a se face utili sportu
lui cu balonul rotund, aflat la 
ora asta în suferință. Și am in
trat în sala unde se dădea 
proba scrisă. în bănci, viitorii 
„profesori". Pe tabla neagră erau 
înșirate subiectele.

Pînă la ora 12 s-au afișat re
zultatele primei probe din cele 
trei ate „specializării". Bilanțul ? 
Din cei 30 au mai rămas 171 
Restul de 13 nu se pricepuseră să 
trateze, in cîteva rînduri, ceea ce 
executaseră practic, ani în șir. 
Printre ei: jucători de fotbal în 
activitate, unii — maeștri ai spor
tului, ale căror nume Ie trec sub 
tăcere. Din jenă... De altfel, mă 
și rugaseră...

După o pauză scurtă, cei 17 
trec pe teren pentru proba a 
doua : examenul practic, constînd 
din conducerea unei lecții de an
trenament. Fiecare își trăgea su
biectul pe care apoi avea să-I 
dezvolte ajutat de o echipă ad- 

hoc. Ca teme: „Exerciții șl 
jocuri pentru perfecționarea com
binațiilor simple de atac", „Meto
dica învățării și perfecționării 
un-doi-urilor", „Exerciții pentru 
perfecționarea trasului la poartă 
în condiții de joc" etc. etc.

Cad și aici cinci; seara, la 
proba oral, încă unul, așa incit 
„specializarea" o promovează 
doar 11. Puțini însă au dezvoltat 
la nivelul dorit întrebări ca : 
„Evoluția sistemelor de joc", 
„Concepția de joc și particularită
țile ei", „Caracteristicile tehnicii 
moderne", „Conținutul tactic al 
elementelor tehnice" etc. etc. 
Printre aceștia : Ștefan Cîrjan, 
Petre Dragomir (jucătorul Petro
lului), Tudor Dima (regiunea Plo
iești), Dumitrache Mansuri (re
giunea Dobrogea).

Pînă la urmă, celelalte exa
mene — pedagogia, anatomia și 
fiziologia omului — mai triază 
și ele ajungîndu-se la... incredi
bila cifră 2, care exprimă totalul 
candidaților integraliști în sesiu
nea I. (Aceeași situație deplorabi
lă, ne înștiințează secția cadre- 
școli din cadrul Consiliului Ge
neral al UCFS, s-a înregistrat șl 
în centrele de la Timișoara, Cluj 
și Iași).

Interesant, nu ? — vorba profe
sorului N. Roșculeț...

La sfîrșitul ultimei examinări, 
recitind listele, părăseam incinta 
I.C.F.-ului oarecum abătut. Cu 
cifra 2 înscrisă în minte ca o 
obsesie și murmurînd pentru 
mine definiția noțiunii de antre
nor înscrisă la capitolul I, artico
lul 1 din regulament. îmi im- 
trase în reflex. Mă obsedau, în
deosebi, cuvintele astea frumoase: 
„Antrenorul este un pedagog 
CALIFICAT..... SPECIALIZAT în
pregătirea sportivilor.....

Abia la cîteva zile după exa
men am aflat că F. R. Fotbal 
n-are nici un amestec in această 
problemă. Nici măcar Colegiul 
central de antrenori — organul 
său de specialitate. De ce ? Este 
într-atît de minoră problema î 
Ne-am făcut suma la capitolul 
„cadre tehnice' cu înaltă califi
care ? Ultimele rezultate n-ar 
spune-o...

G. NICOLAESCU

P. S. In legătură cu utilitatea 
cursului de un an fără frecventă 
— una din formele care califică 
antrenorii: in Brazilia, tara
dublilor campioni mondiali, un 
antrenor este uns abia după 

cinci ani de școală. Cu frec
vență...

G. N.
Sîmbătă, pe stadionul Construc

torul din șoseaua Olteniței, se 
vor disputa cele mai importante 
meciuri din cadrul campionatului 
Capitalei pe 1966—1967: cele care 
vor desemna campioana orașului 
București, ca și pe ocupantele 
următoarelor trei locuri. Dar iată 
programul: ora 15,30 : Autobuzul 
— Dinamo Obor (pentru locurile 
8—4); ora 17,30: T.U.G. — Vo
ința (pentru locurile 1—2).
SELECȚIE PENTRU TINERII 

FOTBALIȘTI
Secția de fotbal a clubului sportiv 

Politehnica București organizează în 
zilele de 19, 20 și 21 iunie (de la 
ora 16) pe stadionul Politehnica 
(fost C.A.M.) selecție pentru tinerii 
fotbaliști născufi în anii 1951 și 
1952.

Doritorii vor avea asupra lor echi
pament |ropriu (teniși, chiloți).

Oltul Rm. Viicea —
Schwaben Augsburg
(R. F. G.) 0-2 (0-2)

RM. VÎLCEA, 15 (prin telefon), 
alida rezistentă a echipei vîl- 
ene a făcut ca echipa oaspe să 
bțină o victorie meritată, con- 
îrată incă din prima repriză.
Golurile au fost înscrise de 
useneder (min. 7) și Wodarzik 
nin. 37). Foarte bun arbitrajul 
ii Al. Alexe-Rm. Vîlcoa.

D. ROȘIANU - coresp.

Să-i condamnăm pe huligani, 
nu să le justificăm faptele!
(Urmare din pag. 1) 

studențească de rezultate favora
bile. De altfel, în cronica meciu
lui Politehnica — Metalurgistul 
(apărută în numărul de marți 6 
iunie) s-a subliniat destul de clar 
că arbitrul Marin Niță a acordat 
compensator, în ultimul minut de 
joc, o lovitură de la 11 m împo
triva Politehnicii, după ce, în 
mod inexplicabil, trecuse mai îna
inte cu vederea două intervenții 
neregulamentare în careul pro
priu, ale unor jucători din echipa 
gazdă.

Erorile de? arbitraj nu pot însă 
justifica pornirile pătimașe ale 
unor spectatori certați cu morala 
și cu bunul simț, așa cum pe 
bună draptate se sublinia și în 
articolul publicat de „Scînteia" 
duminică 11 iunie. Aici este locul 
să precizăm că la partida din
tre Politehnica și Metalurgistul o 
parte a publicului a creat de la 
bun început o atmosferă potriv
nică echipei oaspe, care a dus 
în final, după acordarea lovitu
rii de pedeapsă, la comiterea unor 

I acte reprobabile. Considerînd fap

tele petrecute ca fiind deosebit 
de (grave, ziarul nostru a revenit 
asupra lor în numărul de joi 8 
iunie, ceea ce a provocat nemul
țumirea „microbistului" (cum sin
gur îi place să se declare) de ia 
„Viata studențească". El îi acuză 
pe cei doi autori ai materialului 
de a fi scris fără să fi fost pre- 
zenți la meciul în cauză. Dar 
era cit se poate de clar că re
dactorii respectivi n-au făcut cro
nica meciului (ea apăruse cu o 
zi înainte, sub semnătura celui 
ce a asistat la joc și a fost ne
voit ca, împreună cu arbitrul 
Niță și jucătorii ambelor echipe, 
să se refugieze timp de zeci de 
minute la mijlocul terenului), ci au 
întreprins o anchetă printre an
trenorii, jucătorii și cadrele di
dactice ale Institutului Politehnic, 
pentru a afla opinia acestora des
pre cele întîmplate, precum și mă
surile preconizate în vederea pe
depsirii vinovaților. Nu știm la ce 
anume se referă autorul artico
lului cînd afirmă că cei doi re
dactori au răstălmăcit adevărul, 
dar putem să-l asigurăm încă o 
dată că faptele descrise de noi 

sînt absolut reale, iar declarațiile 
persoanelor citate întrutotul au
tentice (nici una dintre aceste 
persoane nu a contestat cele apă
rute în ziarul nostru). Cit despre 
recomandarea profund jignitoare 
pe care ne-o face, de a organiza 
în redacție niște cursuri de etică 
gazetărească, credem că ea este 
mai degrabă valabilă pentru u- 
nul dintre colegii tovarășului Mi- 
troi despre care se amintea în 
articolul cu titlul „Impostura", pu
blicat în „Informația Bucureștiu- 
lui" din 22 mai.

Dacă totuși cele de mai sus au 
lezat direct redacția ziarului nos
tru, există și o afirmație deosebit 
de gravă făcută în articolul a- 
mintit, care ar trebui să-i pună pe 
gînduri pe cei în drept. Este vorba 
de faptul că „asociațiile studen
țești și organizațiile U.T.C. nu-și 
mai pot asuma răspunderea pen
tru manifestările unor înraiți". 
Nu credem că poate fi vorba de 
așa ceva ! Dar dacă tovarășul 
Mitroi este convins de ceea ce 
spune, am îndrăzni să-l între
băm cum vede ieșirea din o- 
ceastă situație. Va trebui oare ca 

Politehnica să joace numai pe 
alte terenuri ? Trist este însă că 
printr-o asemenea precizare se 
dă de fapt și mai multă apă la 
moară elementelor indisciplinate, 
certate cu morala. După cum 
însuși titlul folosit la articolul 
său („Cine-o face ca Niță, ca 
Niță să pățească") ni se pare a 
fi direct instigator.

Nu putem, deci, decît regreta 
că tov. Mitroi își exprimă public 
asemenea păreri lipsite de răs
pundere, că folosește afirmații 
gratuite și calomnioase la adresa 
unor oameni, a unei întregi re
dacții care se străduiește sincer, 
printre multiplele obiective ce le 
are de îndeplinit, să sprijine dez
voltarea mișcării sportive studen
țești. , .. ,

Sperăm ca aceste observații ale 
noastre să fie just înțelese, iar 
tovarășul Mitroi să abordeze în 
viitor subiecte cu adevărat ma
jore ale sportului sudențesc, re- 
nunțînd la încercări de justificare 
a unor acte huliganice pe care 
toată lumea le dezaprobă.



Gabriel Moiceanu a pierdut Trimstil nostru special. C. RÂEXIT, ne relateau din Berlin: Concursurile de călărie
și a icîștigat tricoul 
galben in aceeași zi!

(Urmare din pag. 1)

tricoul galben ! După cît a mun
cit merită această satisfacție.

CLASAMENTE : etapa a IV-a 
(20 km contratimp individual) : 
1. E. RUSU 31:29, 2. M. Rîndașu 
31:51; 3. Ion Ardeleanu 32:06;... 12. 
G. Moiceanu 32:58. în clasamen
tul general individual pe primul 
loc: E. RUSU llh 06:50; iar la 
echipe Dinamo II.

Etapa a V-a : Tg. Mureș—Cluj 
(102 km): 1. G. MOICEANU 2h 
40:34; 2. N. Ciumeti; 3. Gh. 
Moldoveanu — același timp. In 
clasamentul general după cinci 
etape conduce G. MOICEANU cu 
cu 13 h 47:05 urmat de E. Rusu 
la 19 sec. și I. Cosma la 1:06. 
Pe echipe conduce tot Dinamo II.

în itinerariul cursei a survenit 
o modificare, astfel că vineri are 
loc etapa a Vl-a pe ruta Cluj— 
Ciucea—Cluj (150 km).

Pspanicolau confirmă...
ATENA 15 (Agerpres). Atletul Papa- 

nirolau este noul campion al Greciei 
la decatlon. în cadrul concursului 
desfășurat la Atena ei a totalizat 6 703 
puncte, stabilind un nou record na
țional (v.r. 6 625). Cel mai bun rezul
tat al său a fost realizat la săritura 
cu prăjina : 5.00 m. Papanicolau a 
obținut numeroase victorii în cadrul 
concursurilor din S.U.A., fiind apreciat 
ca unul dintre cei mai valoroși atleți 
din lume la săritura cu prăjina.

Alte rezultate din campionatele at
letice ale Greciei : 110 m garduri La- 
zaridis 14.6 ; lungime Manglaras 7,32 
m ; disc Kunadis 50,41 m.

★
TOKIO. într-un meci pentru titlul 

mondial de box profesionist la cat. 
ușoară — junior, japonezul Numata 
l-a învins la puncte pe filipinezul 
Flash Lorde.

PE TEMELE ULTIMULUI CONGRES I. S. U.
Acum cîteva zile au luat sfîrșit 

la Amsterdam, în Olanda, lucrările 
celui de al 32-lea Congres al Fede
rali» i intcrnaționle de patinaj 
(I.S.U.) La această reuniune, țara 
noastră a fost reprezentată de prof. 
Florin Gămulea, antrenor federal, 
care la întoarcerea în Capitală a avut 
amabilitatea să ne răspundă la cîteva 
întrebări.

— Care a fost tematica principală 
a lucrărilor Congresului I.S.U. ?

— In primul rînd — ne-a răs
puns prof. Gămulea — remarc amă-

CORESPONDENȚĂ DIN VIENA

Wagtmans—un ciclist 
despre care vom mai auzi...

A 19-a ediție a Turului ciclist 
al Austriei a luat sfîrșit zilele 
trecute cu victoria netă a rutie
rilor olandezi atît pe echipe cît 
și la individual. Marinus Wagt- 
mans a parcurs cei 1 483 km în 
3«h 28:41.0, timp care corespunde 
cu o viteză medie orară de 38,3 
km. Cine este Waqtmans ? Ciclis
tul olandez, în vîrstă de 21 de 
ani, de profesiune șofer, este cu
noscut pe plan international, în 
special de anul trecut cînd a e- 
cupat primul loc în cursa ciclistă 
de fond din cadrul „Săptămînii 
preolimpice* de la Ciudad de 
Mexico. Cred că e un ciclist des
pre care vom mai auzi, din an în 
an comportarea sa fiind tot mal 
bună. Al doilea clasat, iugoslavul 
Valencic, a fost foarte aproape de 
victoria finală, dar în ultimele

De pe pistele de atletism
LA BUDAPESTA se va desfășura 

sîmbătă și duminică un concurs in
ternațional de atletism. Țara noastră 
va fi reprezentată de Viorica Gabor 
(800 m), Vasile Dumitrescu (triplu- 
salt) și Doina Bădescu (400 m).

ÎN VEDEREA întîlnirii Franța — 
U.R.S.S. (24—25 iunie, la Paris) atleții 
francezi se pregătesc cu intensitate. 
Zilele trecute, J. Wadoux l-a învins 
pe kenianul Temu într-o cursă de 
5 000 m plat, fiind cronometrat In

La Griinau — trei zile de importante 
întreceri ale schifiștilor

BERLIN, 15. Cunoscuta bază de 
sporturi nautice Griinau, de lin
gă Berlin, s-a pregătit din nou 
pentru a găzdui două noi impor
tante competiții de canotaj. Vi
neri după-amiază sînt programate 
întrecerile din cadrul „patrulate
rului* masculin la care participă 
vîslași din România, Cehoslovacia, 
Polonia și R. D. Germană. Pro
gramul „patrulaterului" cuprinde 
toate cele șapte probe clasice, 
fiecare echipă reprezentativă a- 

Echipajul nostru feminin de schif 4 + 1 visle (Ioana Tudoran, Milana Florea, Maria Hublea, Ileana Nemeth, 
la cirmă — Ștefania Borjsov) va lua startul și la .Regata Griinau". In acest sezon el a repurtat trei 
victorii de prestigiu in lafa echipajului R. D. Germane — campion european

Interviu cu antrenorul federal
prof. FI. Gămulea

nuntul că acest congres a avut un 
caracter festiv, împlinindu-se 75 de 
ani de la înființarea I.S.U. Au fost 
prezente 25 de delegații, din totalul 
de 29 de țări afiliate. România a 

trei etape a „mers* slab, termi- 
nînd la o diferență de 8 minute 
de învinqător. De remarcat că 
Jan Smolik, unul dintre princi
palii favorit! s-a clasat pe locul 
IV.

Dintre cele opt etape, cea mal 
lungă și totodată cea mai dificilă, 
a fost a cincea, în care partici
panta au parcurs 245 km, traver- 
sînd Alpii, pe la vîrful Glockner. 
în escaladarea acestui munte, su
tele de turiști venit» aici în 
splendidul decor alpin au putut 
să urmărească duelul dintre 
austriacul CJiristian Frisch și ger
manul Muster. în cele din urmă, 
victoria a revenit lui Huster care 
s-a dovedit de altfel și cel mai 
bun cățărător al turului.

KURT CASTKA

13:43,6. Gapaillard a obținut 75,36 m 
la suliță.

CONCURS internațional la Saint 
Maur (Franța) : prăjină — d’Encausse 
5,00 m ; greutate — Colnard 18,16 m ; 
disc — Lorensen (Norvegia) 52,44 m. 
M. Jazy a sosit al treilea într-o cursă 
de 3 000 m. cîștigată de francezul Sa
lomon în 7:53,2.

LA MOSCOVA, tînăra Olga Titova 
(19 ani) a aruncat discul la 52,03 m, 
stabilind cea mai bună performanță 
mondială a sezonului pentru junioare. 

vînd dreptul de a prezenta la 
start cîte un singur echipaj.

Cu toate că vremea este, pînă 
la această oră, nefavorabilă 
(plouă de două zile), se așteaptă 
ca un mare număr de spectatori 
să asiste vineri în tribunele de 
la Griinau la finalele directe ale 
„patrulaterului*.

Tot vineri va avea loc și șe
dința tehnică pentru stabilirea 
ultimelor amănunte în legătură cu 
„Regata Griinau", de fapt două 
competiții distincte, la care țara 

fost pentru a doua oară reprezentată 
în tradiționala reuniune a forului 
suprem de specialitate al sportului 
pe patine. Și nu cred să greșesc 
spunînd că prezenta noastră s-a făcut 
remarcată prin contribuții efective la 
lucrările congresului, atît în proble
mele privind patinajul artistic, cît și 
cel de viteză.

— Să începem cu patinajul ar
tistic... Ce noutăți a adus congresul?

— Cea mai importantă este, de
sigur, hotărîrea de a se adopta o 
propunere prezentată de delegații 
S.U.A. și R. F. a Germaniei prin 
care se egalează ponderea figurilor 
obligatorii cu cele libere, în concursu
rile individuale. După cum se știe, 
pînă acum punctajul maxim era di
vizat în 60 la sută pentru impuse 
și 40 la sută pentru libere. De aci 
încolo, coeficientul „liberelor* se 
mărește, pentru a se obține egalitate 
între cele două probe. Motivarea a- 
cestei hotărîri stă în progresul evi
dent pe care l-au marcat în ultima 
vreme exercițiile libere ale patinato
rilor, în timp ce dificultatea impu
selor nu s a schimbat de mulți ani.

Consider că această modificare 
dă o bună șansă tinerilor patinatori 
români de a se apropia de clasa 
internațională, date fiind posibilită
țile lor dovedite la „libere*. Dar,

Turneul de sah de la Moscova înaintea ultimei runde
Participanții la turneul de mari 

maeștri de la Moscova s-aii odihnit 
ieri, pregătindu-se pentru ultima 
rundă a întrecerii, care are loc 
astăzi.

,, Apele*4 s-au limpezit doar în 
ceea ce privește primul și ultimele 
locuri. Cu un punct avans, campionul 
U.R.S.S.. Leonid Stein, probabil că 
nu va rata victoria în această între
cere care va rămîne înscrisă cu ma
juscule în istoria șahului. De ase
menea, ultimii patru clasați, aflați 
acum la egalitate, vor hotărî dintre 
ei pe deținătorul ..lanternei*4. în 
schimb, de la locul 2 la 14, diferen
țele sînt minime, ordinea actuală în 
clasament puțind cunoaște, după ul- 

noastră va fi reprezentată în 
toate cele cinci probe feminine și 
șapte masculine.

Prezența a numeroși vîslași de 
valoare, înscriși la toate aceste 
întreceri a făcut să crească în 
mod deosebit interesul atît pen
tru concursul de vineri, cît și 
pentru „Regata Grunau* care se 
va desfășura sîmbătă și duminică 
și de la care vom transmite 
rezultate și comentarii.

totodată, cred că folosirea justă a 
acestei șanse nu se poate face decît 
intensificînd eforturile și pe tărîmul 
figurilor obligatorii, unde ne-am ară
tat adesea deficitari.

— ...Și în patinajul viteză ?
— în această ramură nu s-aii 

luat hotărîri deosebite. A atras 
insă atenția propunerea delegatului 
sovietic de a se da o definiție junio
ratului în patinaj viteză, noțiune 
care, lipsește și în patinajul artistic 
ea fiind înlocuită cu categoriile ob
ținute pe bază de performanțe. So
vieticii propun o limită de 20 de 
ani, pentru junior internațional.

— Spuneați de contribuții româ
nești în cadrul acestor discuții. 
Care au fost acestea ?

— în primul rînd fot o problemă 
a limitei de vîrstă. Noi am propus 
ca patinatorii artistici pînă la 12 
ani să poată concura în competiții 
internaționale fără a risca să-și 
piardă calitatea de juniori. Aceasta 
ar da un impuls deosebit organizării 
de concursuri internaționale pentru 
cei mai tineri patinatori, după mo
delul celui desfășurat la București, 
în iarna trecută. Apoi, menționez 
prezentarea unei completări la regu
lamentul internațional printr-o listă 
sistematizată a piruetelor, lucrare 
datorată colectivului tehnic al fede
rației noastre.

Tot în cadrul acestui scurt inter
viu, prof. FI. Gămulea ne-a infor
mat despre alegerea unui nou preșe
dinte al federației internaționale de 
patinaj, în persoana cunoscutului 
specialist austriac Ernst Labin.

Inteiviu luat de RADU VOIA 

tima rundă, modificări substanțiale.
După cum ne-a relatat telefonic 

Florin Gheorghiu, concursul s-a des
fășurat sub semnul unei mari ner
vozități. S-a greșit foarte mult, iar 
eriza de timp a însoțit aproape 
fiecare partidă.

Din păcate, campionul nostru, care 
avea toate posibilitățile să obțină un 
succes deosebit, n-a rezistat ten
siunii și în două partide decisive 
(cu Gipslis și Boboțov) a pierdut 
după ce avusese poziții net cîști- 
gate. De asemenea, la Najdorf, cu o 
piesă în plus, Florin Gheorghiu a 
trebuit să se mulțumească cu remiza.

Clasamentul este acum următorul : 
Ștein 10*/2, Tal, Gipslis, Smîslov și

din Polonia
VARȘOVIA, 15 (Agerpres). — 

La Olsztin au continuat concursu
rile internaționale de călărie. Proba 
de ștafetă a fost cîștigată de Bradley 
și Beli (Anglia), care au realizat 
63,1. Pe locurile următoare s-au cla
sat Covaci—Szuti (Ungaria) 65,0 și 
Langa—Bărbuceanu (România) 68,3. 
Călărețul romîn V. Bărbuceanu ohți- 
nuse locul 6 în proba de obstacole 
a concursului de la Varșovia.

FOTBAL PE GLOB
ÎN PRELIMINARIILE OLIMPICE, 
R. D. GERMANĂ VA ÎNTÎLNI 

FORMAȚIA ROMÂNIEI

BERLIN 15 (corespondență spe
cială). — Miercuri, la Drcsda în 
fața a 12 000 de spectatori s-au în- 
tîlnit echipele olimpice ale R.D. Ger
mane și Greciei. Meciul s-a desfă
șurat în cadrul preliminariilor olim
pice. Victoria a revenit formației 
R.D. Germane cu scorul de 5—0 
(3—0), prin golurile marcate de ■« 
Kreische (min. 4). Naumann (min. 
32 — din penal ti), Seehaus (min. 
45), Irmscher (min. 56) și Kreische 
(min. 60). Formația învingătoare a 
aliniat următorul ,,11“ : Blochwitz — 
Urbanczyk, IFruck, Seehaus, Bransch 
— Naumann, Irmscher — Hoge. 
Backhaus, Kreische, Lowe. învingă
tori și în primul meci cu aceh. 
scor, fotbaliștii echipei R.D. Germane 
s-au calificat în etapa viitoare a 
preliminariilor, urrnînd să întîlnească 
în două partide (tur—retur) echipa 
olimpică a României.

REAL MADRID ȘI BENFICA 
LISABONA — ÎNVINSE

• După eșecul suferit în ,,C.C.E.“, 
echipa Real Madrid a fost eliminată 
și din „Cupa Spaniei*.. In meci re
tur, desfășurat la Madrid. Valencia 
a învins cu 1—0 pe Real Madrid, 
în primul joc Valencia cîștigase cu 
2—1.

în „Cupa Portugaliei* (sferturi de 
finală) echipa Academica Coimbra a 
dispus cu 2—0 de Benfica. Formația 
lui Eusebio mai are însă o șansă ; 
jocul retur.

ALTE MECIURI

în semifinalele „Cupei Amcricii de 
Sud“ : la Belo Horizonte, Cruzeiro 
(Brazilia)—National Montevideo 2—1 
(1—1) ; la Udine, Italia—Austria 
1—2 (0—1) — meci între selecțio
nate de tineret; la Roma, A.S. ia 
—F.C. Barcelona 2—1.

La Bristol

Ion Tiriac eliminat 
In optimi de finală
Turul trei al turneului internațional 

de tenis de la Bristol (Anglia) a 
produs cîteva surprize. Capul de se
rie cu nr. 2 pe tabloul probei de sim
plu, Bob Hewitt, a fost învins de 
modestul jucător american Mac Ma
nus cu 6—3. 6—3. Primul tenisman 
sud-african Cliff Drysdale a salvat 
de la meci-bal partida sa cu fran
cezul J.B. Chanfreau : 9—11, 6—4, 
16—14. Englezul Bobby Wilson l-a 
eliminat pe campionul român Ion 
Țiriac cu 6—4, 8—6. Sangster (An
glia) l-a învins pe MacMillan (R.S.A.) 
cu 6—1, 6—4. In sferturi de finală 
vor mai juca Okker (Olanda), Bow- 
rey și Carmichael (ambii Australia), 
Moore (R.S.A.).

Boboțov 9D2, Spasski, Portisch și 
Bronștein 9, Keres, Petrosian, Ghe- 
Her și Najdorf 8, GHEORGHIU 7*/2, 
Gligorici 7, Bilek, Filip, Pachman 
U hl man 5î/2.

în ultima iundă se joacă parti
dele : Bronstein—Stein, Smîslov—• 
Tal, Petrosian—Gipslis, Gheller— 
Boboțov, Keres—Spasski, Filip— 
Portisch, Pachman—Gheorghiu. Uhl 
man—Bilek, Gligorici—Najdorf.

PIOTRKOV. în runda a VII-a a tui 
neului internațional feminin de șat 
Folihroniade a remizat cu Reicher, la 
Radwikowska a întrecut-o pe Sps 
kowska. Tn clasament : Polihroniad 
5 p, Reicher și Radwikowska cîte 4 : 
etc.
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