
Trimisul nostru special, DAN GÂRLEȘTEANU, relatează din Frankfurt:

CEA MAI ECHILIBRA TĂ FINALĂ...
FRANKFURT, 5 (prin tele-, 

fon). — Duwă cîteva ore de 
zbor — cu o escală la Viena — 
se zăresc apele Mainului, una 
din secularele mîndrii ale ora
șului spre care gîndurile călă
torilor se îndreaptă cu atitea 
emoții și speranțe din clipa în 
care tabela de marcaj din sala 
Floreasca consemna acel 16-12 
după pasionanta întîlnire 
retur cu Dynamo Berlin. La 
Frankfurt, gazda mult aștep
tatei finale a Cupei continen
tale, handbaliștii de la Steaua 
au fost întîmpinați de oficiali
tăți ale federației de speciali
tate din R. F. a Germaniei și 
de numeroși ziariști. Interesul 
este pe deplin justificat. Ama
torii de sport din Frankfurt 
cunosc foarte bine valoarea e- 
chipelor finaliste ale actualei e- 
diții a C.C.E. și, firește, sosi
rea formațiilor candidate la tro
feul european constituie un e- 
veniment de mare actualitate.

De altfel, deși aici se anun
ță un foarte bogat program in
tern și internațional pentru

STEAUA DUKLA

DRUMUL SPRE FINALA...

29-10 cu H. B. Dudelange 25—12 cu Honved Budapesta
Și Și37—14 (Luxemburg) 18—22 (R. P. Ungară)

15—9 CU V. f. L. Gummersbach 21—19 cu Fredensborg
Și Și14—13 (R. F. a Germaniei) 24—14 (Norvegia)

15—16 eu Dynamo Berlin 25—16 cu Partizan Bjelovar
Și Și16—12 (R. D. Germană) 9—17 (Iugoslavia)

sfîrșltul săptămînii, rubricile de 
sport ale ziarelor care apar la 
Frankfurt se ocupă pe larg de 
finala de sîmbătă și, fără în
doială, miine dimineață ele vor 
oferi cititorilor noi amănunte.

Destul de puțin obișnuit, atît 
fugara lectură a avancronici
lor, cît și discuțiile purtate 
cu mai mulți tehnicieni în 
scurtul răstimp de la sosirea 
echipei subliniază absența tota
lă a pronosticurilor. Ca singu
ră explicație — valoarea apro
piată a finalistelor, echilibrul

de forțe al acestei partide in 
care victoria (părerile sînt una
nime) va fi decisă numai în ul
tima secundă. De fapt, numai 
după fluierul final...

Teoretic, Dukla — adversa
rul cel mai redutabil pe care-1 
putea întîlni Steaua — porneș
te, totuși) cu o șansă în plus. 
Pentru că în 1963 a adus Cupa 
la Praga. Pentru că de alte tre; 
ori a fost la un pas de a-și 
înscrie din nou numele pe ta
belul învingătorilor. Pentru că 
„7“-le lui Bedrich Konig, de la 
Skarvan pînă Ia Mareș sau 
Duda a venit la Frankfurt cu 
toată ambiția să onoreze im
presionanta carte de vizită pe 
care sînt înscrise zeci de vic
torii internaționale.

Cum echilibrează Steaua 
aceste valori ? Campionii noș
tri alcătuiesc o ECHIPA și a- 
cest lucru este foarte impor
tant. Omogenitatea, puterea da 
luptă a jucătorilor sînt dubla
te de o pregătire care generea
ză optimism. în plus, trebuie e- 
valuată așa cum se cuvine ho- 
tărîrea, firească, de a face ca 
debutul în această competiție 
să se încheie cu un strălucit 
succes.

Iată de ce, într-adevăr, este 
hazardant orice pronostic !

Vineri, probabil, cele două 
echipe finaliste își vor încheia 
pregătirile cu antrenamente în 
Sala Expoziției. In așteptarea 
legăturii cu BucureștiUl, aflăm 
că cererile de bilete au depășit 
de pe acum așteptările organi
zatorilor. Indiferent de rezulta-

COPIII RĂSPUND:
PREZENT!

Pentru astăzi, dragi copii, 4 scrisori.

• Ne scrie din Dobîrceni, Botoșani, di
rectorul Școlii generale din localitate, prof. 
C. T. Grădinaru. După ce ne asigură de 
marea pasiune pentru sport a elevilor din. 
școala pe care o conduce („din 346 de elevi 
înscriși, numai unui este scutit"), C. T. Gră
dinaru ne anunță începerea meciurilor 
campionatului „intern" al școlii, campionat 
la care participă 10 echipe, împărțite în 
2 serii. în privința echipamentului școlarii 
din Dobîrceni au de ce să fie invidiați s 
recent, conducerea școlii a cumpărat teniși, 
tricouri, mingi etc., din premiul cîștigat la 
concursul „Rebus-Economii".

începutul a fost făcut. Nu ne rămîne 
decît să așteptăm rezultatele compionatului 
școlii locale, pentru a ne convinge dacă 
la Dobîrceni se practică fotbal, măcar la 
nivelul... cuvintelor încrucișate I

• Din București primim o scrisoare de 
la C. Constantinescu, str. Livada cu duzi 
nr. 1, sector 5, în numele echipei străzii 
sale, Sîntem încunoștințați de instituirea 
unei cupe, „Speranța", pe care și-o vor 
disputa 12 școli din cartier, grupate într-o 
singură serie. C. Constantinescu continuă 
cu prescripțiile regulamentare (după, apre
cierea golaverajului): „Partidele se vor 
juca tur-retur, iar în caz de egalitate finală 
se vor executa cîte 10 lovituri de la 11 m. 
Meciul-finală se va desfășura pe data de 
2 iunie".

• Au început să vină înapoi primele
provocări completate de foștii parteneri de 
întrecere. Astfel, FI. Stoicescu, căpitanul 
echipei Olimpia (str. 1907) din Ploiești ne 
furnizează rezultatul: Olimpia — Fulgerul 
(str. Rahovei) 3—0 (1—0). Au marcat
R. Einichin și C. Adrian. Pentru „omolo
garea" rezultatului semnează și căpitanul 
echipei învinse, N. Constantinescu. Și aici,

(Continuare in pag. a 3-a)

învingători în proba ds 
dublu a turneului interna
țional de tenis de la Roma, 
jucătorii români Ion Ti
riac și llie Năstase au fost 
răsplătiți de organizatori 
cu două frumoase cupe.

Telefoto (J.P.I.—Agerpres

Popescu (Steaua) într-o acțiune caracteristică j»a semicerc. 
Fază din meciul Steaua — Dynamo Berlin, disputat în semi

finalele „C.C.E."
Foto: A. NEAGU

tul final, amatorii de sport din 
Frankfurt vor să vadă cele 
mai valoroase echipe de club 
din handbalul european. Și a- 
cestea sînt la ora actuală: 
STEAUA și DUKLA.

Azi, sărbătorirea 

lui N. I. Țapu
— Astăzi, Ia ora 17, are loc, 
= în sala clubului sportiv 
~ Dinamo din șos. Ștefan cel
— Mare, sărbătorirea fostului 
= ciclist NICOLAE ION 
== ȚAPU. Ziarul nostru in- 
= vită Ia această festivitate 
== pe cicliștii, activiștii spor- 
S tivi, antrenorii, foștii aler» 
= gători, toți pasionați! spor- 
~ tulul cu pedale.
= (Citiți în pag. a 2-a a- 
~ mintiri din cariera lui 
= N. I. Țapu : „42 de ani în
— caravană !“)

liștii noștri vor susține prima 
partidă în localitatea Rosen
heim. Au făcut deplasarea ur
mătorii boxeri : Lumezeanu, 
Nicolau, Nedelcea, Dobrescu, 
Cuțov, Ene, Silberman, Călin, 
Năstac, Lehăduș, Cojocaru șl 
Sănățescu.

Pentru a doua oară 
in istoria rugby-ului

Tinerii boxeri români
au plecat în R. F. G.
Ieri dimineață a părăsit Ca

pitala, plecînd în R. F. a Ger
maniei, reprezentativa de box 
(tineret) a României. Pugi-

Faimoasa selecționată brita
nică de rugby Barbarians (al

cătuită din cei mai buni ju
cători ai țărilor din Common-

wealth), care susține în fle
care an, la încheierea sezonu
lui, un meci „de gală", a in
vitat în acest an pentru a face 
parte din formație și doi ași 
ai balonului oval din Franța. 
Este vorba de Gachassin șl 
Lacaze. Se menționează că 
doar o singură dată în istoria 
rugby-ului, acum 20 de ani, 
un alt rugbyst francez, Po- 
mathios, a făcut parte din 
selecționata Barbarians.

Goanță atacă Centura 
„Sportul"

La federația de box a sosit 
ieri o scrisoare adresată de 
boxerul craiovean Mihal 
Goanță, dlnamovistulul Gheor- 
ghe Bădoi. Reproducem inte
gral textul : „Subsemnatul
Mihal Goanță, boxer de cate
gorie semiușoară, membru al 
clubului Electroputere Craio
va, vă rog să acceptați pro
vocarea pe care o lansez bo
xerului Gh. Bădoi pentru 
Centura „Sportul". Solicit dis
putarea meciului la Craiova în 
luna aprilie a.c.“.

Ieri, in turneul final al campionatului de volei

DINAMO - POLITEHNICA 3-0 
STEAUA - RAPID 3-2

Azi: Dinamo — Rapid și steaua — Politcbnica
în sala Floreasca a început 

ieri turneul final pentru stabi
lirea locurilor 1—4 și a câștigă
toarei titlului de campioană na
țională la volei masculin. Me
ciul de debut, Dinamo — Poli
tehnica Galați, a oferit nume
roșilor spectatori prezenți o 
dispută deosebit de aprigă, de
seori atractivă, cu multe ac
țiuni spectaculoase și încheiată 
cu victoria dinamoviștilor, la 
scorul de 3—0 (14, 7, 10).

începutul jocului a aparținut 
echipei Dinamo — mai bună în 
atac și mai organizată în a- 
părare — în timp ce Politehnica 
a acționat slab în linia a doua, 
compartiment completamente 
deficitar. Gălățenii au pierdut 
meciul, în special, din cauza 
lipsei de insistență în joc. în
vingătorii au acționat variat, 
combinativ și au luptat cu ar
doare pentru fiecare minge. 
Astfel, ei conduc în primul set 
cu 9—3, după care gălățenii 
revin puternic, egalează și 
preiau conducerea cu 10—9. 
Dlnamoviștii au o nouă serie 
de acțiuni reușite și — dove
dind un puternic spirit de echi
pă — întorc rezultatul la 14—10. 
Politehnica sprintează scurt 
(14-14), dar cedează în final. 
Setul doi este la discreția di
namoviștilor care, deși sînt 
conduși din start cu 2—0, 4—3, 
se impun și cîștigă la 7. Ulti
mul set este mal disputat. Nici 
una din combatante nu se 
poate desprinde (5—5, 6—6, 7—7, 
8—8, 10—10). Spre final, însă, 
două greșeli ale Politehnicii și 
trei acțiuni hotărîte ale dina
moviștilor pecetluiesc scorul la 
15-10.

S-au remarcat : Papugiu și 
Corbeanu (Dinamo), respectiv 
Udișleanu și Kramer. Arbitra

jul prestat de Gh. Ionescu și 
V. Voicu — corect.

Meciul al doilea, Steaua — 
Rapid, a fost de un înalt nivel 
tehnic, depășindu-1 pe primul 
sub toate aspectele. Spectacol 
agreabil, combinații tactice reu
șite, o încleștare de forțe dem
nă de faima celor două echipe. 
După două ore de joc, victoria 
a revenit formației cu o pregă
tire fizică superioară, Steaua, 
cu scorul de 3—2 (13, —5, H, 
—13, 6). Deși învinsă, Rapid a 
făcut una dintre cele mai bune 
partide din actualul campionat. 
Și nu ar fi fost surprinzătoare 
o victorie a sa. Dar, așa cum 
spuneam, epuizarea fizică și 
nervoasă a feroviarilor, mai 
ales în ultima parte, i-a obligat 
să încline steagul.

Seturile au fost cîștigate cu 
schimbul de cele două formații, 
dar, deoarece Steaua a făcut 
începutul, a avut și ultimul cu- 
vînt. Tot așa a alternat și su
perioritatea pe „reprize". Re
marcați : Christiani, Crețu,
Bînda (Steaua), Drăgan, Costi- 
nescu, Penciulescu (Rapid). Ar
bitrajul : I. Niculescu și I- 
Covaci — bun.

Iată clasamentul: 1. STEAUA 
22 p (setaveraj 33:12), 2. Poli
tehnica 20 p (29:10), 3. Dinamo 
20 p (30:11), 4. Rapid 20 p (29: 
12).

Programul de azi : ora 11 : 
Dinamo — Rapid, Steaua — 
Politehnica.

I. DUMITRESCU 
A. BREBEANU

Atacul lui Crețu (Steaua) 
primește riposta blocajului 
efectuat de Penciulescu și 
Mincev (Rapid).

Simbătă, finalele boxerilor 
juniori din Capitală

Juniorii din Capitală își vor 
disputa sîmbătă, în sala Di
namo, de la ora 17,30, titlurile 
de campioni de dox al muni
cipiului București. Amatorii 
sportului cu mănuși vor putea 
viziona 22 de meciuri.

Referatul antrenorilor
români la Varna

Recent a avut loc în Bulga
ria, la Varna, un colocviu al 
antrenorilor de haltere din 
țările socialiste. Din România, 
la lucrările colocviului au 
participat antrenorii N. Amzui- 
că și Al. Cosma, care au 
prezentat un referat privind 
pregătirile halterofililor ju
niori. Expunerea s-a bucurat 
de unanime bune aprecieri.

Irevocabil, primă
vara s-a statorni
cit pe stadioane. 

Tribunele sînt, iarăși, 
pline la meciurile de fot
bal și rugby, la tenis, ci
clism sau motocros. Și, 
cu toate că unele spor
turi n-au început sâ sem
neze concludent în ca
lendarul competițional 
(atletism, canotaj, caiac- 
canoe ș.a.), panoramicul 
săptămînal este destul 
de aglomerat. De aceea, 
desigur, el nu poate de
cît să puncteze cîteva ca
pete de afiș, recoman- 
dîndu-le atenției citito
rilor.

In plină înnoire și 
cură de vitalitate, 
sportul școlar tră

iește în aceste zile un e- 
veniment remarcabil: 
finalele campionatelor 
republicane la volei, 
gimnastică și baschet. Ar 
trebui ca sălile din Plo
iești și Brașov să reu
nească nu numai cele 
mai valoroase formații 
școlare (ce amintiri plă
cute evocă tradiționalele 
dispute ale elevilor I) ci și

pe toți suporterii, pe toți 
amatorii de volei și bas
chet din orașele gazdă 
ale finalelor. Așa cum, 
ar trebui ca — la Cluj — 
întrecerea celor aproape 
400 (!) de tineri gimnaști 
să nu se desfășoare (cum 
deseori se întîmplă) doar 
sub privirile arbitrilor

Pe traseul — egal ca 
lungime, dar cu 
mai multe urcu

șuri decît cel din Cursa 
Păcii — care străbate 
munții Atlasului, pluto
nul cicliștilor români, 
condus de Gabriel Moi- 
ceanu, își continuă par
ticiparea în Turul Maro
cului. A început și cursa 
speranțelor ciclismului 
european : Bordeaux — 
San Sebastian, la care 
băieții noștri — în frun
te cu Emil Rusu — asal
tează consacrarea inter
națională. Ciclismul, cel 
„de-acasă“, nu este în 
așteptarea primilor per
formeri. Duminică —

un nou start în o- 
bișnuita competiție de 
sfî'rșit de săptămînă. De 
data aceasta și o „miză0 
în plus, calificarea pen
tru Cupa F.R.C. (11—14 
aprilie), la care și-au a- 
nunțat participarea și o 
serie de valoroși cicliști 
din Bulgaria și, mai ales, 
Polonia.

Handbalul reintră 
puternic în actua
litate. Sîmbătă, la 

Frankfurt pe Main — 
marea tentativă a forma
ției Steaua de a cîștiga,

Silviu FLORESCU

(Continuare în 
pag. a 2-a)
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Anonimatul
ciclismului

rutier
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Simpozion—Olimpiada albă, 1968
Asociația Presei Sportive din România a organi

zat aseară, la sediul Uniunii ziariștilor, o consfă
tuire profesională în cadrul căreia trimișii speciali 
la J. O. de iarnă de la Grenoble și-au împărtășit 
impresiile.

Au fost proiectate în premieră pe țară filmele 
„Grenoble 1968" realizat de Gh. Epurări, și „A X-a 
ediție a J. O. de iarnă", realizat de televiziunea 
franceză.

ÎN

ACEST

NUMĂR:

• Pe poligonul olim** 
pic din Mexic 
(Interviu cu antre
norul emerit Petre 
Cișmigiu)

• „Torino a fost 
doar o escală" 
(De vorbă eu Olga 
Orban-Szabo)

— pag. 2 —

• Alimentația ciclis
tului în cursă

— pag. 4 —
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iclismul rutier — spre deose
bire de cel de pistă — are 
un contact mult mai puțin 
strîns cu spectatorul. Aqesta își 
vede și își încurajează idolii 
doar cîteva fracțiuni de secun
dă, atît cît plutonul trece în 

goană prin fața casei sale sau prin 
punctul de traseu unde se află plasat, 

momente cînd 
întîlnirea lor este mai mare : plecarea 
(startul) și sosirea. In dorința de a 
compensa timpul cînd legăturile dintre 
sportiv și spectator se păstrează doar 
prin intermediul cronicarilor și crainici- 
lor-reporteri, cicliștii și susținătorii lor 
dau acestor momente un caracter sărbă
toresc. Oamenii își văd alergătorii pre
ferați, discută cu ei, le urează succes, 
îi aplaudă la începutul efortului lung 
și greu al etapelor, dîndu-le astfel 
întregul lor credit pentru desfășurarea 
ulterioară a cursei. La sosire, întregul 
entuziasm se descătușează, purtîndu-i 
pe învingători și învinși pe aripile lui, 
aiungînd — chiar și numai pentru 
cîteva minute — urmele disputei cu 
kilometrii și arșița, cu adversarii și 
urcușurile, urmele oboselii și, uneori, 
pe cele ale dezamăgirii. Chiar dacă, 
apoi — scos de sub anestezicul acestei 
manifestări de entuziasm — se va re
simți, după eforturile depuse, sportivul 
va rămîne cu dorința de a se revedea 
în întrecere, alături de cei ce știu să 
dea gloriei parfumul cel mai amețitor.

Organizatorii curselor cicliste aleg 
întotdeauna — pentru plecare — locul 
cel mai central al orașului, iar pentru 
sosire un velodrom sau un stadion cu 
tribune cît mai încăpătoare, favorizînd 
conștient menținerea legăturii directe 
ciclist-spectstor. Ar 1 
spunem că lucrurile stau pretutinden 
așa. Cu mai puțin de un deceniu în 
urmă cursele cicliste erau și la noi 
onorate. Plecările în „Cursa Scînteii" 
se făceau din centrul Capitalei, cele 
din „Cursa Victoriei" de lîngă Casa 
Centrală a Armatei, „Turul României" 
își fixase ca punct obișnuit Piața Uni
versității, iar sosirile aveau loc pe 
stadioanele „23 August" sau „Repu
blicii", în cadrul unor programe poli
sportive. Dar, din păcate, între timp, 
lucrurile 
schimbat. ... 
trecerilor de fond se dă de undeva de 
la marginea Capitalei sau a orașelor 
din provincie (Brașov, Cluj ș.a.), uneori 
de pe cîmp, alteori din dreptul ultimelor 
case. Plecările se fac doar în anturajul 
celor ce compun caravana, iar sosirile 
— aidoma — numai în prezenta lor. 
Învingătorul și învinșii — anonimi deo
potrivă — nici nu se mai opresc după 
sprintul final... Continuă să [jedalpze 
spre casă, așteptînd, a doua zi, ziarul 
cu clasamentele finale pentru a-șî crea 
un microclimat de bucurie familiară. 
Sînt mii de pasionați ai sportului cu 
pedale care n-au reușit să-i vadă pe 
marii noștri alergători în postura de 
protagoniști ai curselor pe șosea decîi 
în fotografiile apărute în ziare și re
viste, sau în jurnalele de cinematograf.

începe în curînd un nou sezon. Se 
va perpetua oare această situație care 
îndepărtează ciclismul de susținătorii 
săi ? Păstrăm uncjpva o firavă speranță 
că nu vom mai continua să constituim 
o excepție în concernul internațional 
al ciclismului, că se vor trezi la reali; 
tate — și vor da ciclismului seva care-i 
întreține viața — toți acei care, îndeo
sebi din comoditate, îl alungă spre 
periferie.

Există, însă, două

(startul) și sosirea. In

trebui, poate, sâ
• ‘ ii

în ciclismul nostru s-au 
Tn ultimii ani, startul în-

va perpetua

Hrisiache NAUM

JUNIORI ROMÂM EVOLUEAZĂ 
INTERNATIONAL OE TENIS DE

DIN ANGLIA

EA TURNEUL
MASĂ

Foilke- 
canwurs

între 4 și 5 mai, in localitatea 
stone din Anglia va avea loc un 
international de tenis de masă pentru ju
niori. La această competiție vor lua parte 
și patru sportivi români. Este vorba de 
Carmen Crișan., Maria Corodi, Șerban Lo
bași și Stelian Nieolae,i
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„Unele dintre instalații sînt identice cu cele de la

W
Tunari“ ne declară antrenorul emerit

N BUNE ȘI RELE

Petre Cișmigiu Dinamo
„...Dl. P. Cișmigiu, membru 

al Comitetului tehnic al Uni
unii internaționale de Tir, a 
inspectat instalațiile noului po
ligon unde vor avea loc între
cerile din cadrul Jocurilor O- 
limpice și le-a calificat ca fiind 
foarte bune. Oaspetele român, 
un renumit antrenor de pistol 
viteză, s-a ocupat în același 
timp și cu construirea diferite
lor poligoane printre care se 
numără și cel din capitala ță
rii sale, București... Dl. Cișmi
giu va ține și o conferință des
pre proba de pistol viteză unde, 
după cum se știe, este cel măi 
bun antrenor din lume...".

0.0
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Petre Cișmigiu 

Supervisarâ las

W »*cuen»ra en Mexico el 
mgetiierd Petrd Cișmigiu. de 
Rumania, asesor tficni

Și ziarul „NOV ED ADES",
autointitulat „Gel măi bun 
ziar din Mexic", a acordat 
toată atenția vizitei antreno

rului Petr.e Cișmigiu

Aceste frumoase aprecieri la 
adresa antrenorului emerit, ing. 
Petre Cișmigiu, le-am găsit in
serate într-un număr al cunos
cutului ziar „La aficion" care 
apare la Ciudad de Mexico, 
într-adevăr, așa cum am mai 
anunțat, antrenorul P. Cișmi
giu, solicitat de conducerea 
U.I.T., a făcut o vizită în Me
xic pentru a verifica stadiul în 
care se află instalațiile și poli
gonul de tir în vederea J.O. La 
reîntoarcere, am rugat pe tov. 
P. Cișmigiu să ne împărtășeas
că unele impresii despre cele 
constatate.

— Lucrările efectuate pentru 
construirea noului poligon sînt 
executate într-o proporție de 65 
la sută, ele urmînd a fi înche
iate în iunie sau iulie. Este 
vorba de un poligon afectat 
probelor 
cizie (la 
100 de 
gere. O
este prevăzută cu cîmp de tra
gere și șanț pentru 50 de ținte 
la 300 m. Mai există un stand 
cu 8 posturi pentru pistol vi
teză, cîte două standuri pentru 
talere și sheet, un stand cu 
două instalații pentru pentatlon.

— Care sînt caracteristicile 
acestui poligon ?

— Este așezat pe o colină la 
nord-vestul capitalei Mexicu
lui, fiind orientat spre nord șl 
străbătut de curenți foarte frec- 
venți de aer din față. Instala
țiile la pistol viteză sînt de fa
bricație „Spieth", iar la skeet, 
„Laporte", ambele sînt identice 
cu cele de la Tunari. La puș
că, țintele și instalațiile de sem-

nalizare sînt marca „Ham- 
merlî", iar la taiere, „Niem- 
rocl". Talerele sînt proiectate 
un fond deschis (pe cet), 
luminozitatea este foarte i 
temică. Acestea cred că vor 
fluenta negativ tragerile,

— în privința laturei tehnice, 
ați aVut de soluționat vreo pro
blemă ?

— Da ! împreună 
structorii mexicani am 
nele măsuri pentru a 
concordanță standurile 
gere cu regulamentul 
țional, De 
necesare și 
construcții 
ra condiții 
tragere.

— Ce alte contacte ați mai 
stabilit cu oficialitățile sportive 
mexicanei care este atmosfera 
în așteptarea J.O. 1

— în timpul șederii mele la 
Ciudad de Mexico am fost pri
mit cu multă amabilitate de dl. 
Alejandro Ortega San Vicente 
— secretarul general al comi
tetului de organizare a J.O. ca 
și de către dna. Diana Salvat — 
șefa protocolului din comitetul 
de organizare a J.O. în privința 
întrecerilor propriu-zise, inte
resul pentru Olimpiadă este e- 
norm și el depășește ori ce alt 
eveniment. Paginile ziarelor 
sînt pline, mai mult de jumă
tate, cu știri, diverse date și 
comentarii referitoare la marea 
competiție din toamnă. Mexicul 
trăiește și se pregătește pentru 
primirea oaspeților. De altfel, 
foarte mulți locuitori vor pune

poierea spre țară, m-am oprit 
la Zurich unde am pus la cu
rent pe dl. Kurt Hassler, pre
ședintele U.I.T. asupra stadiu
lui lucrărilor și măsurile luate 
pentru îmbunătățirea condiți
ilor tehnice ala standurilor de 
tragere de la poligonul viitoa-

au obținut totuși
5

rezultate remarcabile

pe 
iar

pu- 
jn-
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de pușcă și pistol pte- 
distanța. de 50 m) cu 

linii (posturi) de tra- 
parte din acest stând

cu con-
luat u- 

pune în
de tra
in terna- 
au fost

O
asemenea,
unele modificări la 

pentru a se asigu- 
corespunzătoare de

/
Vedere parțială a poligonului 

de tir

olimpic 
vorba 

poalele 
Ajusco. 
pentru

la dispoziție casele lor pentru 
turiști. Am vizitat și locul 
unde va fi situat satul 
denumit Klalplan. Este 
de o așezare aflată la 
unui vulcan stins — 
Se construiesc blocuri
fiecare delegație. Cu ocazia lu
crărilor au fost descoperite niș
te piramide aztece, acoperite 
cu lavă și care — acum — se 
amenajează pentru a forma un 
cadru cit mai pitoresc satului 
olimpic, instalat doar la cîțiva 
kilometri de cartierul univer
sitar și de faimoasa bibliotecă 
din Mexico City.

— Desigur că informațiile pe 
care le-ați cules vor fi într-un 
fel de folos și 
tele sportivilor 
rere aveți ?

— înainte de 
aș vrea să mai

TOM A FOST DOAR
rino, floretistele noastre frunta
șe și-au reluat pregătirile, parcă, 
într-un ritm și mai susținut. 
Ecaterina Iencic lucrează cu 
Ileana Drîmbă, Suzana Ardeiea- 
nu se antrenează în compania 
Iuditei Haukler, iar Ana Ene 
are drept sparring-partener pe 
Olga Orban-Szabo.

Profit de un scurt răgaz acor
dat de antrenorii Andrei Vilcea 
șl Alexandru Csipler, pentru a 
mă adresa Olgăi Orban-Szabo :

— Mai întîi, felicitări pentru 
„Cupa campionilor europeni" !

— Mulțumesc. Cupa a și trecut 
în vitrina cu trofee a clubului 
Steaua. Acum dorim să obținem, 
în continuare, și altele. Torino 
n-a fost decît o escală. Ne-a 
deschis apetitul...

Căpitanul echipei reprezenta
tive s-a referit, în primul rînd, 
la tradiționala competiție femi
nină de floretă de la Como (Ita
lia).

— După părerea mea, „Floreta 
de argint" este cel mai mare și 
mai dificil turneu internațional 
din acest sezon. De obicei, la 
Como, se adună elita floretei fe
minine de pe continent și chiar

La „Progresai" Brăila 

sportul de masă hibernează!
Sportul de masă în cea mal 

mare uzină brăileană — „Pro
gresul" — hibernează. Din 
toamnă, cînd 40—50 de tineri 
(incertitudinea este a interlocu
torului nostru, Nicolae Neta, 
președintele clubului sportiv de 
pe lingă uzină) au participat la 
un cros, și de cînd campionatul 
de fotbal pe întreprindere s-a 
întrerupt (după numai 2 me
ciuri) „viața" a luat alt făgaș. 
Oamenii din uzină vin la lucru 
dimineața și pleacă după-amia- 
ză acasă, ca și salariații clubu
lui. Ultimii pleacă însă după 
ce 8 ore pe zi (și poate și in 
timpul liber) se „chinuiesc" să 
găsească modalități de organi
zare a unor competiții sportive 
interne. Frămintarea s-a accen
tuat în urma eșecului pe care, 
cu cîtva timp în urmă, l-au 
înregistrat la o acțiune de 
„mare amploare" pusă la cale 
de ei, după îndelungi căutări. 
Este vorba de concursul de o- 
rientare turistică, proiectat să 
aibă loc în pădurea Lacul Să
rat, soldat cu un... senzațional 
record de participare (citiți mo
bilizare): două fete, concurs 
amînat apoi sine die din lipsă — 
se zice — de hanorace (!) și 
busole.

In ultimul timp, ca urmare 
a atîtor „frămîntări" s-a dat 
startul într-o competiție de 
șah la care participă... nu 
se știe cine. Interlocutorul nos
tru afirmă : „Am inceput-o, dar 
nu mișcă. Nu vine tineretul. 
Vina este a organizației U.T.C. 
care nu se ocupă de mobilizare. 
Ar trebui să le faceți o reco
mandare in acest sens". Deși 
nu am înțeles rostul rugăminții 
(sediul comitetului U.T.C. din

întreprindere se află în aceeași 
clădire), am pornit „îndelunga
ta" călătorie pînă la secretarul 
U.T.C., Vasile Cdlu. Iată-i 
răspunsul: „Mobilizăm, de a- 
cord, dar la ce ? Dacă nu se 
organizează nimic ?...“.

Planul de măsuri comun (cu 
numele : organizația U.T.C. nici 
nu știa că a fost întocmit) pre
vede o serie de acțiuni pentru 
primăvară : achiziționarea de e- 
chipament și materiale sporti
ve, confecționarea unor apara
te în uzină prin muncă volun
tară (greutăți, parapete, gardu
ri, stîlpi pentru terenurile de 
volei, panouri pentru baschet), 
amenajarea unor terenuri și 
organizarea unor competiții, la 
care să participe și fetele — 
pînă acum neangrenate în acti
vitatea sportivă decît cele două 
de care am amintit, din peste 
500 cîte lucrează în întreprin
dere, unele acțiuni cultural- 
"portive.

Dar, pentru îndeplinirea a- 
cestor obiective, pentru ca ele 
să nu rămînă doar pe hîrtie, 
este necesar să se pornească 
la lucru cu. seriozitate, într-o 
deplină concordanță și identita
te de vederi, să se clarifice care 
sînt sarcinile (în această pri
vință domnește nebulozitatea) 
comitetului sindicatului, ale or
ganizației de tineret și ale or
ganelor locale ale CNEFS și să 
fie duse la capăt pentru a se 
produce cit mai curînd dema
rajul sportului de masă la „Pro
gresul" Brăila, unde sînt mulți 
tineri care-1 îndrăgesc și vor 
să-l practice. Să începem deci 
cu începutul !

A. BREBEANU

unde vor avea loc întrecerile 
la J.O.

relor J.O. Cît privește între
barea dvs., menționez că sîn- 
tem în posesia tuturor datelor 
tehnice caracteristice fiecărui 
stand și, se înțelege, vom ține 
seama de ele în pregătirile 
sportivilor noștri pentru J.O.

A treia întîlnire de înot din
tre selecționatele de copii ale 
cluburilor Dihamb București și 
Dynamo Berlin, desfășurată la 
Berlin, într-un bazin de 50 m, 
s-a încheiat cu victoria gaz
delor, la scorul de 68—51. Pri
mele două întreceri reveniseră 
dinămoviștilor bucureșteni.

Deși învinși de această dată, 
tinerii înotători din. Capitală 
au obținut primul loc în 12 
probe și au realizat o serie de 
performanțe remarcabile. Iată 
pe cele mai bune : Anca Gro
za (cîștigătoare a 5 curse la 
categoria 11—12 ani): 200 m 
delfin 2:56,6, 200 m bras 3:08,7, 
200 m liber 2:40,5 (record copii 
cat. B), 100 m liber 1:11,5, 100 
m bras 1:30,2, 100 m delfin
1:20,4; Liviu Copcealău (cîști
gător a 4 curse la categoria 
13—14 ani): 100 m liber 1:04,0, 
100 m delfin 1:10,5, 200 rh del
fin. 2:35,3, 200 m 
Gabriel Popovici 
2 curse, categoria 
100 tn 
3:08,1; 
toarsa 
13—14
Teodor Nuțeanu (categoria 13-14 

: ani): 100 m spate 1:13,2; Eu
genia Cristescu (categoria 11-12 
ani): 200 m spate 3:09,2; Teodor 
Nicolae (categoria 11-12 ani): 
100 m delfin 1:15,0, 200 m del
fin 2:49,6, 200 m liber 2:37,5 
(record de copii cat. B).C. COMARNISCHI

în antrenamen- 
români. Ce pă-

a vă răspunde, 
spun că la îna-

din lume. Sînt informată că 
și-au anunțat participarea și tră
gătoare din America și din Asia. 
Deci, un veritabil campionat 
mondial, neoficial. De altfel, în 
evidența Federației internațio
nale de scrimă, turneul de la 
Como face parte din categoria 
concursurilor A, adică a celor 
mai importante, de talia mon
dialelor și a J.O. In acest an 
olimpic, Como va constitui un 
foarte bun sondaj pentru 
dad de Mexico. O... escală 
gatorie.

— Dar, nu singura...
— Nu, desigur. Pînă la 

rea confruntare olimpică 
mai avea două escale — una în 
țară, la Brașov, prilejuită de

liber 2:21,5; 
(cîștigător a 
11—12 ani): 
200 m brasbras 1:27,3,

Liliana Burlacu (cîștigă- 
unei curse la categoria 
ani): 100 m bras 1:27,1;

De curînd, sala de la stadio
nul Republicii, â 
ma ediție a „Cupei 
tive nr. 2“ la tenis 
luat parte jucători
reprezentind opt cluburi : Școa
la sportivă nr. 2 (49 de partici- 
pahți), ProgreSul (2), Flacăra

găzduit pri- 
Școlii spor- 
de masă. Au 
și jucătoare

vom

INTERVIU CU OLGA ORBAN SZABO

cvadrunghiularul România — 
Franța — Italia — Ungaria și 
alta la Budapesta. în orice caz, 
la finele lunii august se va ști 
exact cine merită biletul de 
avion pentru Olimpiadă...

— Succesul de la Torino este 
un indiciu că floretistele noastre 
pot nutri speranța obținerii ufiui 
asemenea bilet...

— Pînă acum, fetele din lotul 
nostru de scrimă s-au prezentat 
bine, în special Ecaterina Iencic, 
care s-a impus ca fiind cea mai 
ofensivă dintre noi. De ase
menea, Ileana Drîmbă și Ana 
Ene. Mă bucură mult revenirea 
pe primul plan a Anei Ene. 
între sportiva de astăzi și cea 
de anul trecut, de la Montreal, 
este o diferență considerabilă. 
Sporului de vitalitate i-a adău-

9 După partidele Politehni
ca—Progresul (f) și Rapid—I.C.F. 
(rtî), normal ar fi fost ca jucă
toarele și jucătorii să fie cei 
mai obosiți. Totuși, nu a fost 
așa. Cel care a transpirat mai 
mult a fost apreciatul antrenor 
Grigore Avachian. Și iată de ce. 
E) a condus timp de 3 ore, cit 
au durat meciurile, două forma., 
ții : Progresul (f) și Rapid (m). 
Cu prima a fost înfrînt (dar în
vingătoarele sînt campioane !), 
iar cu a doua a cîștigat. La sfîr- 
șitul jocurilor, încă sub impre
sia tensiunii lor, spunea: „Cu 
fetele am pierdut, dar nu pu
team realiza mai mult. Cu băie
ții, în schimb, am avut o mare 
satisfacție. Cînd am văzut că 
joacă Nedef și nu are cine să-i 
conducă de pe margine, am fost 
liniștit. Ceea ce am bănuit s-a 
adeverit. Studenții au încercat 
lucruri de „efect" și cînd au vă
zut că nu le reușesc erau deja 
învinși. Cr. Popescu șl Predu- 
Iea au oferit după primele 15 
minute de joc, un adevărat reci
tal, la care I.C.F.-iștii, fără an
trenor, priveau neputincioși. In 
afara celor doi, au mai jucat 
bine Tursugian (care a muncit 
mult), Radu Popovici și Ivan".

9 Un amănunt despre Tur
sugian, pentru care sperăm ca 
antrenorul Avachian să nu se 
supere. Cu cîteva 
partidei de baschet, 
jucase și un meci 
dar acest lucru nu
cat să fie unul dintre 
de bază ai rapidiștilor.

9 La Galați, Politehnica din 
localitate a înregistrat al doilea 
eșec consecutiv în fața înfoca- 
ților susținători. Antrenorii celor 
mai bune echipe din țară plecau 
pe malul Dunării cu multe griji, 
încă o înfrîngere, și mitul in
vincibilității se va destrăma de
finitiv. Ioneci, Moraru, Chivu- 
lescu și antrenorul Petrieă Vasi- 
liu nu au nimic de zis 1 La Uni
versitatea Cluj, Horia Demian

a început să-și dirijeze tot mai 
bine coechipierii, iar roadele 
încep să se vadă. Un motiv in 
plus de mulțumire pentru dr. 
Mircea Bugnariu, care speră să 
participe la turneul final al ce
lor 4.

ore înaintea 
„Tursu" mai 
de
l-a

handbal, 
împiedi- 
oamenii

Cupa Școlii sportive nr. 2“
(6), Spartac (16), Constructorul 
(11), Voința (8), Bere Grivița 
(4), MTTc. (5). Rezultate, cat. 
8—10 ani, FETE, SEMIFINALE: 
Mariana Axinte — Monica 
Onea 2 —0, Lăcrămioara Ne- 
goescu — Dorina Popa 2—0, 
finala : Lăcrămioara Negoeseu 
— Mariana Axinte 2—0, BĂ
IEȚI, semifinale : Nieulescu — 
NicOlau 2—1, Mîndra — Hre- 
niuc 2—0; finala: Nieulescu — 
Mîndra 2—0 ; cat. 11—12 ani,

FETE, semifinale: Gabriela 
Tulcea — Anca Nâstase 2—1, 
Filofteia Nieulescu — Adriana 
Păuna 2—0, finala: Gabriela 
Tulcea — Filofteia Nieulescu 
2—0; BĂIEȚI: semifinale : Bu- 
zescu — Cristescu 2—0, Hentz
— Blănaru 2—0, finala: Hentz
— Buzescu 2—0; cot. 13—14 ani, 

Mihaela 
Târanu

— Elvira 
Mihaela

0 ESCALA"...

FETE, semifinale: 
Lunțeanu — Amelia 
2—1, Elena Condicaru 
Maeron 2—0, finala : 
Luhțeanu — Elena Condicaru 
2—0. Clasament general: 1. $c.
sp. nr. 2 (antrenat Geta Pitică) 
135 p., 2. Spartac 50 p., 3. Vo
ința 33 p., 4. Constructorul 
p., 5. Bere Grivița 14 p., 
Flacăra 6 p„ 7. MTTc. 5 p., 
Progresul 3 p.
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gat multă tehnică și finețe.
— Dacă, să zicem, J.O. n-ar 

avea loc în toamnă, ci mult mal 
aproape, peste o lună, două, 
cum a-i vedea „4“-ul României ?

— Cred că la ora aceasta cea 
mai bună formulă de echipă ar 
fi Ecaterina Iencic, Ileana Drîm- 
bă, Ana Ene...

— ...și Olga Orban-Szabo.
— Da. Este o echipă care, în 

sfîrșit, și-a găsit cadența. Ne 
completăm una pe alta, știm 
cînd să forțăm și cînd 
îngăduim un respiro pe 
Acest lucru este foarte 
tant. Acum, i
Vilcea și Alexandru Csipler se 
ocupă asiduu de < 
tehnică și tactică a acestui „4“,

9 Echipa feminină Politehni
ca București — din ce în ce mai 
bine. Da la un med la altul 
creșta potențialul valoric al a- 
cestei formații. De-ar ține-o tot 
așa ! Nădăjduim că de acest lu
cru se va ocupa antrenorul 
Grigore Costescu, iar viitoarele 
partide internaționale ne vor 
face să Uităm meciurile cu cam
pioana Ungariei în „C.C.E." și. 
în special, de..Hegedus.

• Dinamo — Comerțul Tg. 
Mureș. Am crezut că s-a trecut 
la baschet redus. La încălzire, 
ambele echipe au apărut cu 
cîte 8 jucători. Antrenorul bucu- 
reștenilor, Dan Nieulescu, ne-a 
explicat: «Dragomireseu și Giur
giu au examene la I.C.F.. 
Roșu își satisface 
tar". La Comerțul 
plină !

9 Am aflat că 
moviști au dat examenul prac
tic la atletism. Dragomirescu a 
impresionat prin forță și deten
tă, iar Giurgiu prin tehnica Ire. 
proșabilă a trecerii gardurilor 
și stilul curat la săritura în înăl
țime !

• Politehnica București a 
pierdut la Universitatea Timi
șoara. Oare baschetbaliștii bucu
reșteni au dormit în noaptea 
premergătoare meciului, sau au 
avut un nou „ceai"... pe melea
guri bănățene ?

iar 
stagiul inili- 

— liniște de-

cei doi dina-

Paul IOVAN

Ciștigătorii Cupei Școlii
sportive nf. 1, la minibaschet

întrecerile de minibaschet 
dotate Cu Cupa Școlii sportive 
nr. 1 București s-au încheiat. 
După partide foarte disputate, 
au fost stabiliți ciștigătorii : bâ- 

8—10 ani: Șc. Sp. nt. l 
București (prof. Steltan Gheor
ghiu), fete, Șc. sp. Satli-Mare 
(prof. Maria Boi); băieți 10—12 
ani, Șc. sp. nr. 2 București . 
(prof. Gh. Chiraleu), fete, Șc. 
sp. nr. 1 București (pfof. Gh.

i Vurtejanu).

lefi,

onoare

sa aveți » 
posibili- §

capitala Mexicului ?
o asemenea distanță, 

un pronostic ar fi ha-. 
Ceea ce aș dori să re-

N. I. Țapu : turul de
Cupa Victoriei" (1937)

Moment fericit din cariera lui

42 de ani în caravană I

care a și oferit unele satisfacții. 
Deocamdată... europene.

— De J.O. ne despart, însă, 
mai bine de șase luni. Ai putea 
să anticipezi un succes româ
nesc în

— La 
desigur, 
zardant.
țineți este, însă, că lotul nostru 
este mai decis ca oricînd să-și 
asigure definitiva consacrare. 
Iar o medalie — la echipe sau 
la individuale — într-o confrun
tare sportivă olimpică, constituie 
cel mâi bun prilej.

Și, după o pauză, parcă pen
tru a-și formula o concluzie, 
Olga a ținut să adauge :

— Toată lumea vorbește cu 
entuziasm de băieți, de floretiști, 
pentru succesul lor de la mon
diale, pentru recenta confirmare 
de la Paris. Eu vă rog să aveți 
aceeași încredere și în j 
tățile ndastre...

O promisiune, Poate chiar un 
angajament...

Tiberiu STAMA

să ne i 
planșă. J 

■ste foarte impor- 
antrenorii Andrei I

omogenizarea |
a acestui ,.4“. ■

I
PANORAMIC SPORTIV INTERN <

I(Urmare din pag. 1)

chiar în anul debutului, finala 
Cupei campionilor europeni. 
Ar fi frumos și meritat...

va fi echipa campioană, viitoa
rea reprezentantă a voleiului 
românesc în C.C.E. ? Cine va 
cîștiga Cupa Comitetului Olim-

Panoramicul semnalează — 
totodată — reluarea campiona
telor. Reîncepe, deci, pasionan
ta cursă între Steaua, Dinamo 
București și Dinamo Bacău — 
la băieți, Universitatea Timi
șoara, Confecția și Rapid Bucu
rești — la fete. Și, pentru că 
este prima etapă a returului 
toate meciurile prezintă atrac
ție. Să vedem Ia ce constatări 
vor duce evoluțiile celor 60 de 
formații.

In sfîrșit, cuplaj la rugby ! 
O măsură binevenită fiare 
se cere însă permanenti

zată. Penultima etapă a „Cupei 
Primăverii" devine astfel și mai 
interesantă: derbiului Dinamo 
— Steaua adăugîndu-i-se o des
chidere mai mult decît promi
țătoare, meciul Gloria — Pro
gresul.

Dar, ar trebui o dată să se 
lămurească și chestiunea tere
nurilor pe care să fie progra
mate partidele și — mai ales 
— cuplajele

De joi a început turneu 
nai al campionatului

de rugby, 
început turneul fi-

L na
de volei masculin. 

Pînă sîmbătă seara e greu de 
dat răspuns întrebărilor. Cine

țional

I 
pic ? Care dihtre jucători vor . 
cuceri opțiuni pentru echipa I 
olimpică ? ”

nit turul cu I 
față de Poli- |

Anul trecut, prin vară, eram la 
velodrom. Seara își cobora um
brele peste ovalul de beton și 
puștii de la C.P.B. terminîndu-și 
antrenamentul se pregăteau să 
plece acasă, acolo unde îl aș
teptau lecțiile pentru a doua zi 
și, poate, dojana mamei. Unul 
dintre el, un băiețaș blond, cu 
părul tăiat scurt, s-a apropiat 
de antrenor să-și la „la revedere”.

— Sărut mina, nea Nae 1
— Să trăiești, băiete !
M-a emoționat profund respec

tul acestui copil pentru omul cu 
părul cărunt, pentru acela ce-i 
devenise mai mult decît antre
nor. Nicolae Ion țapu a știut 
să-șl apropie elevii. Blind, sfătos 
ca un bunic, i-a îndrumat în 
viață, nu numai pe căile sportu
lui.

— Sărut mîna, nea Nae !

★

©

NICOLAE ION TAPU — PIONIER AL CICLISMULUI ROMANESC 
AMINTIRI... AMINTIRI...
1 000 000 DE KILOMETRI PE ȘOSELELE EUROPEI
ALIMENTAȚIA CICLISTULUI DE-ACUM PATRU DECENII : 
PÎINE (SAU MĂMĂLIGA) CU BRÎNZĂ...
„TURUL FRANȚEI" SI TEAMA DE NECUNOSCUT
GALIEN, BUNUL MEU PRIETEN
NU MĂ POT DESPĂRȚI DE BICICLETA I

Steaua a început 
un punct avans 1 
tehnica Galați și Rapid Bucu
rești și cu două puncte înain
tea dinămoviștilor bucureșteni. 
Va fi suficient acest avantaj 7

Sîmbătă și duminică, 
planșele de la sala 
rească Il( Vintilă. Buda- 

haziu, Bădescu și alți scrimeri 
români vor încerca să-i întrea
că pe olimpicii bulgari în 
petiția de 
întrecerea 
ces !

sâbie pe echipe 
individuală.

I
I
i

com- 
și în 
Suc-

I
I

După un delicios — și cu 
destul de mari Surprize
— supliment la mijloc 

de săptămînă, fotbalul Își aș
teaptă din nou fidelii suporteri 
în tribunele stadioanelor din 
București, Bacău, Arad, Brașov, 
Constanța, Pitești. Șapte me
ciuri, șapte dileme In divizia 
A!

I
I
I

★
Rubrica „Unde mergem" va 

completa, desigur, panoramicul 
acestei săptămîni și va reco
manda și alte competiții de 
mare atractivitate.

I
I
I

A trecut mai bine de Un sfert 
de veac de cînd l-am văzut pen
tru prima oară pe Nicolae Ion 
Tapu. Pe bicicleta cu șaua deve
nită proverbială („Stă în ea ca-11- 
tt-un landou" — spuneau prie
tenii), cu cauciucul de rezervă 
petrecut pe după umeri, cu fi
gura surîzătoare ce a știut să 
ascundă întotdeauna efortul, Ni- 
colae Ion Țapu sosea la capătul 
unei curse în uratele mulțimii. 
Numele lui stîrhea senzație, au
reolat fiind de o carieră cu mul
te performanțe prestigioase. Stînd 
de vorbă acum cu „nea Nae“, 
răscolind prin colecții șl prin în
semnările personale, îl revăd cu 
uii sfert de Veac în Urmă, victo
rios, fericit. Acum, după 42 de 
ani petreeuți în lumea ciclismu
lui, are chiar mai multe motive 
să fie fericit. I-a fost fidel a- 
cestui sport al curajului, al efor
tului dur, a crescut generații de 
rutieri, a dat ciclismului româ
nesc tot ce a avut mai bun. Este 
— cred — o victorie mai prețioasă 
decît toate celelalte " 
gioaSâ 1U1 carieră !

igienă și alimentație de astăzi. 
Făceam curse grele, de peste 200 
km, pe șosele inundate de praf, 
pe arșiță și pe ploaie, avînd la 
noi doar un codru de pîine și o 
bucată de brînză. Unii n-aveau 
nici atît, șl-n loc de pîine luau 
mămăligă... Nu-i nici un reproș 
la adresa cicliștilor de astăzi — 
care primesc sucuri de citrice, o 
alimentație bogată în vitamine — 
dar, poate, ar avea posibilitatea 
să învețe ceva și din asta, mal 
ales la capitolele pretenții și mo
destie". ..

din pi-odi-

★
„Fratele meu avea

Duminica ml-o dădea T....... .  ......
tru plimbări. Din comuna Jilava 
unde locuiam, făceam __
pînă la București pe nerăsutiate. 
Era prin ’024 sau ’925. Intr-o zl 
m-am Înscris la o cursă. Am clș- 
tigat-o șl Dumitru Tudose, fost 
ciclist șl mare animator al aces
tui sport, nil-a Întrezărit talentul. 
M-a îndrumat spre un club. Așa 
am devenit ciclist. După cîțiva 
ani am trecut la „Metropola", a- 
colo unde prof. Constantin Aslan 
Își dăruia cu generozitate timpul 
pentru inițierea celor ce voiau să 
devină cicliști. Desigur, nu tre
buie să vă imaginați că în acel 
ani ciclismul cunoștea regulile de

o bicicletă, 
și mie pen-

drumul

★
Nicolae Ion Tapu este un pio

nier al ciclismului românesc. Prin 
performanțele realizate în diferite 
curse, el șl alți alergători au con
tribuit la afirmarea acestui sport 
in România șl peste hotare, la 
dezvoltarea lui.

— Cîți kilometri ai parcurs, nea 
Nae, pe bicicletă ?

— Precis n-aș putea să calculez. 
Punînd la socoteală cele 20 de 
sezoane, antrenamentele, kilome
trii parcurși pentru plăcerea mea 
personală, cred că am atins mi
lionul.

ir
In cariera sa de ciclist, Nicolae 

Ion Țapu a cîștigat 4 titluri de 
campion al României la fond, lo
cul II în „Turul României” din 
anul 1935, a concurat la întreceri 
Internaționale în Bulgaria, Franța 
(„Turul Franței”, 1936), Polonia 
(locul V în 1938), Iugoslavia (lo
cul VI în 1938) etc. Din 1946 a 
devenit antrenor. In perioada 
1948—1953 a fost antrenorul echi
pei naționale cu care a obținut 
locul III în „Cursa Păcii" (ediția 
I), lecui I (prin Marin Nieulescu) 
la J.B.E.C., locul I pe echipe în 
„Turul Poloniei» ș.a. A avut „în 
mîna sa" o pleiadă de mari ve
dete : Marin Nieulescu, Traiah șl 
Nae Chicomban, Gh. Negoeseu, 
I. Gociman, ~ -
ștefănOscu.

tru motorete, o echipă care nu 
cunoștea nici traseul, nici forța 
„Turului Franței". Cam așa ară
tam noi, cei desemnați să-i în
fruntăm pe matadorii ciclismului 
mondial. După prima etapă am 
rămas cu jumătate din efectiv, 
după a doua numai eu mai 
contam printre... supraviețuitori. 
Toată noaptea m-am gîndit ce să 
fac. Cum să mă duc eu singur 
mai departe ? Mîine, poimîine 
s-ar putea să abandonez (cursa 
era peste puterile noastre) și-a- 
tunci cum mă voi descurca î Di
mineața eram lămurit. Am pre
dat numărul de start și am luat, 
împreună cu ceilalți, drumul spre 
București. Teama de necunoscut 
fusese mal puternică decît do
rința de a mă afirma într-o cnrsă 
așa de mare...

tAt
Privind în albume sau discu- 

tînd, reînviem amintiri comune 
sau care aparțin în exclusivitate 
fostului campion. Dintre ele, una 
îmi reține în mod deosebit aten
ția. Povestește Nicolae Ion Tapu :

— Am concurat — în țară și 
peste hotare — cu mulți cicliști 
de vază. Dar parcă nici unul din
tre ei nu mi-a lăsat o impresie 
atît de puternică ca Galien. în 
„Turul României”, pe care l-a si 
cîștigat (e vorba de 1936), s-a pur
tat cu noi cavalerește. Ne-a aju
tat, ne-a sfătuit, ne-a învățat. 
Parcă nu-1 eram adversari, par
că n-ar fi fost în joc premiile 
care constituie pentru mulți ci
cliști mijlocul de existență. Am 
auzit că se află acum prin Spa
nia, că s-a ruinat la jocurile de 
cărți. îmi pare rău...

Gh. Negoeseu, 
C. Șandru, Martie

★
fost în „Turul Fran-— Cum a 

țel" ?
— Imaglnează-țl o echipă pre

gătită în pripă, cu biciclete de... 
muzeu și cauciucuri bune și pen-

★
— Iți închei activitatea. Millie 

(n.r. astăzi) te vom sărbători. Ce 
vei face ca pensionat ?

— Nu voi renunța nici în rup
tul capului la bicicletă. Voi fi 
prezent Ia fiecare cursă și dacă 
cineva va avea nevoie de sfatul 
meu îl voi da cu plăcere. Aș pu
tea — după atîția ani petreeuți 
In ciclism — să renunț la cea 
mai mare pasiune a vieții mele 1

Hristache NAUM



Amical
• p w v

și tara 
pretenții?

Meciul, de juniori România 
— Polonia,,, .prima ieșire' în te-, 
ren în actualul sezon a junio
rilor noștri, nu ne permite să 
tragem concluzii solide privi
toare la, „teamul",, BiOStai, dato
rită slabei/ replici' dată, de osus-1 
peți, careaterului amical al tne<: 
ciulul», rtt șl faptuluF: ,'U M-j 

‘dintre jueâtorU aflațF A vede*, 
rile sâțpcaoișeriloș' Bratț. jțosi.J 

i utilizâț^ffid angi^țațl în 
’ Siurile". afîtel, la '■ 
sfîrșitul .' partidei.,
GH. , declara'':. ■ „Este
vorba d'Sspre - Un simplu . meci 
amicaU Fără preteiițlft fără tă 
facă parte dinir-un, f program 
special d» pregiUțrt^'Coa^ă»- 
răm, totuși, că aÎH&ilt® obser
vații pe marginea reijj&ctivtdtd 
joc se impun., Este 
inte de toata, de ritei&l neper-? 
mis de lent al meciuluit în fața 
unei echipe- .foarte, tinere, ju
niorii noștri, malt, experimen
tați, s-au' copaplăisaLiînfcM» sta
re letargică, car»:,» dus în final 
spre o plictiseală.’-genaială, pe- 
naltiul ratat..'daipțjănescu ta. 
min. 75 ' aproape neob
servat. DacS.‘'ifeșp|a "aptaira se. 
pot mențio&a'/pțiț^ta luorart (ta' 
prima fopsisă au -tras
float 4 șutiiri'peiii&SțiS'.'jpoirtH), 
cu observația uneori
inoportune, a ftindașiW da mar
gine, în sohipj^ îa^ei de- mlje 
locaș! 1 se. poate .ftăputa rituml 
de tango; al jocidul. S-a ajuns 
astfel în situația ea unei apă- 
rări destul de penetrabil. ca 
cea a polonezilor să nu î se 
poată marca decît un singur gol 
din acțiune. Atacanții au în
cercat Să !
în special prin acțîi 
nale, dar atunci, cînd s-au des
prins de adversarul direct, le-a 
lipsit forța de finalizare (lor- 
dănescu) sau au fost tentați de 
un dribling în plus (Marica, R. 
Ionescu). Astfel, R. Ionescu a 
făcut cîteva curse spectaculoa
se care, datorită întârzierii 
țiunii, s-au soldai numai 
comete.

Evident că observațiile 
mai sus nu sînt nici singurele 
ce se puteau face, nici nu au 
uft caracter absolut Antrenorii 
lotului, și în egală măsură cel 
de la cluburile respective, tre
buie să analizeze în mod lucid 
prima evoluție din acest an a 
elevilor lor pentru a evita pe 
viitor starea de plictiseală, ce 
s-a manifestat încă ds la „pre
mieră".

Ov. IOANIȚOAIA

rezolva pătrunderile 
prin acțiuni perso-

ac-
cu

Echipa de copii „Meteorul' Timișoara, câștigătoarea „Cupei 
Sportul",* of erită de subredacția județeană a ziarului nostru

COPIII RĂSPUND

PREZENT!
(Urmare di» pap» 1)

paranteză: deși am răspîn-o paranteză: deși am răspîn- 
dit în țară sute de provocări, 
acestea nu se întorc comple
tate de cei care le-au primit. 
Se poate copii ? Făgăduîala 
rămîne făgăduială I 
Sat.,

'® Multă bucurie ne-a pri
lejuit scrisoara primita de 

:1a N» Vereș, gara Oradea-vest. 
Știți cum se numește echipa 
în care joacă acesta 7 Nici 
mal mult nici mai puțin de
cît „Internazionăle" Oradea t 
N» Vereș își începe scrisoarea 
cu cîteva versuri i

,,Practicăm fotbalul cu drag 
II iubim cu forțp tot mai noi 
Am vrea S'ă fim ca Pîrcălab 
Sau cel puțin ca Dridea II".

după care ne încredințează 
că echipa sa nu prea are... 
adversari! („nu am întîlnit 
încă o echipă care să ne pună 
probleme"). în ultimul meci, 
cu Luceafărul (str. Gr. Preo
teasa) „Inter" a cîștigat cu un 
scor de handbal, 9—1. Ce 
ziceți voi, ceilalți copii din 
Oradea 7 Să fie „jnftsrlsHi" 

' de la gara-vest chiar 
cibili 7

în P. S.-ul scrisorii 
Vereș, cîteva rînduri 
de semnalat ; „Iubim 
mult fotbalul și dorim din 
tot sufletul ca cel din țara 
noastră să ajungă pe cele mai 
înalte culmi. Dorim echipei 
naționale mult succes în pre
liminariile C.M. și am vrea 
să auzim 
„România 
„România — Ungaria 4—0“.

Ei, copii, nu fiți naivi! Noi 
ne-am mulțumi și cu 2—11

,interiștii‘
• invin-

lu N. 
demne 
foarte

cit mai curînd:
— Elveția 7—0",

Voinea (Metalul) în acțiune. Fază din meciul Metalul 
București—Kotkan (Finlanda)

Foto: A. NEAGU

La Mediaș Procesul

TELEX... TELEX... TELEX...

De mult, spună legenda, 
cu mult înainte ca Turnul 
trompețllor să sa fi înclinat 
deasupra orașului, meseriașii 
și podgorenii Mediașului ju
cau popice.

încă nu avuseseră loc în 
apropierea bătrînei cetăți 
primele curse de bicicletă 
(poate primele din țară), încă 
nu se desfășuraseră întrece
rile de tras la țintă ale vâ
nătorilor burgului, dnd ghiu- 

se 
în

le fostului Consiliu sportiv 
regional ;

— a intervenit Comitetul 
orășenesc de partid;

— a fost trimisă o adresă 
de către însuși mi- 
tutelar al întreprin- 
Mai“ ;
LEGEA OBLIGA 

(instituțiile)

leaua « ostașii da lemn 
izbeau cu marș zgomot 
poplcărll. Dar, poate că 
cesta nostalgii sportive 
datoresc numai legendelor

oficială 
nisterul 
derii „8 
întrucît
întreprinderile 
să nu DESFIINȚEZE bazele 
sportive din incinta lor 
ÎNAINTE de a construi 
ALTELE.

Mai întii, mini-cronica noastră de fotbal apărută în Bule
tinul diviziei C, marți 2 aprilie:

„Soda Ocna Mureș — Metalul Aiud (2—0). Au înscris: 
Lorincz (min. 60), Suciu (min. 75). In min. 80 jucătorul Suciu 
(Soda) a fost eliminat pentru joc periculos. Bun — arbitrajul 
Iui C. Varga. (Gh. Tăutan, coresp.)".

Scurt, concis! Ca orice cronichetă de „C“.
A doua zi, telex din partea asociației sportive Metalul 

Aiud :
.,ÎN ZIARUL DIN 2 APRILIE 1968, LA RUBRICA BULE

TINUL DIVIZIEI C CORESPONDENTUL DUMNEAVOASTRĂ 
DIN OCNA MUREȘ V-A TRANSMIS DATE CU TOTUL 
ERONATE, DENATURIND FAPTELE ȘI NEP.ESPECTÎND 
ADEVĂRUL. STOP". ’

Vasăzică stimatul nostru corespondent Gh. Tăutan din 
Ocna Mureș denaturează faptele ? Frumos!

Telexul însă continuă să bată nervos:
„.JUCĂTORUL SUCIU DE LA SODA OCNA MUREȘ A 

FOST ELIMINAT PENTRU PĂLMUIREA ADVERSARULUI,

$1 NU PENTRU JOC PERICULOS, CUM VI S-A TRANSMIS, 
STOP. VA RUGAM LUAȚI MĂSURI ÎN CONSECINȚA PEN
TRU RESTABILIREA ADEVĂRULUI. STOP11. ASOCIAȚIA' 
SPORTIVA METALUL AIUD.

Și telexul continuă sa bată, „variațiuni pe aceeași temă", 
pe adresa Colegiului central de arbitri, pe adresa Federației 
române de fotbal...

Nu știm ce măsuri vor lua celelalte foruri de specialitate, 
în ceea ce ne privește, pentru „restabilirea adevărului", dăm 
rectificarea cuvenită :

„ÎN MINUTUL 80 JUCĂTORUL SUCIU DE LA SODA 
OCNA MUREȘ A FOST ELIMINAT PENTRU PĂLMUIREA 
ADVERSARULUI, ȘI NU PENTRU... JOC PERICULOS, CUM 
ERONAT A APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU DH MARȚI 
2 APRILIE".

Nu de alta, dar cititorii și-ar putea închipui prin „joc 
periculos" un joc eu totul™ nepericulos!

Păcat, zău, de bani I De timp, de telexul acesta, Intr-ade- 
văr, periculos !... Stop. V. TOFAN

COMPETIȚIA K. 0. SE RESPECTĂ• ••
INTIME

se

abia timpurile moderne au 
văzut năsdndu-sa la Mediaș 
patima popicofiliei.

Cert • că pînă acum cincî- 
șase ani existau aci PAI
SPREZECE echipe numărlnd 
— împreună cu rezervele —■ 
aproape O SUTA TREIZECI 
de membri.

Cert e că Aurel Chlrilă, 
component al lotului națio
nal de popice, e originar din 
Mediaș.

Cert e că acum la campio
natul orășenesc Iau parte nu
mai CINCI echipe care — 
dacă nu sa vor lua măsuri — 
se vor (reduce la TREI, apoi 
la DOUA, apoi ta UNA, 
apoi.,.

Pentru că una din bazele 
de popice a fost transformată 
da către „Uzinele textile 
Tirnava" în sală da ședințe.

Pentru că o a doua bază 
a devenit, de curînd, 
al întreprinderii de 
minte „8 Mai*.

Pentru eliberarea
a doua (și foarte bune) popi- 
cării

— a intervenit președinte-

depozit 
încălță-

acestei

Șl cu toate că legea exis
tă, că e invocată de toate 
organele mai sus citate, con
ducerea întreprinderii cu pri
cina a declarat că nu va eli
bera baza ci va construi una 
nouă dacă Va primi din par
tea Consiliului sportiv jude
țean. .. 400 000 lei (patru
sute mii lei).

Cererea pare, dacă nu ab
surdă, 
lescă.
privind bazele sportive e 
desființat printr-o întorsătu
ră de frază. Și totul e făcut 
dezinvolt pentru că nimeni 
n-a luat propriu-zis vreo 
măsură de restabilire a le
galității.

Astfel a devenit inutil 
după ce s-au trimis adrese, 
memorii, sesizări, după ce 
s-au convocat ședințe (nu
mite „consfătuiri") și alte 
ședințe (denumite „mese ro
tunde") să se mai compună 
alte memorii, alte sesizări,

cel puțin caragia- 
în ea H.C.M.-ul

An de an, amatorii de fotbal 
din țara noastră așteaptă jocu
rile de cupă cu un interes ani
mat mereu de cele mai sur
prinzătoare eliminări. Dacă e- 
diția trecută a fost marcată de 
promovarea în finală a Fores- 
teî Fălticeni, autoarea unei 
„istorice" victorii asupra vi
itoarei campioane, anul acesta, 
divizionara B Politehnica Iași, 
a „executat" de o manieră care 
îngheață orice intenție de scu
ză pe F.C. Argeș. Și nu se știe 
dacă echipa piteșteană va avea 
compensatoarea satisfacție în 
campionat pe care anul trecut 
a avut-o Rapidul...

S-ar putea deduce, după se
ninătatea c i care au capotat în 
meciul de cupă, că argeșenii 
au renunțat de bună voie la... 
al doilea iepure. Dacă acesta a 
fost subtextul copioasei lor în- 
frîngeri, maniera a fost total 
lipsită de eleganță...

în afara 
o „intrare" 
mai puțin 
predată și 
stadionul Giulești ca și pe cel 
din Sibiu, și-au făcut Vagonul 
Arad și C.F.R. Timișoara, am
bele din seria a Il-a a diviziei 
B. Cele 
deși au 
gălltate 
dominat

Politehnicii Iași, 
în sferturile cupei 
zgomotoasă dar a- 
viu aplaudată, pe

două echipe bănățene, 
terminat jocurile la e- 
după prelungiri, și-au 
destul de net adversa-

rele din „A“, Jiul și, respectiv, 
A.S.A. Tg. Mureș.

Sîntem, desigur, foarte cu
rioși să vedem cîte trepte va 
mai urca în cupă acest teme
rar și merituos „trio" din di
vizia secundă. Noi îi urăm suc
ces !

Față de celelalte calificări, 
vom remarca victoriile Ia limi
tă ale echipelor bucureștene 
Steaua și Dinamo, învingătoa
re 
în 
$1 
în 
după multă trudă cuvîntul.

Total diferite ca desfășurare, 
partidele „în familie" între di
vizionarele A. La Pitești, Ra
pidul — care (evident) țintește 
anul acesta cupa, campionatul 
dîndu-i reale dureri de cap — 
a trecut cu viteza... Dieselului 
craiovean peste echipa Băniei, 
„descoperită", în continuare, în 
jocurile pa alte terenuri.

In orașul de la poalele Tîm- 
pei, dinamoviștii băcăuani au 
acreditat încă o dată ideea că 
știu să joace fotbal și în afara 
fief-ului lor. Evoluînd în com
pania experimentatei 
ploieștene Petrolul, 
băcăuană a cîștigat clar 
meci greu pentru orice „11“ 
divizia A.

La Rm. Vîlceă, un meci

cu 2—1 și, respectiv, 1—0 
fața Politehnicii Timișoara 

Chimiei Suceava, în partide 
care experiența și-a spus

de care s-a „tras cu dinții", 
scorul final stabilindu-1, după 
relatarea corespondentului nos
tru, arbitrul ploieștean Cursa- 
ru...

Așa stînd lucrurile, Progre
sul și universitarii clujeni vor 
mai avea o „înfățișare" pentru 
a se decide a 8-a echipă cali
ficată în „sferturi". Pînă atunci, 
să cităm cu majuscule echipele 
care au trecut peste barajul 
acestor atît de dificile optimi 
de finală:
IAȘI, VAGONUL ARAD, 
TIMIȘOARA, DINAMO 
OAU, STEAUA, RAPID 
NAMO BUCUREȘTI.

M. POPESCU

• încă un fotbalist la casa 
lui : Guperman s-a căsătorit de 
cutînd cu sora lui Moldoveanu 
de la Petrolul. Sincere felicitări. 
Să sperăm că atunci cinci se vor 
intîlni pe teren ca adversari, cei 
doi cumnațl vor da dovadă de 
același Fair PLAY ca la... nuntă.

® La Tîrgoviște a început de 
mal multă vreme amenajarea 
unui teren de antrenament pen
tru cruțarea stadionului Metalul. 
A început este un fel a spune, 
căci, după primele zile lucrările 
au încetat. Cum vor justifica cel 
in drept stagnarea ? Cum răinîne

RHULÎATE...
Metalul București—KotKan

Tijfivacn Palloilijat
(Finlanda) 5-1 (2-0)

Pe terenul complexului spor
tiv Pantolimon, echi.pa Metalul 
București a întâlnit ieri pe cîș- 
tigătoarea cupei Finlandei 
(ediția de anul trecut). Meta- 
lurgiștii, în urma unui joc fru
mos, au obținut o victorie ca
tegorică. Au marcat: Vasilescu 
(mln. 30 și 41), Voinea (min. 
60 și 77 dinitr-o lovitură de la 
11 m), Mateăscu (min. 74), res
pectiv Talsa (min. 89). A ar
bitrat corect M. Stan — Bucu
rești.
D. DUMITRESCU - coresp.

T.U.G. București — Selecționata 
divizionară B a cluburilor

finlandeze 4-3 (0-3)
în cadrul turneului întreprins 

în țara noastră, Selecționata 
divizionară B a cluburilor fin
landeze a susținut idtimul med

popicelor
alte adrese șl să se convoa
ce alte ședințe (denumite 
„de lucru") și încă altele (de
numite „fulger").

A devenit, deci, Inutil să 
se mal 
cuțiile 
punct 
400 000 
CUMPĂRARE a 
ILEGAL OCUPATE.

Și pentru că a devenit ilu
zoriu argumentul rațional 
nu mai rămîne decît Bă fie 
folosit, energic și rapid, ar
gumentul legal. Oricît de a- 
micale ar fi în domeniul e«- 
trasportiv relațiile între po
picarii medieșeni și între
prinderea „8 Mai", primii 
— sau forul care-i tutelează, 
sau orice alt for în drept — 
n-au altceva de făcut decît 
să se constituie parte civilă 
cerînd ajutorul tribunalului.

Mediașul, cunoscut pe vre
muri prin procesele sale de 
vrăjitoare va redeveni cu
noscut pe plan juridic prin- 
tr-un „Proces al popice
lor". Poate că, în semn de 
represalii „8 Mai“-ul nu va 
mal vinde pantofi popicarilor, 
iar aceștia, demonstrativ, 
vor purta saboți. Vor apare, 
pe plan moral, două tabere : 
cel care vor afișa la buto
nieră popice minuscule și 
alții cs.re-și vor atîma de re
ver n rțișoare în formă de 
sandale.

Oricum se va desfășura 
însă procesul și oricît va fi 
de burlesc, el va avea Un 
singur rezultat: aplicarea 
H.C.M.-ului.

Așa că zarurile fiind arun
cate, pe cînd — Ia Mediaș — 
Procesul popicelor ?

Cernii BACIU

discute după ce dis- 
au ajuns într-un 

mort și s-au cerut 
lei PREȚ DE RAS- 

popicărîei.

echipe 
formația 

un 
din

nulREZULTATE• se

în compania echipei T.U.G. 
Oaspeții, preiau inițiativa de la 
început și înscriu în min. 2 prin 
Uttu. După cîteva minute a- 
celași Uttu ridică scorul la 2—0. 
Jucătorii bucureșteni construiesc 
în continuare, acțiuni pericu
loase. dar cei care marchează 
sînt tot finlandezii, prin Kan- 
gaslahti. După pauză, jucătorii 
de la T.U.G. atacă puternic și 
înscriu în min. 48 prin Popes
cu. Au mai înscris de la T.U.G.: 
Mihai (min. 61), Kemi (min. 64, 
autogol) și Anton (min. 73). 
PUFU CORNELIU — coresp.

Dinamo București-
Spartak Sofia 3-0 (2-0)

Pe stadionul Dinamo din 
Capitală s-a disputat joi du- 
pă-amiază 
țională de 
pele de 
București 
Meciul s-a încl 
toria meritată a echipei Di
namo (cu scorul de 3—0), 
care și-a depășit adversarul 
printr-un joc colectiv și o 
tehnică mai bună.

Golurile au fost înscrise de: 
Cotiga (min. 7) și Moldovan 
(min. 14 și min. 55, dintr-o 
lovitură liberă). Satisfăcător 
arbitrajul lui Tudor Marin.— 
București.
AUREL PĂPĂDIE — coresp.

întâlnirea interna- 
fotbăl dintre echi- 

juniori Dinamo 
și Spartak Sofia. 

:heiat cu vic-

La tineret rezerve
RAPID—UNIVERSITATEA 

CRAIOVA 2—1 (1—0) 
întrucît, în perioada 31 mai 

— 13 iunie, va evolua la Kob
lenz, în R.F. a Germaniei, echi
pa de tineret-rezetve a Rapi
dului și-a disputat meciul cu 
formația similară a Universi
tății Craiova (joc programat 
pentru ultima etapă a returu
lui) miercuri, la Pitești. Victo
ria a revenit echipei Rapid cu 
2-1 (1—0).

POLITEHNICA 
C.F.R.

BA- 
și DI- O imagine concludentă: 

cîțiva jucători Craioveni 
cer socoteală arbitrului 
Pop pentru una din deci
ziile sale și acesta para 
să Se justifice în fața lor

eu entuziasmul și angajamentele 
luate atunci 1 N-a fost decît vor
bărie goală 1

« Arbitrul N. HAINEA (Bîttad) 
și-a făcut duminică „reintrarea" 
la un tnecl de divizia A. După 
cum se știe, arbitrul bîrlădean 
n-a condus în ultima vreme me
ciuri din primul nostru campio
nat în urma unor arbitraje dis
cutabile — șl discutate — din 
toamna trecută. Duminică, la 
Ploiești, N. Hainea a arbitrat 
deși la Intrarea pe teren avea 
38,5° temperatură.

@ Tov. Mircea Biriș, președin
tele C.J.E.F.S. — Hunedoara, na-a 
Scris următoarele : „Cu ocazia 
■meciului Jiul—Petrolul, din M 
martie, am rămas surprins de U- 
tltudinea antrenorului Oană de la 
Petrolul care după terminarea 
partidei a Intrat în cabina arbi
trilor și a adus ofense acestora, 
fiind nemulțumit de felul cum 
au condus, spunînd că arbitrajul 
a fost o rușine — repetlnă, ru
șine de asemenea arbitraj — âe 
ce se trlm.lt asemenea arbitri. De 
față a fost și observatorul fede
ral. Se pune întrebarea : aii acest 
drept antrenorii sau nu ?“

« In anul 1966, tov. Alexandru 
PĂTURICĂ din INEU, jud. Arad 
a depus suma de 15 lei pentru 
preschimbarea carnetului de ar
bitru. De atunci și pînă în pre
zent arbitrul PĂTURICĂ a bă
tut de cîteva zeci de ori la Ușa 
tov. Dudaș Avram dtipă 
carnet. Totul a foșt în 
aceea ne-a scris nouă 
tăm.

hatil 
zadar, de 
să-l aju-

arbitri eu 
unul din

< Fiindcă există doi 
numele de Aurel Pop, ___  ___
Cluj și celălalt din Oradea, s-a 
făcut o confuzie legată de Sanc
ționarea unuia dintre ei. Cel 
care a fost suspendat pe 3 Iutii 
este Aurel Pop-Cluj, cate a con
dus meciul Jiul-Petrolul, șl nu 
Aurel Pop-Oradea, 
tie pe teren la
București — F.C. 
vocat, din cauza 
merite.

Dar, cum șl Aurel Pop-Oradea 
a condus, miercuri, cu totul ne
corespunzător (meciul de cupa 
Rapid—Universitatea Craiova),
este de așteptat că va fl suspen
dat și el, ellmlnîndu-se astfel 
orice posibilitate de confuzie șl 
de controverse...

a cărui aparl- 
Jocul D'.narha 
Argeș a pro- 
aceasta, r.edu-

Niște jucători nesportivi
și un

Universitatea Craiova a do
vedit din nou, în jocul de cupă 
de la Pitești, că traversează o 
perioadă de criză, în fond ine
vitabilă în viața oricărei echipe. 
Dar nu despre cauzele care au 
generat această situație ne pro
punem a discuta în rindurile 
de față, ci despre comportarea 
total nesportivă a unora din
tre jucătorii craioveni în me
ciul cu Rapid.

Echipa giuleșteană a fost 
evident mai bună în acest joc 
și victoria sa nu poate fi con
testată de nimeni. In mod cu 
totul surprinzător, însă, elevii 
antrenorilor Cosmoc și Nuțescu 
ne-au arătat că nu știu să pri
mească cu demnitate înfrînge- 
rea, reacționînd într-un mod 
care nu le face deloc cinste. Ei 
au imprimat jocului un carac
ter de nervozitate și de duri
tate, tonul dîndu-l chiar fostul 
rapidist Marian Popescu, care 
în cele din urmă a și căzut vic
timă propriei sale porniri. El a 
fost secondat de fundașul Mi
hăilescu. care spre sfîrșitul pri
mei reprize l-â faultat vădit in
tenționat pe Dumitriu, Scoțîn- 
du-l, de fapt, definitiv din joc. 
Dar jucătorul care s-a manifes
tat cel mai reprobabil în par-

arbitru tolerant
Desel-titlu de la Pitești a fost 

nicu. El a acționat foarte dur 
(aproape flecare contact al său 
cu adversarul însemnînd fault), 
a vociferat tot timpul, i-a insul
tat în mod repetat pe arbitrii 
de linie, ă protestat deseori la 
deciziile arbitrului de centru, a- 
jungînd pînă la a-l brusca pe 
acesta în două-trei rînduri (i-au 
dat o „mînă de ajutor" Strîm- 
beanu și Mihăilescu). Purtarea 
lui incalificabilă a indignat pe 
toți cei prezenți la acest meci 
și considerăm că atît clubul său 
cit și comisia de disciplină a 
F.R.F. vor trebui să-i dea o 
aspră sancțiune.

Faptele regretabile petrecute 
miercuri pe stadionul din Pi
tești se datoresc, însă, în bună 
măsură și arbitrajului prestat 
de Aurel Pop din Oradea, ace
lași care cu numai trei zile 
înainte condusese jocul de la 
București 
F.C. Argeș.
tat la tușe 
I. Chilibar 
dat multe decizii 
au avantajat sau 
în aceeași măsură 
pe. Este suficient 
de faza din minutul 62, cină

dintre Dinamo și 
Destul de slab aju- 
de arbitrii piteșteni 
și Gh. Popa, el a 

eronate, care 
dezavantajat 
ambele echi- 

să amintim

Ion Ionescu a fost faultat earn 
pnn dreptul punctului de Sa 
11 m, dar arbitrul a mutat locul 
infracțiunii, dictînd lovitură li
beră din afara careului craio- 
venilor. La rîndul lor, craiovenii 
au fost privați de o lovitură de 
pedeapsă în repriza secundă, la 
un fault comis în careul bucu- 
reștenilor.

Dar ceea ce îndeosebi îi re
proșăm arbitrului Pop este toc
mai tolerarea jocului dur și a 
celorlalte acte nesportive pe
trecute sub ochii săi și chiar 
îndreptate împotriva sa. El s-a 
dovedit lipsit total de 
tate, îngăduind să fie 
cit de către Deselnicu și dlți 
jucători craioveni, fără să re
curgă măcar la avertizarea ce
lor în cauză, deși avea datoria 
regulamentară să-i elimine fără 
șovăire din joc. Mai mult, antre
norul Cosmoc ne-a spus că ar
bitrul Pop s-a insultat reciproc 
cu jucătorii în timpul meciului.

Pentru maniera nesatisfăcă
toare în care a condus jocul 
de la Pitești și care a produs 
deseori ilaritate, dar și reacții 
negative în tribune, arbitrul 
Pop ar trebui ținut o vreme pe 
tușă.

autoti- 
îmbtîn-

C. FIRANESCU

««'MW'
Ăî.țtO^ÎL.. a "'■’■< ’■■’..r^-b.'bb-rbbă

Dembrovschi a reluat splendid cu capul o centrare a lui Macdvei l.a post. Zamfir, portarul Jiului va reține. Fază din 
meciul de cupă: Vagonul — Jiul

Foto: V. BAGEAG
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O problemă, deseori neglijată, dar foarte importantă

ALIMENTAȚIA CICLISTULUI IN LIPSA
Turul Franței, campionatele 

mondiale și alte competiții 
cicliste care au ținut marele 
afiș anul trecut, cu turnura 
lor spectaculoasă, de multe 
ori dramatică, cu problemele

Interviu cu dr. Jan Baart (Olanda)
tiv teste învățat încă din co
pilărie. A interzice unui ci
clist belgian să bea un pahar 
cu bere sau francezului „sfer
tul de Beaujolais" este o a- 
berație.

lor serioase, grave, știute mai 
de mult dar evitate poate din 
teamă sau interes, readuc în 
actualitate la acest început de 
sezon nevoia pregătirii biolo
gice a sportivului, împletind 
spiritul de prevedere cu o a- 
mănunțită cunoaștere a tutu
ror componentelor sale. Ci
clismul modern tinde să de
vină un sport practicat de 
oameni conștienți, care să 
știe să se îngrijească, ceea 
ce în ciclism înseamnă a ști 
să se alimenteze. Nici o al
chimie, nici un fel de pilule, 
nici un drog nu poate înlocui 
antrenamentul dublat de o 
alimentație rațională. In le
gătură cu problema alimen
tației în ciclism ne-am adre
sat medicului olandez JAN 
BAART, specialist în alimen
tație și recuperarea forței de 
muncă.

ÎNTREBARE : CE PROGRE
SE CONSIDERAȚI CA S-AU 
FĂCUT ÎN ALIMENTAȚIA 
CICLIȘTILOR ?

RĂSPUNS î Acest aspect al 
curselor a fost socotit mult 
timp o parte secundară, adia
centă, deși ea determină în 
mare parte desfășurarea în
trecerii. S-au făcut desigur 
progrese, însă mai mult în 
domeniul cercetării. în prac
tică sîntem departe de nece
sități.

I: CUM PRIVESC CICLIȘ
TII CHESTIUNEA „GASTRO
NOMICA" ?

R i O dată eu Fausto 
Coppi, mulți cicliști au în
ceput să se intereseze de die
tetica sportivă. Unii dintre ei, 
cu simțul măsurii și cunoscîn- 
du-și bine organismul, au a- 
doptat regimuri alimentare ce 
nu exclud competența. Dar, 
regimurile care conveneau 
perfect unui Coppi sau Bobet 
nu se potriveau tuturor. Ele 
au fost transmise ca rețete 
infailibile și rezultatele au 
fost inverse. Nu trebuie for
țat echilibrul natural, obiceiu
rile cu care sportivul respec

Șl TOTUȘI; PEGGY FLEMING 
A TRECUT LA PROFESIONISM!

NEW YORK 4 (Agerpres). 
Tripla campioană mondială și 
campioană olimpică la Jocu
rile de la Grenoble, patina- 
toarea americană Peggy Fle
ming a trecut la profesionism. 
Ea a semnat recent un con
tract (pentru suma de 500 000 
de dolari) cu Compania ame
ricană de televiziune N.B.C. 
Peggy Fleming va apare în- 
tr-o serie de emisiuni spe
ciale. între 19 și 21 aprilie, 
celebra patinatoare va evolua 
pentru ultima oară în cadrul 
unuj concurs de amatori. Este 
vorba de concursul organizat 
la New Jersey de „Essex Ska
ting Club".

I : CE NE PUTEȚI SPUNE 
DESPRE ALIMENTAȚIA ÎN 
TIMPUL CURSEI ?

R : Aici se comit erorile 
cele mai serioase. Tinerii, mai 
ales, sînt prost informați a- 
supra acestui subiect vital. în 
general, ei mănîncă mult și 
orice, crezînd că astfel vor 
evita și vor preveni senzația 
subită și presantă de foame, 
caracteristică în ciclism. Am 
văzut alergători înghițind can
tități enorme de alimente, cu 
singura grijă de a nu fi vic
tima foamei. Dar în momen
tul cînd se află în plin efort, 
ciclistul se găsește și în plină 
digestie și chiar dacă nu e 
victima foamei, va fi lipsit de 
reacție și fără forță. Soluția ? 
Să se alimenteze îndată ce 
simte senzația de foame, ape- 
lînd la alimente ușor asimila
bile. în cursele de peste 150 
km e bine să mănînce la fie
care jumătate de oră. Foa
mea dispare și alergătorul nu 
mai este handicapat de o di
gestie dificilă, proces care ab
soarbe organismului o canti
tate de energie. Băutul în 
curse este o altă cheie a suc
cesului în ciclism. Medicul tre
buie să sfătuiască pe ciclist 
să nu bea prea mult și orice. 
Aici se vede forța caracteru
lui, puterea de a-ți domina or
ganismul.

Cred că punctele tradițio
nale de alimentare cu tot fe
lul de sacoșe, pungi, pachete 
de gustări cu pulpe de pui, 
budinci, prăjituri de orez, za
hăr (în cantități mari irită 
mucoasa gastrică) vor dispare 
cu timpul. Merckx și Janssen, 
bunăoară, au renunțat deja la 
alimentarea clasică. Ei se re
zumă la o alimentare pur 
lichidă (o porție conținînd 15 
la sută proteine, 30 la sută 
lipide și 55 la sută glucide), 
care nu necesită eforturi de 
masticație și insalivare ; une
ori dificilă la un ciclist în 
plin efort.

Interesante sînt și formu
lele dr. Creff pentru prăji
turile ciclistului — făină, 
hyperprotidină, un ou și za
hăr.

I : CUM TREBUIE CONSI
DERAT ROLUL ALIMENTA
ȚIEI ÎN CICLISM?

R : Aș vrea să fiu bine în
țeles. Cum spuneam și la 
început, alimentația joacă un 
rol foarte important, dar e 
inutil să Se creadă că va fi 
suficient să ai un regim bine 
studiat, verificat, pentru a de
veni campion. Sînt cicliști care 
au veleități de dieteticieni, își 
cîntăresc ca la farmacie rațiile, 
urmînd savante calcule după 
tabelul caloriilor. Cursa are 
legile ei. Condițiile atmosfe
rice, profilul traseului o in
fluențează decisiv. O alimenta
ție conformă cu legile de nu
triție sporește efectiv randa
mentul unui sportiv. Dar nu 
poate înlocui calitățile native 
și, mai ales, antrenamentul.

I: ÎN CONCLUZIE, CE RE
COMANDAȚI CONCUKENȚI- 
LOR UNUI TUR CICLIST?

R : Un ciclist trebuie să fie 
cumpătat, să bea lichide (ape 
alcaline, nu gazoase) între 
mese, să consume suficiente 
proteine pentru recuperarea 
musculară, dar nu mult, pen
tru a evita furunculoza, să con
sume glucide (zaharuri) pen
tru a avea calorii ușor utili
zabile, dar nu mult pentru a 
evita dispepsia. Toate alimen
tele sînt indispensabile, însă 
trebuie armonizate, este nece
sară o variație continuă. S-a 
dus vremea meselor panta
gruelice a vechilor „giganți" 
ai șoselii", cărora li se cerea 
să parcurgă 5 500 de kilome
tri în Turul Franței. În ci
clismul modern, cînd mediile 
orare au crescut vertiginos, 
ciclistul trebuie să asimileze

repede în vederea unor efor
turi brusce și intense. Ciclis
tul de azi este obligat să se 
alimenteze des, cu cantități 
mici, pentru a nu bloca apa
ratul digestiv. El va fi atent la 
tot ce i se oferă, preferind 
lucrurile proaspete și de cali
tate. În esență, alimentația 
curselor pe etape trebuie să 
aibă în vedere refacerea re
zervelor de energie neuromus- 
culare, printr-un regim foarte 
bogat în proteine, vitamine 
etc. și prin eliminarea meta- 
boliților cauzați de oboseală, 
printr-o alimentație de dezin
toxicare. Este important ca 
după fiecare etapă să se bea 
circa 300 g apă alcalină, să
rată, îndulcită, potasică și de 
preferință călduță, apoi un 
pal: ar cu lapte. Masa de seară, 
ca și cea de prînz, trebuie să 
fie la fel de bine studiate. 
Alimentația și antrenamentul 
se vor face urmînd metodele 
cele mai bine verificate, me
tode care ele însele se află In
tr-un proces de perfecționare 
continuă. O igienă maximă va 
fi observată de ciclist.

Organismul sportivului de 
performanță este un mecanism 
de mare precizie pe care un 
lucru mic îl poate deregla. In 
cazul cicliștilor angajați în 
cursele pe etape, acest echi
libru trebuie menținut în fie
care zi. Și nu este de loc ușor. 
Să nu uităm că cicliștii sînt 
singurii sportivi care depun 
practic un efort cotidian de 
4—5 ore și aceasta timp de 
10—14 zile fără întrerupere.

Ilie GOGA

ȘTIRI • REZULTATE
OKKER L-A ÎNVINS 

PE FLETCHER

Rezultatele înregistrate în tu
rul doi al probei de simplu 
masculin din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Johannesburg : . Lundquist 

(Suedia) — Reinach (Republica 
Sud-Africană) 6—3, 6—2, 9—11, 
6—2 ; Okker (Olanda) — 
Fletcher (Australia) 6—3, 6—3, 
6—2 ; Fairlie (Noua Zeelandă) 
— Rosenberg (Republica Sud-

REPREZENTATIVELE fe
minine de volei ale Olandei 
și Poloniei s-au întîlnit la 
Breda (Olanda) într-un meci 
amical. Voleibalistele polo
neze au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (15—9, 15—10, 
15—5).

a
ÎN CAMPIONATUL UNIO

NAL DE HOCHEI PE GHEA
ȚA, principalele pretendente 
la titlu au obținut noi victorii. 
T.S.K.A. Moscova a învins cu 
7—1 (2—0. 3—1,. 2—0) pe Di
namo Kiev, iar Spartak Mos
cova a dispus cu 4—2 (3—1, 
1—1, 0—0) de Himik Voskre- 
sensk. Alte rezultate ! Torpe
do Gorki—S.K.A. Leningrad 
0—1 (0—1, 0—0, 0—0) ; Di
namo Moscova—Lokomotiv 
Moscova 1—2 (0—1,0—1,1—0).

CEA DE-A DOUA ETAPA a 
„Turului ciclist al Belgiei", 
desfășurată pe distanța Ber- 
trix—Verviers (160 km) a fost 
cîștigată de campionul mon
dial Eddy Merckx (Belgia) cu 
timpul de 3h47:50,0.

în clasamentul general indi
vidual conduce belgianul Wil
fried David, urmat la 36 sec 
de Van Springel (Belgia), la 
1:19,0 de Stevens (Olanda) și 
la 1:23,0 de Vianen (Olanda). 
Eddy Merckx se află pe locul 
11 la 1:38,0, iar Raymond 
Poulidor ocupă locul 12 la 
2:34,0 de lider.

H
CU PRILEJUL UNUI CON

CURS de atletism desfășurat 
ia Malmoe, Rickard Bruch a 
stabilit un nou record al Sue
diei în proba de aruncarea 
discului, cu performanța de 
60,58 m. Vechiul record data

ona
Mâine, la Marsilia și SoSia

Două meciuri in Campionatul european de fotbal
La Marsilia și Sofia sînt pro

gramate mîine două importan
te confruntări în sferturile de 
finală ale Campionatului euro
pean de fotbal. Am primit de 
la corespondenții noștri ulti
mele noutăți despre aceste par
tide, pe care le oferim citito
rilor.

FRANȚA - IUGOSLAVIA

In timp ce selecționata Iugo
slaviei termina la egalitate 
C3—3) cu echipa Sofiei, repre-

simțămîntul, Combin va putea 
fi folosit pentru ambele meciuri 
cu Iugoslavia și îl va avea ca 
coleg de linie pe Di Nallo, 
component al formației Lyon. 
In ce privește linia mediană, 
au fost Încercați trei jucători5 
Kravczyk, Simon și Herbin. 
Dar, numai Herbin a dat satis
facție. Aceasta a făcut ca se
lecționerul să-l retragă la mij
locul terenului pe excepționa
lul atacant Szepaniak, iar Her
bin, pe post de mijlocaș, să 
aibă importante sarcini de apă-

BULGARIA — ITALIA

Fotbaliștii italieni au sosit 
miercuri noaptea la Sofia, cu 
un lot alcătuit din tot ce are 
mai valoros „calcio“-ul pent» 
sular la această oră, mai puțin 
extrema stingă Riva, indispo
nibil. Antrenorul Eeruccio Val- 
careggi a anunțat ziariștilor 
prezenți la aeroport următoarea 
formație probabilă: Albertos! 
— Burgnich, Facchettî, Bercel- 
lino, Bertini, Picchi, Domen- 
ghini, Juliano, Mazzola, Rivera,

TURNEUL DE ȘAH 
DE EA SARAJEVO

După 12 runde, în turneul 
internațional de șah de la Sa
rajevo conduc Cirici (Iugo
slavia) și Lein (U.R.S.S.) cu 
cîte 8 p., urmați de Krogius 
(U.R.S.S.), Barczay (Ungaria) 
7'/2P; Kavalek (Cehoslovacia) 
7 (1) p. în runda a 12-a, 
Krogius l-a învins pe Kele- 
cevici. Partidele Cirici—Ma-

Africană) 3—6, 7—5, 7—5, 2—6, 
6—0 ; Maud (Republica Sud- 
Africană) — Gottschalk (R.F. 
a Germaniei) 6—4, 6—4, 6—4.

în proba de simplu feminin 
(turul I), Wendy Tomlinson 
(Republica Sud-Africană) a în
trecut-o cu 2—6, 6—3, 14—12 
pe Frances McLennan (Scoția), 
iar Kora Schediwy (R. F. a 
Germaniei) a dispus cu 4—6, 
6—3, 6—1 de Susie Alberts 
(Republica Sud-Africană).

NOU RECORD EUROPEAN 
DE NATAȚIE

După două zile de întreceri, 
echipa U.R.S.S. conduce cu 
137—98 puncte în întîlnirea de 
natație cu selecționata R.D. 
Germane, care se desfășoară 
la Tallin. Pe lingă perfor
manțele anunțate, în ziua a 
doua a mal rost stabilit încă

un record european: Larisa 
Zaharova — 2:30,1 la 200 m 
mixt. Proba de 400 m mixt 
feminin a fost cîștigată de 
Gabriela Wetsko, cronometrată 
cu timpul de 4:46,3 (nou re
cord al R.D. Germane), iar 
proba feminină de 200 m flu
ture a revenit înotătoarei so
vietice Tatiana Deviatova cu 
2:28,8 (nou record unional). 
Alte rezultate : 100 m fluture 
masculin : Vladimir Nemșilov 
(U.R.S.S.) — 59,02 ; 200 m bras 
masculin: Igor Morciukov 
(U.R.S.S.) — 2:29,4.

CURSA CICLISTĂ 
BORDEAUX—SAN SEBASTIAN

69 de concurenți s-au prezen
tat la startul cursei cicliste 
internaționale Bordeaux—San 
Sebastian. Prima etapă, în
cheiată la Meringnac, a reve
nit rutierului olandez Pieter 
Hoestra, cronometrat cu 
3h54:55,0. în același timp cu 
învingătorul au sosit Van 
Prinsen (Olanda) și Guy 
Grumbert (Franța).

Primul dintre cicliștii ro
mâni a ' fost Constantin Gri- 
gore, clasat pe locul 10 (la 
1:05,0 de cîștigătorul etapei). 
Ceilalți concurenți români au 
ocupat următoarele locuri s 
Șefan Suciu (19) — la 2:29,0 ; 
Tudor Vasile (21), Emil Rusu 
(23) — ambii la 2:39,0-

OLIMPIADA DE SAH 
A NEVAZĂTORILOR

La Olimpiada de șah a ne
văzătorilor, care se desfășoară 
în orașul englez Weymouth, 
echipa română se menține în 
primele locuri. în runda a 
5-a formația României a în
trecut cu 2*/2—IV2 puncte 
echipa U.R.S.S. Cehoslovacia a 
învins cu 3’/2—*/î puncte pe 
S.U.A., iar Iugoslavia a cîști- 
gat cu 4—0 întîlnirea cu se
lecționata R. D. Germane. în 
clasament continuă să con
ducă Iugoslavia cu 17 p., ur
mată de România, Ceho
slovacia 13'/2 p., Ungaria și 
U.R.S.S. 12Ț2 p., Austria și 
R. F. a Germaniei 12 p., R. D. 
Germană și Anglia lO’/j p. etc.

In Asparuhov, pe care-l vedeți în fotografie executînd. o „foarfecă", suporterii bulgari își 
pun cele mai mari speranțe. Va reuși excelentul jucător bulgar să înscrie vreun gol în poarta 

Italiei, apărată de Albertosi?
zentativa Franței, antrenată de 
Louis Dugauguez, susținea un 
joc de verificare cu formația 
italiană Torino. Rezultatul de 
I—1 nu l-a speriat pe selecțio
nerul francez, acesta declarînd 
după meciul de la Nisa că este 
satisfăcut de forma manifestată 
de elevii săi. Totuși, pentru 
meciul' cu Iugoslavia, Dugau
guez intenționează să efectueze 
unele modificări care să ducă 
la mărirea forței de percuție 
a atacului. Astfel, deși la un 
moment dat părea hotărît să nu 
apeleze la jucătorii francezi 
care evoluează în străinătate, 
selecționerul echipei Franței 
pare a fi decis acum să-l utili
zeze, în meciul de sîmbătă pe 
Nestor Combin, jucător care a 
făcut o partidă mare ca coor
donator al tcrinezilor. Intrucît
clubul din Torino și-a dat con-

Alte știri 
din fotbal

® Finala „Cupei Balcanice" 
(ediția 1967) a revenit echipei 
A.E.K. Atena, care a dispus 
în finală cu 3—1 (2—0) de Fe
nerbahce, prin punctele mar
cate de Sideris (2) și Karafes- 
kos.

® în preliminariile olim
pice (zona Americii de Sud) : 
Columbia—Paraguay 4—1
(1-0). .

® în campionatul R. F. a 
Germaniei s-au disputat noi 
întîlniri : Bayern Miinchen— 
Borussia Dortmund 2—0 (a 
înscris Muller ■— 2), Eintracht 
Braunschweig—Miinchen 1860 
0—1. Cu șapte etape înainte de 
sfîrșit, în clasament conduce 
F. C. Nurnberg cu 37 p, urma
tă de Bayern Miinchen cu 34 p.

tulovici, Barczay—Leban și 
Mestrovici—Robatsch s-au în
cheiat remiză. Kavalek a în
trerupt cu Kozomara și Ivkov 
cu Bogdanovich

din anul 1964 și aparținea lui 
Lars Haglund cu 59,55 m.

LA BRATISLAVA a început 
un turneu internațional mas
culin de volei dotat cu „Cupa 
Eliberării". în primul meci, 
selecționata orașului Varșovia 
a învins cu scorul de 3—1 
(15—8, 15—11, 12—15, 15—4) 
echipa orașului Bratislava.■

ÎN PROBA DE SIMPLU 
MASCULIN din cadrul tur
neului internațional de tenis 
de la San Juan (Porto Rico), 
Jan Kodes (Cehoslovacia) l-a 
întrecut cu 6—2, 6—3 pe Ri
chard Russel (Jamaica), iar 
Ron Homberg (S.U.A.) a dis
pus cu 6—4, 6—3 de Juan 
Gisbert (Spania). Alte rezul
tate : Fox (S.U.A.) — Iova- 
novici (Iugoslavia) 8—10, 6—4, 
6—1 ; Sangster (Anglia) — 
Franulovici (Iugoslavia) 2—6, 
6—0, 6—3 ; Cox (Anglia) — 
Fitzgibbon (S.U.A.) 12—10, 
8—6 ; Koukal (Cehoslovacia) 
— Guzman (Ecuador) 6—3, 
6—1.

În turneul feminin, Chris
tina Sandburg (Suedia) a în
vins-o cu 6—4, 5—7, 7—5 pe 
Elena Subirats (Mexic), iar 
Vicki Rogers (S.U.A.) a cîști- 
gat cu 6—0, 6—2 la Leslie 
Turner (Australia).■

DIN STOCKHOLM se anun
ță că ministrul suedez al jus
tiției, H. Kling, a cerut inter
zicerea boxului profesionist, 
pe care l-a caracterizat ca „o 
manifestare publică de cruzi
me". După cum se știe, în Is
landa boxul profesionist a fost 
abolit printr-un decret guver
namental.

^telefon

rare. Cîteva regretabile acci
dente survenite în ultimele eta
pe de campionat i-au făcut in
disponibili pe Gondet (cel care 
în septembrie 1965, printr-un 
gol înscris de la 30 m, a elimi
nat Iugoslavia din C.M.), Lech, 
un demn urmaș al lui Kopa. 
Iată, de altfel, formația proba
bilă a tricolorilor francezi: Au- 
bour — Djorkeeff, Bosquier, 
Quittet, Baeza — Szepaniak, 
Herbin — Loubet, Combin, Di 
Nallo, Baretta. Ca rezerve se 
contează pe posibilitatea utili
zării următorilor jucători : Si
mon, Rovelli, Guy, Michel, 
Krawczyk.

Henri COUSIN

Prati. în ce-i privește pe fot
baliștii bulgari, ei ău susținut 
marți ultimul joc de antrena
ment (8—1 cu Minior , Buhovo, 
echipă din categoria B, prin 
golurile înscrise de Popov — 
3, Kotkov — 2, Asparuhov, D®r- 
mendjiev și Jekov), iar antre
norul Boșkov a comunicat pre
sei următoarea formație proba
bilă : Boncev — Salamanov, 
Penev, Jecev, Gaganelov, Ia- 
kimov, Popov, Asparuhov, Kot
kov, Jekov, Dermendjiev.

In ambele tabere se manifes
tă mult optimism. Italienii spe
ră într-un meci egal, în timp 
ce gazdele au declarat că joacă 
numai la victorie.

Toma HRISTOV

Luptătorii noștri au obținut 
cîteva rezultate bune la Budapesta

BUDAPESTA, 4 (prin tele
fon). — După trei zile de în
treceri a luat sfîrșit turneul 
internațional de lupte greco- 
romane și libere la care au 
participat sportivi din cinci 
țări. Luptătorii noștri au în
cheiat competiția cu o serie 
de rezultate bune : N. Cristea 
a cucerit medalia de argint, 
Gh. Berceanu, A Balog și Șt. 
Stîngu, medalii de bronz.

Iată, de altfel, rezultatele înre
gistrate de reprezentanții noștri : 
GRECO-ROMANE : Gh. Berceanu 
(cat. 52 kg) b.p. Baramgin 
(U.R.S.S.), b.p. Varadl (Ungaria), 
b.p. Gali (Ungaria), egal cu Man- 
ko (Iugoslavia). în finală p.p. 
Molnar (Ungaria), cîștigînd meda
lia de bronz.

M. Boloean nu a putut să se în
cadreze în limitele categoriei 63 
kg (pentru care fusese selecționat) 
și a concurat la 70 kg : b. tuș M. 
Vlad, egal cu Hornea (Ungaria),

egal cu Bakos, p.p. Novohatikov 
(U.R.S.S.) și s-a clasat pe locul 
IV. M. Vlad a pierdut în turul II, 
la puncte în fața sportivului so
vietic, fiind eliminat. N. Neguț 
(cat. 87 kg) p.p. Bercs (Ungaria), 
b.p. Szilay (Ungaria) — campionul 
mondial al categoriei, egal Kre- 
zinski (Polonia) și este eliminat. 
N. Pavel (cat. 4- 97 kg) p.p. Voida 
(Polonia), p.p. Skaran (U.R.S.S.) și 
eliminat. „LIBERE" : N. Cristea 
(cat. 57 kg) b.p. Glinka (Ungaria), 
b.p. Jdei (Ungaria), b. tuș Jan
kowski (Iugoslavia), p.p. Leonov 
(Bulgaria). în finală polonezul 
Bednorik nu se prezintă și Cris
tea ocupă locul II. I. Chirilă (cat. 
70 kg) egal Buzasz (Ungaria). în 
acest timp a făcut o entorsă la 
genunchi și n-a mai intrat în con
curs. A. Balog (cat. 87 kg) p.p. A- 
damov (Bulgaria), b.p. Patuleta 
(Polonia), b.p. Hegedus (Ungaria), 
egal cu Holloszi (Ungaria) și se 
clasează pe locul III. șt. Stîngu 
(+97 kg) p.p. Markov (U.R.S.S ! si 
p.p. Szabo (Ungaria), l.a această 
categorie au fost patru concu
renți. Pe națiuni, primul loc a re
venit sportivilor maghiari.

Echipa sovietică Jalghiris Kaunas a cîștigat pentru a doua oară 
consecutiv „Cupa campionilor europeni" la handbal feminin. Sportivele 
sovietice au eliminat în sferturi echipa ETV Hamburg, pe Cracovia 
in semifinale, iar in finală au întrecut cu 13—11 formația Empor 

Rostock. In fotografie, cîștigătoarea trofeului

Calendarul internațional al rugbyștilor

români in prima jumătate a anului
Luna în curs prilejuiește rugbyș

tilor noștri primele întîlniri interna
ționale. Astfel, pe data de 18 apri- 
iie, la București, Steaua primește re
plica sportivilor de la Dukla Braga, 
Apoi, în ziua de 2 mai, Steaua sus
ține o întîlnire de mare interes, și 
care tinde să devină tradițională, în 
compania Selecționatei Armatei 
Franceze.

Echipa națională joacă în cadrul

„Cupei Națiunilor" cu Cehoslovacia, 
la București, în ziua de 26 mai.

în sfîrșit, pînă la jumătatea anu
lui, mai exact în cursul lunii iunie, 
vom mai avea prilejul să urmărim 
meciul România—Polonia, tot la 
București, precum și turneul valo
roasei formații franceze Toulon, 
care va însuma 3 meciuri (datele 
exacte și adversarele urmează a fi 
fixate).

Trei arbitri de fapte români 

selecționați pentru J. 0.
La Dubrovnik (Iugoslavia), 

95 de arbitri de lupte din nu
meroase țări au participat, 
timp de cinci zile, la un curs 
de perfecționare în vederea 
marilor competiții din acest an 
și îndeosebi a Jocurilor Olim
pice din Mexic. Biroul prezi
dențial al Federației interna
ționale de lupte s-a prezentat 
în plenul său, avînd în compo
nență și pe antrenorul emerit 
Ion Corneanu. La acest curs 
au fost invitați trei arbitri din 
țara noastră : Valentin Bați, 
Vascul Popovici și Ion Crisnic, 
care s-au bucurat toți de apre
cieri elogioase. După examenul 
de încheiere, cei trei arbitri 
români au fost selecționați pen
tru întrecerile din cadrul J.O. 
I. Crisnic a primit brevetul de 
arbitru internațional, catego
ria I.

La cursul internațional 
de arbitri, Biroul prezidențial 
F.I.L.A. a adus la cunoștință 
și unele modificări de regu
lament. Dintre acestea, rețin 
atenția în mod deosebit două: 
1. întrecerile vor fi conduse de 
un arbitru judecător, un arbi
tru care arată punctele tehnice 
realizate de sportivi șl un șef 
de saltea. Arbitrul din centrul 
saltelei, purtînd două bande
role, va indica pe autorii punc
telor, ușor de identificat, deoa
rece sportivii vor fi obligați să 
se prezinte pe saltea in echipa
ment, fie roșu, fie verde; 2. In- 
cepînd cu anul 1969 la lupt» 
(ambele stiluri) vor exista zece 
categorii de greutate: 48, i?, 
57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 și 
peste 100 kg.

Gabriel Moiceanu - lider 
în turul ciclist al Marocului

Turul ciclist ai Marocului a programat ieri cea de a V-a etapa ■. Taraoudant— 
Marraech (230 km). Pe primul loc s-a clasat iugoslavul Valencia' în 6h 56:32,0. 
Concurînd bine, Gabriel Moiceanu și Ion Ardeleanu au sosit pe locurile 2 și 3, fiind 
cronometrați cu 6h 56:47,0 și, respectiv, 6h 57:02,0. Ciumeti s-a clasat pe locul 16 
(7h 11:55,0), iar Moldovean pe locul 19 (7h 19:42,0).

To clasamentul general individual conduce acum ciclistul român GABÂIEL 
MOICEANU, cu 22h 18:12,0, urmat de suedezul Soederlund — 22h 20:20,0 și maro
canul Ei Gourch — 22h 20:48,0,

A

A
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