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„Cupa F. R. C.“ poate constitui 
un mijloc de afirmare

„Cupa F.R.C." — 11—14 aprilie — reprezintă un eveniment 
de seamă pentru activitatea

EMIL RUSU

oampetitionială a ciclismului 
nostru. Timp de 4 zile îi 
vom putea vedea în con
curs pe seniori și juniori 
(între 12 și 14 aprilie, sepa
rat, se desfășoară și curse 
pentru alergătorii juniori), 
reprezentanți ai centrelor ci- 
dliste din București, Ploiești, 
Brașov, Brăila, Cluj, Tg. 
Mureș, Timișoara și Con
stanța, Verificarea pregătirii 
lor se va face în compania 
unui lot de 20 de rutieri din 
Ioturile naționale ale Polo
niei și Bulgariei.

Pentru cicliștii din lotul 
de tineret al țării noastre 
(care-i cuprinde pe Emil 
Rusu, Constantin Grigore, 
Vasile Tudor, Ștefan Suciu, 
Cristian Tudoran ș.a.), ca și 
pentru loturile Poloniei și 
Bulgariei, „Cupa F.R.C." 
constituie Un mijloc de pre
gătire și verificare în ve
derea competițiilor interna
ționale ale primăverii. Pen
tru ceilalți cicliști — din clu
burile și asociațiile sportive 
din Capitală și din provin
cie — „Cupa F.R.C.“ poate 
însemna un prilej de afir
mare.

★
Aseară au sosit în Capi

tală cicliștii polonezi parti
cipant la „Cupa F.R,C.“. 
Din lot fac parte: Magiera, 
Kegel, Czechowski, Pole- 
wiak, Blawdzin, Hanușik, 
Forma, Jasinski.

V. MAR1UȚAN ÎL PROVOACĂ 
PE I. ALEXE PENTRU 
CENTURA „SPORTUL" 

Amănunte în pag. a 2-a

In campionatul municipiului București

M. Roșea: 594 p. la pistol viteză
In cadrul celei de a III-a 

etape a campionatului pe e- 
chipe a municipiului Bucu
rești, la tir, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : armă 
standard 3x20 f. femei : 1.
Marina Vasiliu 558 p., 2. Ve
ronica Stroe 553 p., 3. Maria
na Antonescu 552 p. ; armă 
standard 3x20 f. bărbați: 1. 
D. Becea 560 p„ 2. Gh.’ Vlă- 
dan 557 p., 3. D. Vidrașcu 
557 p. ; pistol liber : 1. N. 
Bratu 551 p., 2. G. Maghiar 
550 p., 3. I. Pieptea 547 p. ; 
pistol viteză: 1. M. Roșea
594 p., 2. G. Maghiar 588 p. 
(după baraj), 3. D. Iuga 588 p.

(după baraj); armă liberă 
3x40 f.: 1. I. Olărescu 1138 
p., 2. Șt. Alerhand 1120 p.,
3, Gh. Vasilescu 1117 p.

De vineri dimineața

FINALELE
LUPTĂTORILOR

CAMPIONATUL - CONTRIBUȚIE 
ECHIPEI NAȚIONALE DE

Sezonul de iarnă — de fapt 
perioada competițională funda
mentală a activității handbalisti
ce internaționale - a luat sfâr
șit. Odată cu el, s-a încheiat și 
o importantă etapă din planul 
de pregătire a lotului nostru fe
minin, din rîndul căruia va tre
bui să se „cristalizeze", pînă în 
luna noiembrie a acestui an, se
lecționata națională ce va pur
ta Învestitura tuturor iubitorilor 
de sport din țară de a reprezen
ta cu cinste culorile patriei în 
cadrul campionatului mondial 
din U.R.S.S.,, de a recuceri pen
tru România un loc fruntaș în 
ierarhia celor mai bune echipe 
din lume. întâlnirile internațio
nale, ca și acțiunile de pregă
tire centralizată ce le-au prece
dat, ne permit să tragem unele 
concluzii cu privire la situația 
actuală a handbalului nostru 
feminin,

Rezultatele obținute (8 victo
rii din 9 jocuri inter-țărl și 3 
înfrîngeiri suferite : una în fața 
U.R.S.S. și două la R.D.G., 
tn deplasare) au fost în general 
mulțumitoare, dar nu suficient 
de concludente pentru a ne da 
satisfacție deplină și încredere 
nelimitată pentru viitoarele evo
luții. Pe de o parte, ele au con
semnat un oarecare reviriment 
(în comparație cu anii 1964-65), 
au demonstrat că handbalul no
stru feminin a regăsit legătura

Ieri, In restanță 
la handbal, divizia A

La Timișoara, în meciul 
restanță de handbal feminin : 
Universitatea — Liceul nr. 4 
din localitate 7—2 (2—2).

cu plutonul fruntaș al preten
dentelor la supremație și că 
există premise de a înregistra 
— în decursul celor 8 luni ce 
ne mai stau la dispoziție — încă 
însemnate creșteri valorice. Pe 
de altă parte, însă, ele au rele
vat că nu avem dreptul — și, 
de altfel, nici motive prea înte
meiate — să ne aventurăm în 
fixarea obiectivelor de perfor
manță mai sus decît ne îngăduie 
realitatea. Se impune o anumită

Astăzi, la Brașov 

„U“ Cluj-Progresul, 
rejucare In „optimi"

Astăzi la Brașov se re- 
joacă meciul (din cadrul op
timilor de finală ale „Cupei 
României") dintre echipele 
Universitatea Cluj — Pro
gresul. tn prima partidă, 
disputată la Rm. Vîlcea, re
zultatul după prelungiri a 
fost egal: 1—1.

LA PROGRESUL
HANDBAL

în a emite pretenții, de- 
șansele și potențialul 
gazdă, ale formațiilor 

Iugoslaviei etc. nu pot fi

rezervă 
oarece 
echipei 
R.D.G.,
nesocotite.

Jocurile disputate în sezonul 
ce recent s-a încheiat ne-au pri
lejuit o serie de constatări, din
tre care le vom reține îndeosebi

Francisc SPIER 
antrenor federal.

(Continuare in pag. a 3-a)

Astă-seară, Universitatea 
Cluj - Clermont Ferrand

Aștă-seară se dispută, în 
Sala sporturilor din Cluj, 
întîlnirea internațională de 
baschet feminin dintre e- 
chipa locală Universitatea 
și formația franceză Cler
mont Ferrand care efec
tuează un turneu în țara 
noastră.

Clermont Ferrand este 
actuala fruntașă în cam
pionatul Franței, finalistă 
a campionatului 1966 — 
1967 și campioană univer
sitară în 1966—1967.

Tăpălagă (stingă) își pune adversarul în dificultateGh.

Intrecerile celei de a XV-a ediții a campionatelor 
republicane de lupte libere seniori se vor inaugura 
vineri, de la ora 9,30, în noua sală a clubului Progre
sul din Capitală. Cine vor fi noii campioni ? Cu puține 
excepții e greu de anticipat. La cat. 52 kg. din cei 16 
concurențl calificați în etapele premergătoare finale
lor, au șanse egale de a îmbrăca tricoul de campion, 
P. Cernău (C.F.R. Timișoara), D. Tlndeche (Tractorul 
Călugăreni) șl C. Drăgulln (Progresul Buc.). Un 
„triunghiular" care se anunță extrem de disputat va 
avea loc și la cat. 57 kg între N. Cristea (Steaua), 
ciștigătorul medaliei de bronz a campionatelor eu

ropene, Gh. Stan (Unio Satu 
Mare), campionul categoriei și 
Gh. Tăpălagă (Steaua) component 
al lotului republican. In conti
nuare, la cat. 63 kg, P. Coman 
(Steaua) este favoritul nr. 1. Cu 
mare interes sînt așteptate me
ciurile de la cat. 70 kg. P. Poale- 
lungl (C.S.O. Galați), P. Cîrciu- 
maru șl I. Chirilă (ambii de la 
Steaua) au îmbrăcat pe rînd tri
courile de campioni. La cat. 78 
kg, pentru primele confruntări 
internaționale din acest an ale 
echipei noastre, a fost selecționat 
brăileanul V. Iorga. Campionul 
categoriei, însă, este T. Balaș 
(Steagul roșu Brașov). Tot aici 
va evolua șl un alt sportiv valo
ros : Șt. Tampa (Steagul roșu 
Brașov), titular de mulți ani în 
națională. Fr. Boia (Mureșul Tg. 
Mureș) va urca mal mult ca sigur 
și de astă dată pe prima treaptă 
a podiumului la cat. 87 kg, așa 
cum tot aproape certă apare și 
victoria finală a lui șt. Stîngu 
(Steaua) Ia cat. +97 kg. In sfîr
șit, la cat. 97 kg. „bătălia" se '/a 
da, credem, între A. Maindt

!”al patrulea
I TITULARE8I

(Steagul roșu Brașov) campionul 
țării, I. Marton (C.S.M. Cluj) și
A. Balog (Unio Satu Mare), com-
ponenți ai lotului republican. Dar, 
să așteptăm finalele...
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c. ch.

au cîștigat concursul de verificare
Sala Floreasca a găzduit un concurs de 

verificare a loturilor republicane de tenis 
de masă în vederea apropiatelor campionate 
europene de la Lyon (17—24 aprilie).

Au avut loc două turnee : unul de sim
plu bărbați și altul mixt (fete și băieți). 
Rezultate și clasamente : turneul I : 1. Ne- 
gulescu cu Giurgiucă 2—0, Rethi 2—0, 
Covaci 2—0, Sindeanu 2—0, Bodea 2—0, Do
boși 2—0, Luchian 2—1; 2. Giurgiucă cu
Rethi 2—0, Covaci 2—0, Sîndeanu 2—1, Bodea 
2—0, Doboși 2—1, Luchian 2—0; 3. Rethi cu 
Covaci 2—0, sîndeanu 0—2, Bodea 2—0, 
Doboși 2—0, Luchian 2—1; 4. Covaci cu Sîn-

deanu 2—0, Bodea 2—1, Doboș! 2—0, Luchian 
2—1; 5. Sîndeanu cu Bodea 1—2, Doboșî 2—0, 
Luchian 2—0; ș. Bodea cu Doboși 1—2, Lu
chian 2—0; 7. Doboși — Luchian 2—1.

Turneul II : 1. Eleonora Mihalca cu Marla 
Alexandru 2—0, Daniells 2—0, Sentivani 
2—1, Suciu 2—0, Lazăr 2—1, Viorica Ivan 
1—2; 2. Maria Alexandru cu Daniells 1—2, 
Sentivani 2—0, Suciu 2—1, Lazâr 2—0, Vio
rica Ivan 2—0; 3. Daniells cu Sentivani 2—1. 
Suciu 2—1, Lazăr 1—2, Viorica Ivan 2—0 ; 4. 
Sentivani cu suciu 2—0, Lazăr 3—0, Viorica 
Ivan 0—2; 5. Suciu cu Lazăr 2—i, Viorica 
Ivan 2—0; 6. Lazăr — Viorica Ivan 2—0.

Maestra sportului Elena Tutan, a luat startul spre performanță la C.S.Ș.

„Cupa Hunedoara41 la maraton redus
Clubul sportiv Metalul Hu

nedoara organizează la 14 a- 
prilie un concurs de maraton 
redus, pe distanța de 25 km. 
Ciștigătorul cursei va primi 
„Cupa Hunedoara". De aseme

nea, vor mai fi oferite și alte 
numeroase premii. Sînt invitați 
să participe toți alergătorii de 
fond, atleți legitimați la clu
buri și asociații sportive.

MECI DRAMATIC
LA FLOREASCA

Rapid — Dinamo 3—2
Derbiul campionatului 

feminin de volei — res
tanță din ultima etapă a 
turului — disputat asea
ră în sala Floreasca a 
adus față în față pe cam
pioanele țării (Dinamo) 
și secundele lor (Rapid). 
Dinamovistele, spre deo
sebire de feroviare, nu 
gustaseră, în actualul 
campionat, din cupa în- 
fringerii. Aseară însă 
după 130 de minute de 
veritabil maraton, Dinamo 
a fost învinsă. Scor 3—2 
(13, —3, 9, —15, 12) pentru 
Rapid. Partida a fost pre
sărată cu numeroase gre
șeli de execuție comise 
cu dezinvoltură de am
bele formații. Servicii și 
preluări afară, șuturi în 
blocaj nedublate, blocaje 
penetrabile, mingi căzute 
în mijlocul terenului sau 
în zona a doua la care ju
cătoarele priveau stupe
fiate, în sfîrșit, prea mul
te greșeli pentru două e-

chipe cu , pretenții la ti
tlu. A învins, finalmente, 
formația care s-a regăsit 
mai repede, care și-a stă- 
pînit mai bine nervii.

Cu excepția seturilor 
doi și trei, cîștigate rela
tiv ușor de Dinamo și 
respectiv Rapid, în cele
lalte lupta a fost de un 
dramatism rar întîlnit. 
Momentele de tensiune 
au abundat, mai ales da
torită echilibrului de for
te, nici una din echipe 
nereușind să se desprin
dă hotărâtor.

Au evoluat echipele: 
RAPID — Tudora, Flores- 
cu (Todorovschi), Chezan, 
Szekely, Baga, Rebac; 
DINAMO — Bodgan (No- 
dea, Ștefănescu), Ștefă- 
nescu (Vamoșiu, Șorban), 
Ivănescu, Popescu, Ilies
cu (Șorban), Constanti- 
nescu (Vanea). A arbitrat 
cu scăpări I. Armeanu.

Ion DUMITRESCU

In fotografie — un moment din meci,

BILANȚ--
Cu prilejul împlinirii a 10 ani de existență 

a Clubului sportiv școlar din București

Clubul sportiv școlar 
din București a împlinit 
cu cîteva zile in urmă 
10 ani de viață. înființat 
ca unitate de performan
ță a elevilor din primul 
oraș al țării, acest club 
și-a justificat in mod re
marcabil existența.

In această privință 
este suficient să amintim 
că la Clubul sportiv șco
lar și-a început ucenicia 
și s-a format tinăra 
noastră sulițașă Mihaela 
Peneș, campioană olimpi
că la Tokio. Tot în ca
drul secției de atletism 
a clubului au activat o 
serie de alți valoroși 
sportivi, printre care

Gheorghe Costache, re
cordman mondial (juniori) 
la ciocan (6 kg), Petre 
Astafei, recordman al 
țării la prăjină (seniori), 
Gheorghe Zamfirescu, 
recordman național la 
100 m (10,3) ș.a.

O pleiadă de talente a 
crescut și în cadrul sec
ției de natație, care are 
o valoroasă componentă 
in tinăra înotătoare 
Georgeta Cerbeanu, me
daliată cu argint la pri
ma ediție a campionate
lor europene pentru ju
niori. In principalele 
competiții interne s-au 
impus, de asemenea, 
sportivii Angel Șopte-

reanu, Vladimir Moraru 
și Agneta Sterner. Intr-o 
disciplină înrudită cu 
natația — la polo — foș
tii juniori crescuți de 
acest club, Gruia Novac 
și Gh. Zamfirescu, au a- 
juns in lotul reprezenta
tiv de seniori, în timp ce 
I. Olae și D. Tudor fac 
parte din lotul de tine
ret.

In gimnastică, de ase
menea, Clubul sportiv 
școlar a avut elemente 
care s-au afirmat pe plan 
național, în primul rînd 

(Continuare în pag. a 2-a)

eci, n-a fost doar un simplu 
accident: nu numai la Pa-

I ris, în „Cupa campionilor eu
ropeni" ci și în continuare, 
floretistul luliu Falb n-a con-

| stituit decît o palidă imagine 
a adevăratului scrimer care a 
reprezentat țara noastră la
mondialele din Canada. Se

întîmplă, desigur, oricărui sportiv să
aibă momente de reflux psihic sau fi
zic. Falb, însă, a dezamăgit și la Satu
Mare, la campionatele naționale pe 
echipe și foarte recent la turneul indi
vidual de la Budapesta, din cadrul 
„Cupei Gaudini" (locul 8).

Grav este faptul că intervin impli
cații pe un plan mai larg, în ceea ce 
privește componenta echipei naționale, 
luliu Falb intra ca „senator de drept" 
în „4"-ul reprezentativ, împreună cu 
Mureșanu, Drîmbă și Țiu. S-a ivit, prin 
urmare, o situație dificilă, cînd sînt 
necesare investigații pentru un nou ti
tular, al patrulea, tocmai acum, în 
anul olimpic și nu prea departe de ma
rea confruntare sportivă din Mexic.

Este evident că antrenorii sînt și ei 
în dilemă. Se dovedește că lotul mas
culin de floretă nu este chiar atît de 
larg încît să poți opera schimbări fără 
a fi scutit de emoții. Doar 5, 6 spor
tivi într-o probă în care, în mod în
dreptățit, se emit pretenții la un loc 
fruntaș în ierarhia mondială, nu pot 
oferi suficientă siguranță. Acum, an
trenorii își pun, cu vădită îngrijorare, 
întrebarea : mai pot conta oare, în 
acest an, pe Falb ? Mai pot spera să 
vadă în el trăgătorul cu acea excep
țională vitalitate cu care i-a uimit pe 
spectatorii din atîtea orașe ale lumii ? 
Au fost Parisul — și după aceea Satu 
Mare și Budapesta .— doar simple ac
cidente pentru acest floretist recunos
cut de toată lumea ca un exponent al 
tenacității ?

Antrenorii vor trebui să reflecteze 
foarte serios, cu calm și mult tact (pa
nica chiar și în actuala criză de timp 
n-ar servi la nimic), să vadă și să in
tuiască cine ar fi în măsură să ajungă, 
în toamnă, al patrulea titular. Ștefan 
Haukler, care se pare că și-a regăsit 
cadența ? Ștefan Ardeleanu, trăgător 
care s-a dovedit mult mai activ la ul
timele apariții publice ? Sau, poate că 
mai este suficient timp pentru ca Falb 
să-și revină la forma bună de altă 
dată. Lucrul ar fi posibil, dacă unul 
dintre antrenorii lotului s-ar ocupa în 
mod special de acest floretist, ajutîn- 
du-l să-și corecteze unele impurități de 
tehnică, să-și îmbunătățească stilul de 
luptă și implicit să redevină trăgătorul 
viguros, irezistibil, care a fost pînă nu 
de mult. Fiindcă, la 26 de ani, un scri
mer este în plină maturitate.

Oricum, cel de-al patrulea titular al 
naționalei va trebui NEAPĂRAT găsit, 
integrat organic în lot, adus cît mai 
aproape de valoarea celorlalți >rei 
componenfi, floretiști care răspund prin- 
tr-o comportare constant superioară în
crederii acordate. Cei pe umerii cărora 
cade sarcina alcătuirii echipei națio
nale nu pot rămîne indiferenți în fața 
perspectivei (de loc plăcute) de a ali
nia la Ciudad de Mexico un „4" neo
mogen valoric. Nu se poate concepe 
o asemenea situație. Dimpotrivă, titlul 
de campioană a lumii, reputația de 
care se bucură astăzi, pretutindeni, 
școala românească de floretă atrage 
după sine obligația de a alinia la Olim
piadă aceea ce se cheamă într-adevăr 
o ECHIPA.
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DISTINCȚII SPORTIVE 
ACORDATE UNOR HANDBALIȘTI 

DE LA STEAUA
Ieri Ia amiază, Ia sediul 

clubului Steaua, a avut Ioc o 
festivitate cu prilejul căreia
au fost decernate distincții 
sportive unor jucători ai e- 
chipei de handbal, recentă 
cîștigătoare a „Cupei campio
nilor europeni".

A fost acordat titlul de 
maestru emerit al sportului
jucătorului GH. GRUIA. De 
asemenea, au fost distinși cu 
titlul de maestru al sportu
lui handbaliștii AL. DINCA 
și CRISTIAN DIETER.

Tiberiu ST AM A

Tovarășul ANGHEL ALEXE, președintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și 
Sport, luminează jucătorului GH. GRUIA brevetul și insigna de maestru emerit al sportului.

ROMÂNIA - LOCUL I 
ÎN „CUPA BIELORUSIEI"

MINSK, 9 (prin telefon). — Echipa de floretă fete a Ro
mâniei a realizat o excelentă performanță, reușind să cîștige 
ediția din acest an a „Cupei Bielorusiei". în ultimele două 
meciuri susținute în cadrul turneului, reprezentativa țării 
noastre a înregistrat alte prețioase victorii, la prima echipă a 
Bielorusiei cu 9—2 și Ia echipa Poloniei cu 9—4.

Meciul cu Bielorusia I (de fapt o veritabilă selecționată a 
Uniunii Sovietice) s-a aflat tot timpul sub semnul inițiativei 
floretîstelor noastre. Iencic, în primul asalt, a întrecut de o 
manieră categorică pe Nicancikova cu 4—0. Același scor l-a 
realizat și Drîmbă la Novikova. Apoi Szabo a dispus cu 4—1 
de Samușenko. Ene a încheiat prima manșă dispunînd tot cu 
4—1 de Soldatova. Deci 4—0.

în manșa a 2-a, Iencic, în formă foarte bună a dispus de 
Novikova cu 4—2. După aceea, Szabo a obținut și ea o fru
moasă victorie (4—1), în asaltul cu Nicancikova. în mare

vervă, Drîmbă a realizat o victorie destul de netă Ia Solda
tova : 4—2. în ultimul asalt al manșei, Ene a comis unele 
inexactități tactice și a pierdut la Samușenko cu 4—1.

Din manșa a 3-a nu s-au tras decît trei asalturi. în primul, 
Szabo a pierdut la Novikova cu 4—0, iar Iencic a cîștigat Ia 
Soldatova cu 4—2. în fine, Ene, în cel mai disputat asalt, a 
întrecut-o pe Nicancikova cu 4—3. Scor final: 9—2 
STAREK (F. C. NURNBERG) ÎN ECHIPA AUSTRIEI PEN

TRU MECIUL CU ROMANIA
VIENA, 9 (prin telex). — Antrenorul austriac Max Merkel care ac

tivează în prezent la clubul vest-german F. C. Ntlrnberg a avut marți 
o convorbire cu conducătorii federației austriece de fotbal. Aceștia 
solicită clubului din Niirnberg asentimentul ca jucătorul de origine 
austriacă Starek să poată evolua în reprezentativa Austriei, cu prile
jul întîlnirii cu selecționata României. în cercuri autorizate se dă ca 
sigur că răspunsul clubului vest-german va fi pozitiv.

STEAUA-FC. BRUGEOIS 2-1
La Bruges, în Belgia, s-a desfășurat aseară meciul dintre Steaua și 

F. c. Brugeois. Bucureștenll au cîștigat cu 2—1 (2—0) prin golurile mar
cate de Voinea (mln. 24) și S. Avram (min. 40). Pentru gazde a înscris 
(din 11 m) Vandendaele în mln. 06.

• In meciul retur pentru sferturile de finală ale „Cupei orașelor 
tîrguri" la fotbal, Vojvodina Novisad — F. C. Bologna 0—2 (0—0). In 
tur 0—0. Se califică pentru semifinale F. C. Bologna.

★ __
Rezultate din runda a 6-a a turneului internațional de șah de ia 

Monte Carlo : Pîdevski (Bulgaria) — Gheorghiu (România) Vi— 
Smîslov (U.R.S.S.) — Letzelter (Franța) 1—0, Portiseh (Ungaria) — 
Damianovici (Iugoslavia) 1—0, Forintos (Ungaria) — Zinzer (Franțaj 1—0.
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blH| PENTRU
Oi CENTIIRCENTURA SPORTUL"

Acum cîteva zile, craioveanul 
Mihai Goanță s-a decis să ata
ce centura „Sportul" deținută 
de boxerul dinamovist Gheor
ghe Bădoi. Goanță a cerut să 
boxeze la Craiova. Este dreptul 
challengerului. Pugilistul bucu- 
reștean n-a stat mult pe gîn- 
duri și a acceptat provocarea 
„E interesul meu", ne-a decla
rat Bădoi. „Vreau să susțin olt 
mai multe meciuri pentru a-mi 
menține forma sportivă și, im
plicit, spre a-mi apăra locul în 
echipa reprezentativă".

Așadar, iubitori ai boxului 
din cetatea Banilor, luna aceas-

ta favoritul dv. Mihai Goanță 
atacă centura „Sportul". Cla
samentul categoriei semiușoarâ 
se prezintă astfel: 1. Gh. Bă
doi (deținător); 2. M. Goanță 
(challenger oficial); 3. C. Cuțov; 
4. AI. Murg; 5. C. bțegoescu.

Și veteranul ■„greilor", Vasile 
Mariuțan, va încerca să cîștige 
trofeul deținut, după cum se 
știe, de tînărul campion ai ță
rii, Ion Alexe. Cei doi dinamo- 
viști s-au întîlnit anul trecut 
în finala campionatului națio
nal, titlul revenind lui Alexe. 
De atunci, Mariuțan așteaptă

99
cu nerăbdare revanșa. Iată că 
prilejul s-a ivit. Ieri dimineață, 
fostul campion ne-a declarat 
că vrea să atace centura deți
nută de Alexe fie înainte, fie 
după apropiatele finale ale cam
pionatului național. Ce spui, 
Alexe ?...

Clasamentul „greilor" desem
nați de federație ca să-șl dis
pute centura, este următorul: 
1. I. Alexe (deținător); 2. V. 
Mariuțan (challenger oficial); 
3. I. Sănătescu; 4. V. Szentanai; 
5. M. Niculescu.

încă 4 cm 
pentru Ioșka!

60 de metri! Cifra care a 
constituit pină la 11 august 1961 
(cînd Jay Silvester a trecut-o 
în domeniul amintirilor) o gra
niță de netrecut pentru toți 
aruncătorii lumii, va fi depăși
tă — în sfîrșit — și de un dis
cobol român. Numeroasele a- 
vansuri făcute în eursul anu
lui trecut au devenit de această 
dată certitudine. Sîmbătă, la 
Tg. Mureș, recordul național a 
mai făcut un salt : de la 59,49

Cupa Progresul"
Delfinul" Ad. Covaci își parcurge „secvența" 

Foto: V. BAGEAC

m (Istanbul, 1.X.1967) la 59,96 
m. Felicitări I Acum, Iul Ioșka 
Naghi i-au mai rămas doar pa
tru centimetri pină la granița 
afirmării internaționale I Nu ne 
mai putem îndoi că o va de
păși foarte curînd.

Prin grija federației de spe
cialitate, Iosif Na
ghi a efectuat in , 
luna februarie a.c. 
o scurtă perioadă 
de antrenament in 
localitatea italiană 
Formia, unde a 
avut prilejul să 
lucreze alături cu 
recordmanul Italiei

Silvano Simeon (61,72 în 1967). 
cu care are mari asemănări sti
listice. Atletul nostru a invi
tat. A învățat și antrenorul său, 
prof. Mircea Buhlea. In plus, 
din Italia Ioșka și-a putut 
procura un disc în genul celor 
de tip Obol (discuri moderne, 
de fabricație franceză, cu care 
s-au obținut vertiginoasele as
censiuni ale rezultatelor pro
bei). Acum, avînd Ia dispoziție 
un material de aruncare de 
cea mai bună calitate — ce bine 
era să-l fi avut de anul tre
cut ! - și un surplus de expe
riență, efectele încep să se 
arate.

In fața lui Iosif Naghi (ca și 
a celorlalți component! ai lotu
lui olimpic de atletism) stau o- 
biective de o deosebită impor
tanță, culminînd cu marea con
fruntare care va avea loc în 
octombrie la Ciudad de Mexi
co. Și, dacă peste puține zile 
va reuși — ne manifestăm încă 
o dată convingerea — să treacă 
de 60 m, este interesant de 
știut cit de mare va fi depăși
rea. Dorind-o 
țială, ii urăm 
in noul sezon

cit mai substan- 
lui Ioșka succes 
competițional.
Ad. IONESCU

0 ȘTAFETĂ MIXTĂ
Primele confirmări pentru cea de a VlII-a ediție

a campionatelor internaționale de înot
Foarte mulți dintre specia

liștii înotului sînt de părere 
că nivelul valoric al sporti
vilor dintr-un club, sau — 
mergînd chiar mai departe 
dintr-o țară întreagă, ți—1 poa
te oferi o ștafetă mixtă. Reu
nind, în mod firesc, pe cei 
mai buni oameni la cele pa
tru procedee tehnice, aceasta 
ștafetă reprezintă într-un fel 
chintesența valorilor.

Ani de zile rezultatele în
registrate de înotătorii ro
mâni la această probă au fost 
mai mult decît mediocre, cro- 
nornetrele oprindu-se cu re
gularitate (să luăm exemplul 
băieților) la 4:20,0. Tentati
vele, și așa extrem de rare, 
ale unor echipe reprezenta
tive în ultimii doi ani au 
dus recordul spre 4:15,0, dar, 
între timp cele mai bune re
zultate mondiale și europe
ne ajunseseră sub 4 minute !

Tara noastră a avut, cu 
ani în urmă, brasiști de mare 
valoare și chiar un „delfin 
foarte rapid la vremea sa ; 
niciodată însă nu am putut 
alinia patru înotători de va
lori aproximativ egale. Anul 
acesta, însă, mai mult ca 
niciodată, începe să se profi
leze o asemenea mult aștep
tată ștafetă mixtă, ca o ex
presie tipică a evidentului 
salt calitativ înregistrat de 
natația românească.

Primele starturi ale anului
— și concursul de la Reșița 
a probat din plin acest fapt
— dovedesc că fruntașii îno
tului au gînduri mari, rezul
tatele lor apropiindu-se cu 
fiecare sezon, încet dar sigur, 
de limitele performanțelor 
autentice. Dacă vom aduna 
cele mai bune cifre ale pri
milor specialiști de la fiecare 
procedeu tehnic — Slavic 
55,3 (în bazin de 33 m), Giu
rasa 62,8, Covaci 61,2 și Șop- 
tereanu 68,2 — vom ajunge 
la un rezultat de 4:07,4, care 
poate instala oricînd cvarte
tul nostru în rîndul ștafetelor 
bine cotate în lume. Se va 
obiecta, poate, că rezultatele 
amintite au fost realizate în 
bazine scurte. Să nu ocolim 
însă evidentele posibilități 
demonstrate în fiecare an de 
către cei mai buni înotători, 
care de regulă își egalează 
(ba își și întrec) în sezonul 
de vară’ rezultatele înregis
trate în bazin acoperit. în 
plus, să nu uităm că cifrele

N sfîrșitul acestei săptă- 
va avea loc în bazinul

de mai sus sînt direct legate 
de probele individuale și că 
ștafetele oferă, prin starturile 
lansate ale ultimelor trei 
schimburi, posibilitatea cîști- 
gării a cel puțin două se
cunde.

Iată, dar, cum încep să 
apară la orizont perspectivele 
obținerii unor reale perfor
manțe, care să ducă deo
camdată (pe măsura posibili
tăților actuale) la consacra
rea unor individualități. In 
primul lor an de seniorat, 
Z. Giurasa și Ad. Covaci în
cep să cocheteze cu cifrele 
de valoare europeană. Cel pu
țin bucureșteanul are o vite
ză naturală ieșită din comun, 
iar în momentul cînd își va 
pune la punct rezistența el 
va coborî cu ușurință sub 
granița celor 60 de secunde. 
Și Marian Slavic are încă re
surse de a deveni unul din 
cei mai buni crauliști euro
peni ; după 15 luni de antre
nament. serios a ajuns la 55,3 
și 2:03,6, caz destul de rar 
întîlnit în lumea natației.

Și nu am epuizat încă lista 
celor care ne-au delectat în 
cele trei zile reșițene. Vla
dimir Moraru (2:19,8 si 
5:05,6) și Vlad Belea (2:24,0 
și 5:03,7) par să-și fi găsit în 
probele mixte drumul mari
lor căutări. Inimosul N. Tat, 
alături de D. Demetriad, H. 
Schier, G. Gotter, D. Naghi, 
Al. Băin, T. Șei ban (redivi- 
vus) rămîn în continuare oa
meni de bază ai unei echipe 
naționale, pe care o dorim 
cit mai puternică și omoge
nă. în urma lor, o serie de 
tineri cu veritabile posibili
tăți de progres împing „noul 
val" ' -
D. Gheorghe, M. 
Rău, I. Mi.clâuș, 
AI. Kuhn (și să 
pe M. Hohoiu, 
cauza unei boli) sînt doar cî
teva dintre florile care au 
răsărit timpuriu în grădina 
înotului românesc. Drumurile 
spre tricoul național le sînt 
de pe acum deschise...

din 
Ceho- 

F. a 
bine-

mini
acoperit (50 m) din Cluj cea 
de-a VIII-a ediție a campio
natelor internaționale de înot 
ale României. Și-au anunțat 
participarea înotători 
Austria, Bulgaria, 
slovacia, Iugoslavia, R. 
Germaniei, IJ.R.S.S. și, 
înțeles, România.

La sediul Federație] Româ
ne de Natație au sosit zilele 
trecute primele confirmări 
nominale. Astfel, din R. F. a 
Germaniei vor concura 4 îno
tători printre care, Willi 
Donner (creditat cu 1:09,0 și 
2:33,0 pe 100 m și 200 m 
bras), Andreas Petterson 
(56,5 și 2:05,0 pe 100 m și 
200 m liber), Brigitte Lochter 
(2:39,6 și 5:40,0 Ia 200 m și 
400. m mixt)

Natația austriacă este re

concurenți :
Ivette Haf-

prezentată de 7 
Cristl Filippdvits, 
ner, Giinther Planitzer, Ger
hard Seidler, Peter Schmid, 
Gerhard Wieland și Reinhold 
Wissiak.

Trei dintre înotătorii care 
fac deplasarea sînt și deți
nători de recorduri naționale. 
Așa, de pildă, Peter Schmid 
deține recordul Austriei în 
proba de 200 m mixt cu tim
pul de 2:27,2, Gerhard Wie
land este creditat cu cea mai 
bună performanță în proba 
de 200 m spate, cu timpul de 
2:20,5, iar Reinhold Wissiak 
este recordmanul probelor de 
100 m și 200 m bras cu tim
purile de 1:12,0 și, respectiv, 
2:40,0.

Se așteaptă și celelalte con
firmări nominale.

9 Pe stadionul Progresul s-a 
desfășurat cea de a III-a edi
ție a „Cupei Progresul". Au 
participat 240 de atleți de la 
cluburile din București. Cîteva 
rezultate : BĂRBAȚI — 100 m: 
C. Rizon (I.C.F.) 11,0; 300 m: 
T. Puiu (Dinamo) 35,1; 800 m: 
M. Neamțu (I.C.F.) 1:57,8; 3000 
m: I. Tănase (Prog.) 8:59,3; 
lungime: M. Pantor (Prog.) 
6,94; înălțime: Gh. Vangheies- 
cu (Prog.) 1,80; greutate: C. 
Crețu (Metalul) 15,16; disc: Z. 
Hegeduș (Dinamo) 48,21, VI. 
Hodoș (Șc. sp. 2) 47,12; FEMEI 
— lungime : V. Secară (I.C.F.) 
5,29; greutate : El. Elic (Meta
lul) 14.66, V. Brad (Prog.) 13,20; 
disc: Șt. Lesenciuc (Dinamo) 
48,26. De remarcat inițiativa or
ganizatorilor de a acorda cupe 
individuale pentru cele 
bune rezultate obținute 
tabela internațională de 
taj). Acestea au revenit 
torilor atleți: seniori —
Puiu (847 p); senioare — Ele
na Elic (1026 p); juniori — Vlad 
Hodoș (821 p); junioare — Vio
rica Brad (934 p). (D. DUMI
TRESCU).
• Pe terenul centrului de 

antrenament „23 August" a 
avut loc cea de-a doua rundă 
a „Cupei Viitorul", începută in

mai 
(după 
punc- 
urmă- 
Tudor

tot mai sus. E. Aimer, 
Movanu, M. 
D. Turcanu, 
nu-1 uităm 
absent din

Mihai Țiu (in stingă) unul din cei mai constanți 
floretiști români in probele pe echipe

Foto: T. ROIBU

reș, ca și la început, și sporti
vii noștri n-au mai putut să-l 
contracareze. Sigur, scorul de 
4—12 este mult prea sever 
față de raportul de forțe din
tre cele două echipe. Adevă
rul este. însă, că noi n-am 
contat decit pe Țiu și într-o 
oarecare măsură pe Mureșa- 
nu și Drimbă. N-am avut cel 
de-al patrulea titular. Pro
blema găsirii celui de-al pa
trulea floretist pentru națio
nală este acută, dar, desigur, 
ea poate fi rezolvată pină la 
Olimpiadă".

9 Prof. NICOLAE NICO- 
LAU: „Deci, și in intilnirile de 
la București — la fel ca și în 
cele de la Sofia — sabrerii 
bulgari și-au apropiat victo
riile la echipe. După părerea 
mea, rezultatul este normal, 
echipa oaspe dispunind de cî
teva atu-urigreu de depășit la

DUPĂ BUDAPESTA Șl BUCUREȘTI...

A. VAS1LIU

(Ne vorbesc antrenorii federali)

CU TUNUL DUPĂ VRĂBII
cum 
sini 
pri- 

ri- 
mai 

și

huliganisme și să le 
accepți, fără a de
veni tu tnsuți părta
șul lor.

Dispar bocanci de 
schi dintr-o maga
zie? Corespondenții 
scriu ziarului cerînd 
un articol fulminant.

Dar 
puțin le 
spectatori, 
trebuiau 
și încă in 
să înțeleagă bine res
pectul datorat oame
nilor cărora le fura
seră timpul liber.

organizatorilor 
păsa de 

Evident 
sancționați 
așa fel ca

Din păcate, ade
seori se trage cu tu
nul in vrăbii.

Vrăbiile, după 
știm, cu toții, 
mult mai puțin 
mejdioase decit 
nocerii ca să nu 
amintim rechinii
balenele. Ar ajunge, 
ca să le ucizi, o 
praștie, iar ca să le 
alungi — un fluie
rat.

Si cu toate acestea 
se trage cu tunul.

E destul de ușor de 
priceput că rindurile 
de mai 
racter 
Pentru 
micile 
advertențele penibile, 
se cere ajutorul pre
sei, în loc de a le 
sancționa imediat. 
Ocupindu—se de 
fleacuri foiletonul se 
minimalizează și el.

E adevărat că u- 
nele stări de fapt sînt 
atit de simple incit 
cititorul ințreabă: de 
ce nu s-au luat mă
suri pină acum ?

Datorită inerției — 
putem răspunde. Da
torită inerției — care, 
cu timpul se trans
formă in complicita
te— pentru că nu se 
poate să asiști zilnic 
la diverse găinării,

Dar, de

sus au un ca- 
metaforic. 

a demasca 
găinării. in-

Un înaintaș iși co
tonogește adversarul 
in cadrul campiona
tului sătesc? Se cer 
pagini sau chiar nu
mere întregi de ziar 
consacrate loviturilor 
la ștaif. Se pier
de o minge de tenis? 
Se propune o masă 
rotundă formată din 
fizicieni, scriitori și 
veterani ai luptelor li
bere.

Nu de mult, cu o- 
cazia meciului de 
fotbal intre Crișul 
și Petrolul la Oradea 
s-au programat și 
meciuri de baschet și 
volei. Toate au în
ceput cu o oră, cu 
două ore întârziere. 
Era duminică — ară
denii voiau să respi
re și să vadă un 
spectacol sportiv.

Dar nu i-a sancțio
nat nimeni. S-a ce
rut ajutorul ziarului.

La Focșani întreți
nerea stadionului 
municipal a fost în
credințată gindacilor. 
Gindacii au căpătat 
o locuință frumoasă 
in incinta stadionu
lui și au prins să se 
transforme in împă
rați. Ca să facă față 
cheltuielilor de curte 
(gindacii — împărați 
trăiesc pe picior) au 
început să vindă se
mințe (pe sub mină, 
pentru păstrarea ran
gului). Și ca să li se 
recunoască autorita
tea bat spectatorii și 
înjură. Gindacii au 
și nume: Constantin 
și Elena Gindac.

Cu toate că apucă
turile lor sînt bine

cunoscute nimeni nu 
i a scos 
Pe care 
stadion, 
spus: 
dacă scrieți la ziar".

De ce „dacă scrieți 
la ziar", stimate to
varășe președinte al 
asociației sportive. 
Marin Cristea? Pină 
cînd de la această 
modestă tribună — 
dar totuși tribună de 
presă — trebuie com
bătuți organizatorii 
uituci și gindacii de 
stadion?

N-ar fi mai cin
stit și mai folositor 
să se ia măsuri de 
fapt împotriva celor 
care nu iau măsuri 
pentru a face ordine 
în rîndul subalterni
lor lor? N-ar fi mai 
cinstit să se demaș
te de obicei inerția și 
nepăsarea celor care 
așteaptă să le vină a- 
cest ajutor de sus, 
pe cale grafică?

Pentru că nu se 
poate trage la infi
nit cu tunul in vră
bii.

din locuința 
o ocupă pe 

Dar cineva a 
„li evacuez

Cornii BACIU

După coresponden
țe de V. Sere, A. 
Axente și alții.

La încheierea întrecerilor 
internaționale de la Budapesta 
(„Cupa Gaudini" la floretă 
bărbați) și București (dubla 
întîlnire de sabie România— 
Bulgaria), am adresat antre
norilor federali aceeași între
bare: Cum apreciați compor
tarea trăgătorilor noștri? Iată 
răspunsurile primite...

© VASILE CHELARU: „Ac
tuala ediție a „Cupei Gaudi
ni" a fost cea mai disputată 
din istoria competiției. Și, evi
dent. una dintre cele mai 
reușite sub aspectul calității. 
Noi am lăsat o bună impresie 
intrecînd echipa Franței (n.r. 
pentru a treia oară consecu
tiv) și învingînd apoi „4“-ul 
Italiei. Cu Ungaria lucrurile 
au mers mai greu. Echipa 
gazdă s-a detașat 
prima manșă. In 
doua, am încercat 
handicapul, scorul
un moment dat la 6—3 pentru 
floretiștii unguri, apoi gazde
le au dezlănțuit din nou un iu-

chiar din 
manșa a 
să refacem 
a ajuns la

această oră: un lot mai omo
gen și o pregătire 
inaugurat-o mult 
me decit noi.

Se știe, însă, că 
rit — în această 
sportivă cu sabrerii bulgari 
— victoria cu orice preț. Dim
potrivă, căutînd cu răbdare și 
tact o formulă de echipă, folo
sim un ' '
ționăm 
rie de 
amical, cu adversari diferiți. 
Cred că o satisfacție deplină 
au oferit Vintilă și Bădescu. 
sabreri cu o mare capacitate 
de orientare tactică, cu temei
nice cunoștințe tehnice. Pen
tru restul echipei rămîne să 
mai încercăm. In atenția noas
tră se află și Culcea, și Nilcă 
și Vornicu precum și cei doi 
sabreri pe care urmează să-i 
vedem cum se vor comporta 
la mondialele de tineret de la 
Londra — Irimiciuc și Po
pescu."

pe care au 
mai devre-

n-am urmă- 
confruntare

lot larg pe care inten- 
să-l încercăm intr-o se- 

întilniri cu caracter

Ml

I

IOSIF NAGHI

și „Cupa Viitorul"
săptămîni.urmă cu două 

participat 563 de juniori și 
pii și au fost îndeplinite 97 de 
standarduri de participare la 
concursul republican de primă
vară al juniorilor. In final, tro
feul a revenit Școlii sportive 
tir. 2, ai cărei reprezentanți au 
totalizat 1654 puncte. Pe . locu
rile următoare : Viitorul 1443 
p și Metalul 851 p. Rezultate 
individuale : JUNIORI I — .100 
m: Gh. Dulgheru (Din.) 11,0, 
Fi. Dumitru (Șc. sp. 2) 11,4; 200 
m : V. Pitrop (Șc. sp. 2) 23,3 ; 
800 m: A. Constantinescu (Din.) 
1:58,8; 1500 m: A. Constantines
cu 4:09,6; 3000 m: FI. Vana 
(Met.) 9:06,4; 110 mg: M. Ling 
(Viit.) 15,5; disc: D. Tudor (Șc. 
sp. 2) 43,12; ciocan: D. Popes
cu (Constr.) 55,80; JUNIORI II 
- SI) m: T. Mihalache (Șc. sp. 
2) 9,5; 300 m: FI. Dumitru 37,4; 
1000 m: E. Busuioc 
2:45,2; lungime : C. 
(Din.) 6,70; disc: N. 
sp. 2) 40,32; suliță: 
(Viit.) 45,04; ciocan :
(Șc. sp. 1) 50,92; COPII - 60 m: 
Ad. Velicu (Șc. sp. 1) 7,7; 500 m: 
Al. Senpeteri (Șc. sp. 2) 1:15,3; 
înălțime: Ad. Weber (Șc. sp. 1) 
1,50; JUNIOARE I — 100
E. Mîrza (Șc. sp. 1) 12,8, Al. 
Popescu (Steaua) 12,9; 200 m : 
Ci. Duda (Viit.) 26,9; 400 m : L. 
Vasiliu (Constr.) 61,2, M. Zidu 
(Viit.) 62,7 ;80 mg: E. Mîrza 
12,3; greutate: M. Micu (Constr.) 
12,39; disc: Cr. Slașomeanu 
(Tehnica Brănești) 36,03; JUNI
OARE II — 300 m : V. Recu 
(C.S.Ș.) 42,5; FETIȚE — lungi
me : D. Cătineanu (Met.) 4,99. 
(C. PUFU).

(C.S.Ș.) 
Ionescu 

Pană (Șc. 
N. Badea 
G. Călin

m :

Masivul Retezat, acoperit 
din belșug cu zăpadă, a fost 
teatrul marii întreceri de iarnă 
a alpiniștilor fruntași din țară. 
Desfășurată pe un traseau di
ficil dar pe o vreme splendidă, 
etapa de iarnă a campionatu
lui republican pe echipe — 
seniori a luat sfîrșit cu vic
toria metalurgiștilor de la 
Hunedoara care au avut în A. 
Rițișan un excelent animator 
secundat, ou succes, de E. Be- 
tegh și I. Dumitraș.

O remarcabilă comportare 
au avut studenții Institutului 
de Petrol, Gaze, Geologie (P. 
Bordea, D. Vasilescu, P. Bațu) 
care s-au clasat pe locul IU. 
fiind precedați de A.S. Armata 
II (A. Irimie, N. Sbîrcea, A. 
Kope).

Clasamentul se prezintă ast
fel: 1. Metalul — Hunedoara 
100 p.; 2. A.S. Armata II — 
Brașov 99 p., 3. C.S U. —
I.P.G.G. — București 97 p._ 4. 
C.F.R. Petroșeni 96 p„ 5 Di
namo I — Brașov 96 p., 6. Să
nătatea — București 95 p. Au 
participat 10 echipe.

★
La 14 aprilie, în Bucegi, va 

avea loc o nouă competiție de 
alpinism. Este vorba despre al- 
piniada universitară organiza
tă de Clubul sportiv universi
tar I.P.G.G. la care vor 
participa secțiile de alpinism 
din București precum și stu» 
denți din celelalte centre uni
versitare.

BILANȚ...
(Urmare din pag. 1) 

Gheorghe Condovici (în prezent 
antrenor federal), Elena Tutan, 
Petre Mihaiuc și Lucia Chiri- 
ță. Mihaiuc și Chiriță sînt spor
tivi de nădejde ai actualului 
lot reprezentativ de seniori și 
senioare.

In domeniul sporturilor in
dividuale mai sînt de rețftiut 
alte două nume: Mihai Țiu, 
component al echipei de floretă 
a României, campioană mon
dială, precum și Adrian Stoica, 
care a făcut parte din echipa
jul de caiac 4 juniori, campion 
european.

Elemente de certă valoare au 
fost formate și in cadrul unor 
secții de jocuri sportive. La 
rugby, de pildă, au fost crescute 
cîteva talente în 
nuțiu, titular în 
zentativă a țării, 
ponent al echipei . 
rești, cîștigătoare

frunte cu O- 
prima repre- 
și Ene, com- 

Dinamo Bucu- 
’ a „Cupei 

campionilor europeni". In hand
bal, au primit galoanele consa
crării sportivi fruntași ca Go
ran, Marinescu și Roșescu, ac
tualmente in echipa Steaua.

Cum s-a ajuns la descoperi
rea acestor elemente ? Evident, 
printr-o asiduă muncă de se
lecție. Tinerii cu calități fizice 
și inclinații deosebite trec, 
apoi, printr-un proces de pregă
tire foarte riguroasă, condusă 
de cadre cu o bogată experien
ță, cum sînt profesorii D. Gîr- 
leanu, L. Pândele (atletism), 
Gh. Demeca și M. Mitrofan 
(natație), N. Vieru (gimnastică), 
C. Panescu (scrimă), Cornel 
Munteanu (rugby), V. Mociani

și C. Birsănescu (caiac-canoe și 
canotaj). Munca plină de pasiu
ne, desfășurată cu competentă 
și răbdare de antrenorii clubu
lui, a fost un îndemn pentru 
mulți dintre sportivi, ca, după 
terminarea studiilor, să devină 
ei înșiși îndrumători ai tinerei 
generații. Este cazul tinerilor 
profesori Gh. Fedoreanu și E- 
lena Ciulinaru-Samungi (atle
tism), Cristina Andriță-Zamfir 
(gimnastică), Ion Halmaghi 
(scrimă), Petrica Blojan-Popa 
(caiac).

La succesul activității Clu
bului sportiv școlar din Capi
tală și-au adus contribuția nu
meroși profesori de 
zică și directori de 
rale și licee, care 
fiind de utilitatea
performanței încă de la o vîrsti 
fragedă — și-au îndrumat 
priii lor elevi către secțiile 
bului.

Perspectiva ? La fel de 
moașă ca și pină acum,
rîndul celor peste 1 000 de mem
bri ai clubului (cifra exactă : 
1 058) care activează în nu mai 
puțin de 14 ramuri de sport, 
antrenorii de aici, a căror ca
pacitate este bine cunoscută, 
vor putea alimenta loturile na
ționale cu noi și noi elemente 
de nădejde, cu tineri capabili 
să ne reprezinte culorile țării 
în marile competiții internațio
nale. Atmosfera de muncă rod
nică, creatoare care domnește 
la Clubul sportiv școlar consti
tuie un argument decisiv în 
sprijinul realizării unui aseme
nea obiectiv major.

educație fi- 
școli gene- 

— convinși 
practicării

pro- 
clu-

fru- 
Din
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Scenariul si regia 
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CORNELIU PUFU—coresp.

Colegiul central al arbitrilor se opune; de ce ?
din lotul divizionar, repartizați 
pe fostele, regiuni ale țării (în- 
trucît acțiunea de constituire

fotbal față de 
unor conducători 
municipiul Bucu-

a colegiilor județene de arbitri 
este în curs de desfășurare) este 
următoarea : de mtîne. 

care în pre- 
succes la me

Foto :
prof. V. BOGDÂNET

i

Mîine, 

pe stadionul 

Giulești
Mline pe stadionul 

Giulești, de la ora 16,30, 
echipa Rapid întâlnește 
într-un meci de verifica
re formația de divizie 
C, Ș.N. Oltenița.

In deschidere, de la 
ora 14,45: Rapid (tineret- 
rezerve) — A.S.E.

I
Echipele de tineret-re- 

zerve Dinamo Bacău și Di
namo București au furni
zat un joc mult mai dina
mic și mai spectaculos de
cît aveau să o facă — în 
meciul „vedetă" — pri
mele garnituri. Iată in 
imagine unul din cele pa
tru goluri ale echipei gaz
dă, înscris ' de Rugiubei la 
„păianjen".

„AR EXISTA INTERES,
EMULAȚIE, AMBIANȚA"• ••

Dialog cu antrenorul clujean Ad. Covaci
cu

an-
ntilnirea noastră 

f S Adalbert Covaci,
W trenorul coordonator 

js al Centrului de juni- 
kttJr ori și copii care fi

ințează la Cluj, a fost 
pe cît de neașteptată pe atât de 
plăcută. Discuția purtată cu 
dinsul, în biroul tov. Lărincz, 
vicepreședinte al Consiliului ju
dețean pentru educație fizică 
și sport, a avut ca punct de 
plecare acel răspuns favorabil 
al elevului Ion Pop, din clasa 
a Xl-a a liceului Emil Raco- 
viță, la provocarea lansată de 
reprezentantiva de fotbal a li
ceelor bucureștene.

— Știindu-vă un priceput șl 
neobosit tehnician în impor
tantul domeniu de creștere a 
elementelor tinere, ne-ar in
teresa opinia dv. în legătură 
cu organizarea meciurilor din
tre selecționatele școlare .

— Este o 
importantă, 
din inerție 
sectorul cel

Silviu 
Vasile 

căzut de 
cuprindă

TURN EUL
SIRENA - 

KAGGLUNDS 
3-1 (1-1)

Partida a prilejuit o dispută 
frumoasă In care Jucătorii Si
renei au dominat majoritatea 
timpului. Totuși, rapidul sue
dez strandberg deschide sco
rul tn min, io la un contra
atac. In continuare, gazdele 
preiau din nou inițiativa și 
egalează prin Bădulescu în 
min. 30. După pauză domina
rea se accentuează șl scorul 
se modifică de două ori : Popa 
(min. 80) și Catra (min. 80).

VIOREL TIRT.I, coresp.

ECHIPELOR
AUTOBUZUL - ELNO I. K.

7-1 (1-1)
în min. 20 centrul atacant 

al oaspeților Jorgen Morln 
deschide scorul, dar gazdele 
egalează în min. 32 prin Nlco- 
lae Vasile, rezultat cu care 
se încheie prima repriză.

După pauză bucureștenii de
pășesc net pe oaspeți și mal 
înscriu șase goluri prin O- 
priș (min. 61), Bobin (min. 64), 
Andrei (min. 71). Ivan (min. 
76), Trăistaru (min. 81) și Tă- 
nase (min. 87).

SUEDEZE
ABATORUL BUCUREȘTI - 

KEBNEKAISE I. K.
2-1 (1-1)

Pe terenul „Timpuri Noi* 
din Capitală, fruntașa seriei 
I a campionatului orășenesc, 
Abatorul, a obținut o frumoa
să victorie Internațională în 
fata formației suedeze Keb- 
nekaise I.K. cu 2—1 (1—1). Au 
marcat : Vlădolu (min. 8) șl 
Florea (min. 79) pentru Aba
torul, respectiv Reijo (min. 
18). Excelent arbitrajul lui 
D. Nichifor — București.

AUREL PĂPĂDIE—coresp.

Antrenamentul 
școlarilor

Astăzi, de la orele 16, pe 
stadionul Voința (capătul 
tramvaiului 5) are loc pri
mul antrenament comun 
al componenților reprezen
tativei liceelor bucu- 
reștene, în vederea meciu
lui „L“ București-™!.** Cluj 
programat duminică 21 a- 
prilie, pe stadionul Repu
blicii.

De la orele 14 va avea 
loc, pe același stadion, un 
antrenament a! formației 
reprezentative a școlilor 
generale, care se pregă
tește pentru meciul cu o 
echipă omoloagă clujeană.

acțiune' extrem de 
menită să scoată 

și să impulsioneze 
mai prețios pentru 

fotbalul nostru și 
din mediul școlar, 
ferit de cele două 
tea fi urmat și de 
ca — pe această 
rivalității sportive 
trasă întreaga masă a elevilor 
din țara noastră. Așa, de pildă, 
mă gîndesc că intr-un viitor 
foarte apropiat sînt posibile 
jocuri între Timișoara — Arad; 
Oradea — Cărei, Baia Mare — 
Satu Mare, Craiova — Tr. Se
verin, Brăila — Galați, Iași — 
Bacău etc. etc. Apoi, pentru ca 
întrecerile reprezentativelor 
școlare să capete un caraAer 
de continuitate, să fie pusă in 
joc o cupă transmisibilă sau 
ceva asemănător „Centurii 
Sportul" la box. Astfel de ac
țiuni la nivel de reprezentative 
școlare sînt foarte bine venite 
însă nu rezolvă in întregime 
problema.

— Ce vreți să spuneți ?
— Că pentru lărgirea bazei 

de mase, pentru instruirea me
todică de la o virstă fragedă 
a unui număr cît mai mare de 
copii FOTBALUL VA TREBUI 
SA PĂTRUNDĂ IN ȘCOLI IN 
MOD ORGANIZAT. In acest 
sens, am citit cite ceva în ziarul 
Sportul, dar, nu știu de ce, lu-

anume acela 
Exemplul o- 
orașe ar pu- 
altele, astfel 
platformă a 
— să fie a-

crurile se amină. Inchipuițl-vă 
ce ar însemna o selecționată 
școlară care ar trece în preala
bil prin sita întrecerilor inter- 
clase, și, apoi, inter-școli. Ar 
exista interes, emulație în ria
dul elevilor, ca să nu mai vor
bim de ambianță.

— Pentru meciul București 
—Cluj, de la 21 aprilie, cum 
s-a procedat ?

— In linii mari, echipa noas
tră s-a conturat la ședința sub
comisiei de juniori care a avut 
loc marți 26 martie. Neavînd, 
deocamdată, alte posibilități, 
tehnicienii prezenți la discuții, 
tov. Nestor Sendruțu, 
Avram, Ștefan Naghi, 
Băluțiu și eu am 
acord ca lotul să
pe elevii ccfiponenți ai forma
țiilor noastre de juniori. Fi
rește, baza echipei va fi alcă
tuită din școlarii care joacă la 
Universitatea și C.F.R. Lotul a 
fost supus spre aprobare Co
misiei județene de fotbal, pen
tru ca, foarte repede, să putem 
trece la efectuarea antrena
mentelor separat: de o parte 
— selecționata elevilor pînă la 
15 ani, de cealaltă — reprezen
tativa elevilor pînă la 18 ani.

— Veți fi, cred, de acord că 
o echipă școlară alcătuită pe 
scheletul celor mai bune for
mații de juniori înseamnă și... 
calea cea mal ușoară. Desigur, 
îmi veți răspunde că la fel 
procedează și Bucureștiul. 
care are posibilități și mai 
mari de formare a unei echi
pe. Ideal ar fi însă ca aceste 
reprezentative să cuprindă 
numai pe elevii nelegitimați. 
Ce părere aveți ?

— Acest lucru va fi posibil 
numai atunci cînd fotbalul va 
fi introdus în școli în mod ofi
cial. Și nu imediat, 
după 
fanta 
mele 
mai
noastre de juniori și copii. Vom 
avea de unde alege elementele 
care ne trebuie. Pe cind acum? 
Din cei 600 de copii care s-au 
prezentat nu de mult la triere 
abia am putut opri 53 cu care 
să completăm diferitele loturi 
pe grupe de vîrstă. 53, din care, 
foarte curînd, vor rămâne nu
mai 30.

Recent, a apărut un articol în 
SPORTUL în care se analizea
ză poziția Colegiului central al 
arbitrilor de 
promovarea 
de joc din
rești, în lotul divizionar.

Considerind ca o datorie a 
da explicațiile necesare — mai 
mult pentru masa arbitrilor din 
țară și pentru amatorii de fot
bal, decît pentru autorul arti
colului menționat — voi căuta 
să fac unele precizări.

In activitatea fotbalistică din 
țara noastră figurează în pre
zent un număr de 3137 arbitri 
activi. Dintre aceștia, sînt se
lecționați, pe baza propunerilor 
comisiilor teritoriale de fotbal 
și a valorii lor, cei care pot 
conduce jocuri divizionare (A, 
B și C).

Numărul arbitrilor din lotul 
divizionar s-a stabilit în func
ție de numărul meciurilor du
minicale, care, în actualul sis
tem competițional necesită 168 
de arbitri pe etapă. La aceștia 
mai trebuie adăugați circa 190 
de arbitri de rezervă, care să 
asigure eventualele indisponibi
lități, recuzări din partea unor 
echipe, suspendări, precum șl 
posibilitatea unei rotații și a 
unor pauze (un lot de arbitri 
divizionari prea mare duce la 
lipsa de continuitate, în această 
activiiate, ceea ce poate avea 
influență 
trajelor).

Pe de 
echipelor
sele localități ale țării, chiar 
cele mai depărtate (Mangalia, 
Cărei, Vatra Dornei, Anina etc.), 
precum și necesitatea ca — în 
special în divizia C — chel
tuielile efectuate de echipe pen
tru baremul arbitrilor să fie cit 
mai scăzute, impun ca și re
partizarea arbitrilor din lotul 
divizionar să fie cit mai uni
formă pe întreg teritoriul țârii.

Cu toate 
unor cauze 
biective — 
bucureșteni
a fost în permanență 
mare decît o cereau 
țile. O majorare a lotului divi
zionar total de arbitri — care 
și așa depășește numărul maxim 
cerut 
face, 
losul 
lități
București. Este 
comparăm 
divizionari din fostele regiuni 
Suceava (6), Maramureș (9), Ar
geș (11), Bacău (12) etc. cu cel 
al municipiului București, care 
pînă nu de mult era de peste 
90! Din cauza acestei dispro
porții evidente au fost situații 
cînd, în urma delegării puți
nilor arbitri divizionari din re
giunile respective, am fost de
terminați să programăm arbitri 
bucureșteni la jocuri de B sau 
C, în localități depărtate (e- 
chipeie organizatoare trebuind 
să suporte în felul acesta chel
tuieli exagerate).

Situația actuală a arbitrilor

asupra calității arbi-

altă parte, răspîndirca 
divizionare în diver-

din 
mai puțin 
trece dis- 
spații de 
fotbaliști,

cA abia 
cîțiva ani, cînd impor- 
măsură va culege și prl- 
roade. Dar atunci va fi 
ușor și pentru centrele

— Cu ce efectiv activează 
tn momentul de față centrul 
„Universitatea Baheș-Bolyal"?

— Juniori și copii la un loc: 
120. Este însă un număr mult 
prea mare, apreciez eu, dacă 
ținem seama de faptul că avem 
numai trei norme de antrenor.

— Echipa I de Juniori a cen
trului activează în campiona
tul local. împărtășiți și dv. 
părerea că actualul sistem 
competițional, departe de a 
stimula pregătirea tînărului 
fotbalist, constituie o frînă ?

— Absolut. Și nu-i vorba aici 
numai de replica mai mult decît 
modestă a partenerilor de între
cere, ci și de faptul că ne ve
dem nevoiți să jucăm pe tere
nuri negazonate, o altă stavilă 
în calea desfășurării unui fot
bal tehnic. Și pentru că a ve
nit vorba de terenuri, permite- 
ți-mi să depășesc oarecum ca
drul discuției și să constat aci 
un fenomen îngrijorător: 
motive mai mult sau 
plauzibile, pe zi ce 
par tot mai multe 
joacă pentru micii
neîncadrați într-o activitate or
ganizată. Cu ce le înlocuim ? 
Eu aș propune celor în drept 
să treacă de urgență la amena
jarea — în mai multe puncte 
ale orașului — a unor terenuri 
de dimensiuni reduse, unde co
piii din cartiere să poată prac
tica mini-fotbalul. Cu mingi de 
tenis, de cauciuc, cu orice, așa 
cum de altfel a jucat fiecare 
dintre noi la vremea copilăriei. 
Ignorînd această problemă, în
seamnă că lipsim fotbalul de 
zeci și sute de mii de copii 
care vor să învețe alfabetul 
sportului cu balonul rotund 
singuri, nesupravegheați de ni
meni. Și apoi nu trebuie omis 
marele adevăr că aici pe aces
te terenuri se dezvoltă persona
litatea viitorului fotbalist.

Aici, dialogul nostru atingînd 
coordonatele fotbalului privite 
în perspectiva lui s-a încheiat. 
Sintetizînd, pentru asigurarea 
schimbului de mâine nimic nu 
trebuie ignorat: nici fotbalul 
in școli, nici cel practicat în 
centre, cluburi și asociații, dar 
— mai ales — nici cel după 
care tânjește marea masă a co
piilor cartierelor noastre.

G. NICOLAESCU

acestea — datorită 
obiective dar și su- 
numărul 
în lotul

arbitrilor 
divizionar 
mult mai 
necesilă-

de necesități .— dacă s-ar 
ar trebui efectuată în fo- 
unor alte regiuni și loea- 
ale tării decît municipiul 

suficient să
numărul arbitrilor

CAMPIONATUL - CONTRIBUȚIE TA PROGRESUL ECHIPEI
(Urmare din pag. 1)

pe acelea ce se referă la unele 
aspecte deficitare pe care le 
manifestă componentele lotului 
nostru, în comparație cu adver
sarele sale cele mai puternice.

Este vorba de constituția, înăl
țimea (medie și maximă a ju
cătoarelor), de „gabaritul1* și ro
bustețea lor, de valoarea și de 
calitățile fizice de care dispun, 
de forța de aruncare și posibili
tățile de a realiza goluri de la 
distanță, de felul cum se des
curcă din punct de vedere tactic 
individual, de tenacitatea cu 
care știu să lupte (în special în 
apărare), de personalitatea lor 
etc.

Desigur, nu fiecare din echi
pele adverse dovedește o netă 
superioritate, la toate aceste ca
pitole enunțate, față de formația 
noastră. Tot astfel, aceasta 
pune de anumite calități și 
noștințe în plus acolo unde 
versarele prezintă lipsuri.

îngrijorător este, însă, faptul 
că la jucătoarele noastre, la
cunele de mult observate și sesi
zate persistă ! Ele vin la lot 
(unele din ele de ani de zile) 
mereu cu aceleași 
Anca și Buzaș se 
postura de rezerve 
cu ele acea ambiție 
tea să Ie situeze
plan ; Bîtlan, cu o pregătire fi
zică submediocră și, în special, 
cu o totală lipsă de suplețe și 
mobilitate, pentru înlăturarea 
căreia nu face nimic; Secheli,

dis-
cu- 
ad-

deficiențe : 
complac în 
și nu aduc 
care ar pu
pe primul

NAȚIONALE DE HANDBAL
Scorțescu, Dobirceanu cu însem
nate deficiențe de tehnică, ulti
ma și cu reduse resurse fizice ; 
Băicoianu, Miklos cu complexe 
psihice, lipsite de dezinvoltură, 
de dîrzenie și dorință de afir
mare, sint deficitare la capito
lul viteză și rezistență ; Franz 
nu are suficientă forță în picioa
re și, împreună cu Sos, prezin
tă lipsuri în deplasarea pe teren, 
în materie de viteză-rezistență ; 
Nemetz este lipsită de personali
tate în postul de conducătoare 
de joc etc.

Am citat numai cîteva cazuri 
de lipsuri flagrante, fără a avea 
pretenția unei analize care ar 
scoate în relief și alte deficien
te de care dau dovadă jucătoa
rele amintite, cit și altele din 
lot pe care nu le-am amintit 
aici.

Sintem de acord că aceste ju
cătoare au și o serie de cali
tăți care, de altfel, le-au im
pus selecționării și le-au perrms 
să realizeze unele rezultate va
loroase. Dar faptul că ele nu 
se străduiesc, în timpul incom
parabil mai lung pe care îl pe
trec Ia echipele lor de club să-și 
înlăture deficiențele printr-o asi
duă muncă de pregătire indivi
dualizată, este fără îndoială con
damnabil !

Intre două convocări Ia Iot, 
gradul de pregătire, forma spor
tivă și, în general, randamentul 
jucătoarelor scad simțitor, in loc

să descrie o curbă, cît de cit 
ascendentă. Ele se simt, parcă, 
la echipele lor de club intr-un 
fel ds „concediu**, se „menajea
ză* la antrenamente și, chiar la 
jocurile de campionat, acuză 
„oboseală** și se manifestă rare
ori „în vervă**. Antrenorii lor 
privesc cu resemnare această si
tuație, în loc să ia atitudine și 
măsuri ! Ei îngăduie ca jucătoa
rele să nu iasă din tipicul me
diocrității și se declară mulțu
miți dacă ele evoluează la nive
lul valorii relativ scăzute pe 
care-1 pretind jocurile divizio
nare, mai ales atunci cînd intîl- 
nirea respectivă se soldează cu 
o victorie.

Trebuie să se știe că activi
tatea pregătitoare și competi- 
țională a echipelor de club 
face parte integrantă din pla
nul de pregătire a lotului și că 
se pune bază pe progresul și 
creșterea valorică realizate în 
perioadele respective. La ac
țiunile de pregătire centraliza
tă a lotului, sportivele trebuie 
să se prezinte cu un grad de 
pregătire anumit (și de la con
vocare la convocare în eviden
tă creștere), în așa fel îneît re
luarea acestora să se facă la 
un nivel mai înalt, din ce în 
ce, Iar obiectivele și sarci
nile antrenamentelor echipei 
naționale să vizeze procesul de 
perfecționare, de omogenizare, 
de stabilire a tacticilor speciale

și nu cele ale Instruirii și pre
gătirii de bază.

Jucătoarele și antrenorii (dar 
și conducerile secțiilor de hand
bal și ale cluburilor) trebuie să 
se simtă „părtași" — în res
ponsabilități și în merite - cu 
antrenorii reprezentativei noas
tre la îndeplinirea sarcinilor ce 
stau în fața tuturor, cu privire 
la participarea la campiona
tul mondial. Toți acești factori 
trebuie să contribuie activ la 
lichidarea radicală a neajunsu
rilor ce au stat în calea unul 
progres mai evident.

Conducerea lotului trebuie 
să fie scutită, pe viitor, de u- 
nele măsuri nedorite, pe care 
a fost nevoită să le ia și care 
au impus, în decurs de un an, 
nu mai puțin de 12 „opera
țiuni" în componența lotului, 
desigur dăunătoare din punct 
de vedere al omogenizării echi
pei naționale, dar inevitabile 
și oportune sub aspect princi
pial.

Printr-o colaborare mai sub
stanțială sperăm să înlăturăm 
cauzele ce ne-au determinat 
să procedăm la neselecționarea 
sau eliminarea din lot a ace
lora ce, de fapt, sînt vizate să 
reprezinte țara în viitoarele în
treceri. Ele au obligația morală 
de a se încadra strict în nor
mele de conduită ale sportului 
de performanță și să se pre
gătească asiduu, cu perseveren
ță și conștiinciozitate, în sco
pul ridicării necontenite a ran
damentului lor individual!

Denumirea 
fostei 
regiuni

nr. total 
arbitri 
activi

din care : 
în lotul 
divizionar

%
față de total 

arbitri din 
lotul 

divizionar

Argeș 75 11 3,9
Bacău 143 12 4,2
Banat 435 14 4,9
Brașov 258 19 6.7
București 203 13 4,6
Cluj 173 17 6,0
Crișana 118 13 4,6
Dobrogea 129 13 4,6
Galați 161 15 5,3
Hunedoara 101 10 3,5
Iași 103 12 4,2
Maramureș 144 9 3,2
Mureș Aut. Maghiară 185 10 3,5
Oltenia 181 15 5,1
Ploiești 146 15 5,3
Suceava 96 6 2,1
Oraș București 486 80 28,2

Din aceste cifre se remarcă perpetueze o asemenea situație
discrepanța între numărul ar- anormală ? Categoric, nu ! Cu
bitrilor divizionari din Bucu- toate acestea, Colegiul de arbi-
rești — chiar dacă — pe medie
— valoarea lor este superioară
— și celelalte regiuni ale țării. 
O majorare a numărului arbi
trilor divizionari din București
— și așa prea mare — ar con
duce la 
corelare 
localități 
precizat 
se admite ca echipele să 
arbitrate de arbitri din aceeași 
localitate. In București acti
vează in competiții divizionare 
14 echipe (în nici o altă loca
litate. județ sau fostă regiune 
nu sint atitea echipe divizio
nare). Din această cauză nece
sitățile competiționale impun 
un număr mai mare de arbitri 
divizionari în provincie, întru- 
cît la 14 meciuri în care parti
cipă echipele bucureștene nu 
pot figura — de regulă — ar
bitri bucureșteni.

Ținînd seama de cele arătate 
mai sus, au dreptul Colegiul cen
tral și F.R.F. să statuteze și să

o mai accentuată ne- 
a lor față de celelalte 
ale țării. Mai trebuie 
ceva: în prezent, nu 

fie

de aban- 
activitățil 
să regle- 

arătate

tri al municipiului București 
propune, susține și insistă pen
tru majorarea lotului arbitrilor 
bucureșteni și își manifestă su
părarea prin metodistul care îl 
coordonează, atunci cînd ' Cole
giul central, profitînd 
donarea fortuită a 
unor arbitri, caută 
menteze deficiențele 
mai sus !

In ce privește promovarea 
unor arbitri tineri și capabili, 
Colegiul central este oricînd de 
acord să-i înlocuiască, pe baze 
principiale, pe acei arbitri din 
lotul divizionar, care s-au do
vedit necorespunzători, cu alții, 
a căror valoare și capacitate 
justifică acest lucru.

Menționez că în ce privește 
promovarea cadrelor tinere, 
Colegiul central a întreprins 
în ultimul timp acțiuni concre
te, ce nu pot fi contestate.

Printr-o școlarizare atentă, 
teoretică și practică, au fost 
atrași în această activitate o

| In meci restanța, Crișul -
Politehnica București 36 76I

I

I
I

I
I

I 
I
I
I

Meciul feminin Crișul Ora- 
dea-PoIitehnica București, 
restantă din etapa a VII-a a 
diviziei A, s-a încheiat cu 
victoria campioanelor țării cu 
scorul de 76—36 (34—7). A- 
plieînd presingul pe tot tere
nul, bucureșteneele s-au dis
tanțat de la început și au a- 
cumuiat, pînă la sfîrșitul pri
mei reprize, un avantaj sub
stanțial care le-a permis ca 
în următoarele 20 de minute 
să joace mai lejer. Cele mai 
bune: Vogel, Dumitrescu și 
Pruncu de la Politehnica, La- 
jos și Ghiță de la Crișul. 
Au arbitrat M. Vcdă (Galați) 
— slab 
(Cluj) - 
resp.)

— și V. Chioreanu 
bine. (V. SERE, co-

sosit mingi 
minibaschetbaliști

In sfîrșit, după multă aștep
tare, minibaschetbaliștilor le-au 
venit mult doritele mingi de 
dimensiuni potrivite lor. Zilele 
trecute a sosit, din Bulgaria, 
primul stoc de 1000 de mingi 
care, incepind de săptămina vi
itoare, vor putea fi achiziționate 
direct din magazinele de sport 
din țară, de către școlile gene
rale, licee, școli sportive și de 
către secțiile de baschet ale 
cluburilor și ale asociațiilor 
sportive. în curînd vor sosi alte 
2000 de mingi, care, de aseme
nea, vor fi distribuite magazi
nelor de sport.

pentru

serie de foști jucători de per
formanță, datorită cărora vom 
asigura schimbul 
Printre aceștia — 
zent activează cu
ciurile de divizia C și de tine
ret — citez pe : C. Dinulescu 
și Alexandru Caricaș (foști ju
cători internaționali), Ovidiu 
Maior, Guido Fodor, Silviu 
Stăncescu, Simion Plev, Gh. 
Călbăjos, Gh. Botescu, V. Bui- 
mistriuc, V. Neacșu etc. (foști 
jucători de divizia A). La a- 
ceștia se mai adaugă arbitrii 
ceva mai vechi, care în pre
zent au ajuns în lotul B de ar
bitri, de asemenea foști jucă
tori de performanță (Fr. Co
lossi, Alex. Paraschiv, Alex. 
Vădurescu, Gh. Retezan, D-tru 
Isăcescu, Mircea Bică etc.), pre
cum și recent promovații la 
jocuri de categoria A, foștii ju
cători Radu Buzdun, Iuliu Bo- 
roș, Sever Mureșan.

In această direcție, punctul 
de vedere al Colegiului cen
tral se menține ferm și nes
chimbat: promovarea cu pre
cădere a arbitrilor ce dovedesc 
talent și capacitate, din rîndul 
foștilor jucători 
performanță !

de fotbal de

Andrei RADULESCU

P. S. Este de 
nerea metodistului bucureștean 
privind compunerea Colegiului 
central al arbitrilor, din arbi
tri vîrstnici, care nu mai cSn- 
duc jocuri.

Personal sînt de acord și fe
derația ar trebui să reflecteze 
asupra acestei probleme. 
Poate că ar fi bine dacă mai 
întîi s-ar experimenta propu
nerea la Colegiul de arbitri al 
municipiului București, în care, 
din 11 membri, 9 sint arbitri în 
plină activitate. .

reținut propu-

A. R.

In ciuda opoziției 
adversarului, Dimancea 
(Steaua) aruncă la coș

Aruncarea liberă, 
n copil vitreg?

De la prima etapă a diviziei 
A tot sperăm să vedem bas
chet spectaculos. Din păcate, 
realizarea dorinței noastre în
târzie săptămînă de săptămînă. 
Acum, cînd campionatul s-a 
transformat într-o luptă acer
bă pentru evitarea retrogradă
rii și calificarea pentru turneul 
final, mai întîlnim partide în
cheiate la limită, după evoluții 
de scor palpitante. Dar, ce fo
los că această dispută 
marcată de slaba 
jocurilor respective, 
denia de greșeli 
ratări, 
reasca, 
puținii 
resant 
pionatul calculînd clasamentul. 
Pentru că meciurile...

ește 
calitate a 
de sume- 
tehnică și 
sala Flo-

■> 
de 
în 
pe doi dintre 
ci mai inte-

Duminică, 
îi auzeam 
spectatori 
este si urmărești căn

cele de 
realizat 
obținut 
de la

Referitor la aruncările 
coș. Uneori, ba putem spune 
de cele mai multe ori, antre
norii și jucătorii uită că esența 
baschetului, că toate eforturile 
tehnice, tactice și fizice. au 
drept scop final reușita arun
cării la coș. Echipele noastre 
urmăresc însă numai arunca
rea decisivă, dintr-o poziție si
gură de sub 
sub panouri 
cîlceală de 
sesc, sau se
aruncările de la semidistanță și 
distanță care ar aerisi spațiul 
de aruncări libere și ar spori 
eficacitatea jocului. Dar, ce să 
vorbim despre aruncări de la 
semidistanță, cînd chiar arun
cările libere sînt ratate într-o 
proporție îngrijorătoare ? Fe-

panou. Ca urmare, 
se produce o în- 

loc plăcută. Lip- 
execută foarte rar.

tele de la Rapid au ratat sim- 
bătă 21 de încercări, 
la Constructorul au 
doar 43%, icefiștii au 
45%, iar baschetbaliștii 
Politehnica Galați 53%.

Nu mai sint la modă arun
cările de la 5—7 m ? Poate 
pentru echipele noastre, pentru 
că, pe plan internațional, ele 
constituie baza tacticii marilor 
teamuri. Mai trist este că în
șiși jucătorii, dar mai ales ju
cătoarele din loturile naționale, 
ratează enorm, inadmisibil 
chiar. Iar faptul că actuala pe
rioadă de pregătire nu prevede 
îmbunătățirea procentajelor la 
aruncări, nu poate constitui o 
scuză. O baschetbalistă frunta
șă trebuie să aibă întotdeauna 
un minim de 70% procentaj la 
aruncările libere, indiferent de 
perioada de pregătire, indife
rent de adversare.

Mai trebuie spus ce e de 
făcut ?

d. st.
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PERFORMANTEI
ontinuăm publicarea răspunsurilor primite din partea unor reputațî oameni de știință 
și cercetători, din țară și de peste hotare, la ancheta internațională inițiată de ziarul 
„Sportul" pe tema : „Rolul și consecințele cercetării științifice asupra fenomenului spor
tiv". lată cele cinci întrebări la care invitații noștri au răspuns după preferințe :

1. Care considerați că a fost aportul cercetării științifice la realizarea excep
ționalelor recorduri sportive din ultimul deceniu ?

2. In ce direcții cercetarea științifică a pătruns mai adine în intimitatea biolo
gică a sportivului de performanță? . .. . .

3. Rezultatele cercetării științifice în sport sînt exprimate doar prin marii sportivi 
ai lumii, oameni cu un potențial biologic excepțional, situat mult deasupra mediei, sau pot 
fi fructificate și pentru întărirea sănătății și fortificarea fizică a omului obișnuit?

4. Dacă performanțele sportive actuale sînt rezultanta unor 
metode de antrenament perfecționate, sprijinite pe cercetarea 
științifică a unei alimentații specifice și a unor metode 
de recuperare rapidă, nu considerați că ele pot deveni 
privilegiul exclusiv al unei minorități umane care poate beneficia 
de acest cadru costisitor? Nu apare astfel, în perimetrul spor
tului, o problemă de ordin moral?

5. Care sînt preocupările dv. științifice de dată recentă și 
cum se înscriu ele pe orbita unui comandament de ordin știin
țific și umanitar?

Anchetă realizată de Romulus BALABAN

7,

Sportul de perfornumțâ — 
privilegiul unei minorități

Dr. ION DRAGAN 
directorul Centrului de medi
cină sportivă din București

1. Aportul cercetării științi
fice la realizarea excepționa
lelor performanțe sportive din 
ultimul deceniu, s-a datorat 
în special : a) reactualizării 
metodei contracțiilor izome- 
trice pentru îmbunătățirea 
forței musculare ; b) introdu
cerii și fundamentării științi
fice a antrenamentului pe in
tervale (merite deosebite re
venind în această direcție 
prof, H. Reindell din Frei
burg pentru atleți și fiziolo- 
gului Carlyle pentru înotă
tori) ; c) cercetării fundamen
tale și aplicative privind ali
mentația sportivilor (de an
trenament, de competiție, de 
refacere), inițiată de cunos
cutul dietetician francez A. 
C-reff.

2. Apreciez că cercetarea 
științifică a pătruns mai a- 
dînc în intimitatea biologică 
a sportivului de performanță, 
în domeniul evaluării capaci
tății de efort. De asemenea, au 
ajuns să fie mulțumitor cu
noscute fenomenele metaboli
ce din timpul efortului.

3. Consider că rezultatele 
cercetării științifice efectuate 
asupra marilor performeri nu 
pot fi aplicate la masa popu
lației în scopul întăririi să
nătății și fortificării fizice ; 
sportul de performanță pre
supune o serie de aspecte pe 
care omul obișnuit nu le în
trunește. Starea de sănătate 
a sportivului nu poate fi 
comparată cu cea a omului

obișnuit, nici măcar ca no
țiune. în al doilea rînd, spor
tul de performanță practicat 
chiar după cele mai științifi
ce reguli, nu întărește întot
deauna sănătatea (în unele 
cazuri chiar o prejudiciază : 
mă refer la leziunile aparatu
lui de susținere, la răsunetul 
asupra metabolismului, cor
dului, efecte pe care nu sîn- 
tem încă, în măsură să le 
anticipăm, dat fiind timpul 
scurt de cînd se aplică me
todele moderne de antrena
ment). De aceea, cred că tre
buie făcută o distincție netă 
între sportul de performanță 
(activitate care reclamă în 
primul rînd unele însușiri na
turale) și sportul de masă, 
activitate accesibilă tuturor și 
cu efecte favorabile, multila
terale. Această distincție cred 
că trebuie menținută și în 
privința orientării muncii de 
cercetare.

4. Sînt de părere că sportul 
contemporan de performanță 
a devenit privilegiul unei mi
norități și că generează de pe 
acum probleme de ordin etic. 
Numai puțini sportivi pot be
neficia de toate posibilitățile 
materiale și de toate cuce
ririle pe care știința mondia
lă le furnizează practicii spor
tive. Pregătirea și participa
rea sportivilor de performan
ță Ia marile competiții , îm
bracă de pe acum o nuanță 
profesională; altfel, marile 
performanțe n-ar fi posibile.

5. Preocupările mele, înce- 
pînd din 1963, s-au axat pe 
studierea reacțiilor organis
mului sportiv în timpul 
schimbărilor de mediu (alti
tudine) și pe cercetarea efec
telor unor mijloace biologice 
(hipoxia), asupra creșterii po
tențialului funcționai al or
ganismului. Rezultatele obți
nute, unele foarte interesante 
și cu aplicabilitate imediată, 
au făcut obiectul unor publi
cații și comunicări în țară și 
peste hotare ehicidînd, in 
același timp, o serie de 
aspecte legate de pregătirea 
pentru J.O. de la Mexico. Din 
1965, la indicațiile acad. Th. 
Burghele, studiez răspunsul 
rinichiului la efort (prin 
mijloace moderne radioizoto- 
pice), iar o parte din rezul
tatele satisfăcătoare obținute 
le-am comunicat la Congresul 
F.I.M.S. de la Hanovra 1966.

LEO

Sportul e făcut pentru oify 
nu omul pentru sport 
Dr. FERNAND R. PLAS 

profesor agregat la Facultatea 
de medicină din Paris

evita. Cer- 
pe de altă 
unei ali- 

raționale. 
care a pă- gr’internationa

1. Contribuția cercetării me
dicale științifice la realizarea 
recordurilor excepționale din 
ultimii zece ani a fost consi
derabilă. Prin intermediul ei 
au fost cunoscute tulburările 
datorate unui antrenament 
greșit dirijat, s-au aflat mo
dalitățile de a le 
cetarea a permis, 
parte, asigurarea 
mentații igienice,

2. Direcțiile în 
truns mai profund cercetarea 
științifică în intimitatea bio
logică a sportivului de per
formanță, diferă de la țară Ia 
țară. Iii Franța cercetarea s-a 
îndreptat mai ales asupra as
pectelor cardiologice și endo- 
crinologice.

3. Studiul datelor biologice 
ale campionilor ar putea fur
niza învățăminte excelente 
dacă ar fi posibilă examina
rea lor temeinică. Ei se sus
trag însă examenelor și ești 
adesea obligat, în cercetare, 
să te adresezi sportivilor de 
valoare mijlocie. Aceștia fur
nizează rezultatele cele mai 
interesante, de care benefi
ciază campionii. Pe de altă 
parte, este evident că omul 
mijlociu trage cel mai mare 
beneficiu din practicarea 
sportului. Nu trebuie uitat că 
sportul e făcut pentru om și 
nu omul pentru sport.

4. Urmărirea performanței 
nu trebuie să fie scopul ex
clusiv al practicării sportului. 
Pentru majoritatea oameni
lor, ceea ce trebuie să con
teze este menținerea formei 
fizice și destinderea pe care 
o procură sportul.

5. Continui cercetările mele 
cardiologice și biologice și 
mă ocup de instruirea me
dicilor în spiritul cunoștințe
lor necesare supravegherii 
sportivilor.
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Bungert nu participă 
la Wimbledon

MONTE CARLO- 300 rachete In întrecere

B"

SOVIETICA DE GIMNASTICA
CORESPONDENȚĂ DIN MOSCOVA

MOSCOVA, 9 (prin telefon). 
Gimnastele sovietice își inau
gurează în acest an programul 
competițional internațional cu 
un meci pe care-l vor susține 
în deplasare, la București. Clau
za prevăzută în regulamentul 
intîlnirii România — U.R.S.S., 
că gimnastele vor prezenta atit 
exercițiile impuse cit și cele 
liber alese, constituie un bun 
prilej pentru echipa noastră 
feminină de a-și încerca for
țele și de a constata nivelul 
atins în cadrul intenselor pre
gătiri efectuate în ultimul timp 
în vederea J.O. de la Ciudad 
de Mexico. Este mai mult ca 
sigur că iubitorii de sport din 
capitala României vor putea 
urmări un program interesant, 
o demonstrație de înaltă mă
iestrie și grație din partea e- 
chipei sovietice. Cel puțin 
două argumente pledează eloc
vent in sprijinul afirmației 
noastre. In primul rînd, este 
vorba de alcătuirea lotului. Cu 
excepția 
mentan 
rii Iuri 
mitriev,
Sofia Muratova s-au stabilit a- 
supra celor mai bune opt gim
naste pe care le avem la ora 
actuală. In al doilea rînd, ca 
urmare a unor asidue pregă
tiri efectuate in lunile de iarnă, 
componentele lotului reprezen
tativ sovietic dețin la ora ac
tuală o formă remarcabilă.

Marea vedetă a actualei se~ 
lecționate a U.R.S.S. este, fără 
îndoială, Natalia Kucinskaia, 
tripla campioană mondială de 
la Dortmund, în 1966, și deți
nătoare a multor altor remar
cabile succese. Intre altele, să 
amintim că anul trecut ea a 
cucerit 5 titluri (toate, de fapt) 
de campioană a Uniunii Sovie
tice. In ultimele luni Kucinska
ia, în vîrstă de 19 ani, studentă 
la Facultatea de psihologie din 
Leningrad, a avut două obiec
tive importante: să slăbească

Polinei Astahova (mo- 
indisponibilă), antreno-
Ștukman, Vikenti Dl- 
Vladimir Smirnov și

cîteva kilograme și să-și însu
șească la un înalt nivel noile 
exerciții liber alese, considera
bil îngreuiate față de cele cu 
care a evoluat în sezonul pre
cedent. O altă componentă de 
bază a echipei noastre este 
Larisa Petrik, de asemenea m 
vîrstă de 19 ani, studentă la 
Institutul pedagogic din Vi
tebsk. Ea are exerciții noi la 
toate aparatele, dar cele mai 
spectaculoase execuții ale La- 
risei sînt cele de la paralele 
și sol. Elemente de mare difi
cultate și combinații surprin
zătoare sînt executate cu o mare 
măiestrie, cu precizie și sigu
ranță. In ultimul an Petrik a 
progresat extrem de mult pe 
linia constanței. Zinaida Druji- 
nina este cea mai „vîrstnică" 
componentă a lotului ce face 
deplasarea la București: 21 de 
ani. Un amănunt pe care, cu si
guranță, cititorii ziarului „Spor
tul" îl cunosc: numelui de Dru- 
jinina i s-a adăugat nu de mult 
și cel de Voronin, al binecunos
cutului fotbalist sovietic. Mi
hail Voronin este mîndru de 
soția sa, apreciindu-i îndeosebi 
calitățile de gospodină; antre
norii de la lot se bucură că Zi
naida este o gimnastă excelen
tă, întotdeauna un om de bază 
al reprezentativei. Zinaida este 
studentă la Institutul de cultură 
fizică. Ca și celelalte gimnaste 
fruntașe sovietice, și ea a pre
gătit un nou program pentru 
anul 1968. Olga Harlova (19 
ani) este studentă la Institutul 
pedagogic din Moscova. Antre
norii lotului reprezentativ sînt 
uimiți de progresul impetuos 
pe care această tinără l-a fă
cut an de an. Soțul Olgăi Har
lova, Valeri Karasiov, este și 
el un gimnast fruntaș, compo
nent al echipei masculine a 
U.R.S.S.

In delegația ce va sosi joi 
la București figurează nu mai 
puțin de trei gimnaste în vîrstă 
de 15 ani. La prima vedere,
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SOEDERLUND A
IN „TURUL

Ieri, în Turul ciclist al Maro
cului s-a disputat cea de a 9-a 
etapă, contracronometru indivi
dual, pe distanța de 62 km între 
localitățile Meknes și Fez. Fa a 
prilejuit o schimbare de lider, 
Gabriel Moiceanu predînd tricoul 
galben suedezului Kurt soeder
lund, sosit al doilea în etapă.

în cursa solitară, cel mai ra
pid s-a dovedit marocanul El. 
Farouki, cronometrat în lh 23:54, 
L-au urmat suedezii Soederlund 
în 1 h 25:56 și Ripfel în 1 h 26:35. 
Al patrulea a fo£t Smith (Anglia) 
lh 27:15, iar al cincilea — EL 
Gourch (Maroc) 1 h 27:37. Pe lo
cul 6 în clasamentul etapei figu-

HAMBURG, 9 — în cadrul 
unui interviu televizat, cu
noscutul jucător de tenis 
Wilhelm Bungert (R. F. a Ger
maniei), finalist al ultimului 
turneu de la Wimbledon, a 
declarat: „Eu nu voi par
ticipa anul acesta la Wim
bledon, deoarece nu am nici 
o șansă să ajung în sferturile 
de finală. Aceasta pentru că 
la competiție vor juca și te- 
nismani profesioniști. Nu vot 
trece la profesionism întru- 
cît am 29 de ani și sînt la 
sfîrșitul carierei sportive".

PARIS, 9 (Agerpres). — Au 
început întrecerile tradițio
nalului turneu 
de tenis de 
La actuala 
peste 300 de 
multe țări, 
România.

în primul 
simplu bărbați, jucătorul 
mân Petre Mărmureanu 
învins cu 8—6, 6—2 pe bel
gianul Gronckel. Alte rezul
tate : Barany (Ungaria) — 
Velasco (Columbia) 7—5, 6—4; 
Lihaciov (U.R.S.S.) — Pokor-

internațional 
la Monte Carlo, 
ediție participă 

jucători din mai 
printre care ȘÎ

tur al probei de 
ro
l-a

ny (Austria) 6—3, 6—4 ; Ka- 
kulea (U.R.S.S.)
(Italia) 6—2, 0—6, 6—0 ; Bat- 
trick (Anglia)
(Cehoslovacia)
Holecek
Lewandowski (Polonia) 6—2, 
4—6, 6—2 ; Szoke (Ungaria) — 
Alvarez (Columbia) 9—7, 6—1.

Merlo

- Kudelaka 
6—2, 6—2 ; 

(Cehoslovacia) —

Cortina marilor între
ceri ale schiului alpin a 
fost coborîtă. Cei doi 
mari performeri ai se
zonului, francezul Jean 
Claude Killy, triplul 
campion olimpic de la 
Grer ble, și canadiana 
Nancy Greene, campi
oana necontestată a 
schiului feminin, și-au 
primit trofeele care le 
certifică supremația. la- 
tă-i, la Heavenly Val
ley, păzind fotoreporte
rilor cu cele două e- 
xemplare gemene ale 
„Cupei Mondiale", sculp
tate în cristal.

Telefoto:
U.P.I.-AGERPRES

întreceri pentru „Cupa Eliberării"
în Cehoslovacia

în Cehoslovacia s-au disputat 
competițiile sportive internațio
nale dotate cu „Cupa Eliberării".

Turneul internațional feminin 
de handbal, disputat la Bratislava, 
s-a încheiat cu victoria formației 
sovietice „Sviesa” din Vilnius. în 
meciul decisiv, handbalistele so
vietice au întrecut cu scorul de 
11—7 (5—4) echipa cehoslovacă

REDEVENIT LIDER
MAROCULUIa

rează românul I. Ardeleanu, în 
1 h 28:08. G. Moiceanu a termi
nat al 11-lea. Timpul său — 
1 h 29:50. Ciumeti este al 15-lea 
cu lh 31:53, iar Moldoveanu al 
17-lea — lh 32:49.

In clasamentul general conduce 
Soederlund (Suedia) cu timpul 
total de 36 h 49:10 urmat de Moi
ceanu (România) la 1:46, El Gourch 
(Maroc) la 2:09, El Farouki (Ma
roc) la 2:35, Otrempskl (Polonia) 
la 3:22, Valencici (Iugoslavia) la 
3:25, Ardeleanu (România) la 6:46.

In clasamentul pe echipe con
duce Polonia cu 110 h 44:30, ur
mată la 2:31 de România, la 9:26 
de Suedia, la 27:58, de Iugoslavia 
etc.
Pînă la sfîrșitul cursei mai sînt 
cinci etape.

LARISA PETRIK
opțiunea antrenorilor ar putea 
părea riscantă, 
Dar ei ne-au 
trei gimnaste, ] 
kova, Liubov 
la Turișceva, 
nivel de măiestrie care 
permis să fie selecționate în 
lotul reprezentativ. Burda este 
elevă a cunoscutului antrenor 
Iuri Ștukman din Voronej, ace
lași care 
Liuhina și 
de tinără, 
cupat anul 
campionatul U.R.S.S., la indi
vidual compus. Ea strălucește 
îndeosebi la paralele. Turișceva 
a apărut impetuos în primă
vara anului trecut, provenind 
din orașul Groznii, A cîștigat 
de o manieră spectaculoasă 
„Cupa U.R.S.S", lăsind în urmă 
pe toate vedetele consacrate. 
Proba ei preferată — săriturile.
Dupleakova este elevă a antre
norului Inokenti Mametiev și

pripită. 
că cele 
Duplea- 
Ludmi-

poate 
asigurat 
Nadejda 
Burda și 
au atins deja un 

le-a

le-a descoperit pe 
Pervușina. Deși atit 
Liubov Burda a o- 
trecut locul trei in

excelează îndeosebi la birnă. 
In fine, să amintim și de ulti
ma dintre cele opt gimnaste 
sovietice din echipa reprezen
tativă — Alevtina Demianenko. 
Este o elevă de 17 ani, prove
nind din școala lui Ștukman, cu 
preferință pentru birnă și pa
ralele.

Firește că rezultatul ce va fi 
consemnat la sfîrșitul intîlnirii 
de la București interesează mai 
puțin. Antrenorii sovietici ne-au 
declarat că atenția lor se va 
concentra îndeosebi asupra e- 
xecuțiilor și ținutei gimnaste
lor sovietice, care au in față 
un an competițional extrem de 
încărcat. Ei tșt exprimă con
vingerea că intîlnirea dintre 
gimnastele românce și sovietice 
va fi utilă, In egală măsură, 
ambelor echipe.

Stanislav TOKAREV 
redactor la „Sovietski sport“- 

Moscova

locul 
a In- 
Vasas

Inter Bratislava. Pentru 
trei, Vinogrady Bratislava 
vins cu 12—9 (8—7) pe
Budapesta.

Turneul internațional feminin 
de volei s-a încheiat la Ostrava 
cu victoria selecționatei R.D. Ger
mane, care a totalizat 5 puncte 
(setaveraj 7—5). Pe locul doi s-a 
clasat prima echipă a Cehoslova
ciei tot cu 5 p. (setaveraj 6—5). 
Locul trei a fost ocupat de for
mația secundă a Cehoslovaciei cu 
4 p (6—6), iar locul patru de for
mația Ungariei cu 4 p. (5—8). în 
ultimul joc, Ungaria a învins cu 
3—2 (4—15, 11—15, 15—9, 15—3,
15—13) Cehoslovacia „A“.

CIRICI Șl LEIN,
învingători în turneul de șah 

de la Sarajevo
9 — Turneul 

de șah de la
BELGRAD, 

internațional 
Sarajevo s-a încheiat cu vic
toria marilor maeștri Cirici 
(Iugoslavia) și Lein (U.R.S.S.) 
Sorții au decis ca partida din
tre ei să se dispute în ultima 
rundă, și cei doi jucători au 
căzut de acord asupra remi
zei încă de la mutarea 16-a.

Iată clasamentul final al 
turneului : 1—2. Cirici (Iugo
slavia), Lein (U.R.S.S.) 10 p ; 
3— 4. Kavalek (Cehoslovacia), 
Krogius (U.R.S.S.) 9'/2 etc.

Campionii de box ai Poloniei
POSNAN 9, — Au luat 

sfîrșit campionatele de box 
ale Poloniei, Iată campionii 
la cele 11 categorii de greu
tate : Fiske, Vihman, An- 
druszkiewicz, Vadas, Grud- 
zien, Rîbski, Kazinski, Rud- 
kovski, Stanczikowski, Dra
gan și Trolia.

Nu au participat Galonszka 
și Kulej.

Cu balonul rotund
LIVERPOOL — WEST BROM
WICH LA AL TREILEA MECI

La Liverpool s-a rejucat 
meciul din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei Angliei" 
la fotbal dintre echipele Li
verpool și West Bromwich. Și 
de data aceasta cele două e- 
chipe au terminat Ia egali
tate : 1—1 (1—0) — după pre
lungiri — astfel că, pentru a 
fi stabilit viitorul adversar 
al formației Birmingham în 
semifinale, va fi necesar un 
al treilea meci.

UN 
MECI 
VIA

EVENTUAL AL TREILEA 
FRANȚA — IUGOSLA- 

SE VA DISPUTA 
TORINO

24 aprilie se va disputa

■ ■
In jurul lumii

La .
la Belgrad meciul retur de 
fotbal din cadrul sferturilor 
de finală ale campionatului 
european dintre echipele Fran
ței 
se 
la 
un 
în
cele două federații au căzut 
de acord ca el să se dispute 
la 1 mai la Torino.

PREGĂTIRILE ECHIPEI 
UNGARIEI

și Iugoslaviei. După Cum 
știe, primul joc disputat 
Marsilia s-a încheiat cu 
rezultat de egalitate : 1—1. 
cazul unui al treilea joc,

A

■Mi
Astă seară, la Lisabona se 
intilnesc in prima manșă a 
semifinalelor „C.C.E." Benfica 
Lisabona cu Juventus To, ino. 
în fotografie, în dreapta. Del 
Sol (Juventus) primul ta 

minge

Astăzi, la Bruxelles, echipa 
de fotbal a Ungariei, care se 
pregătește 
cu echipa 
sferturilor 
pionatului 
ține un meci amical în com
pania echipei Anderlecht.

PROGRAMĂRI
ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE

Uniunea europeană de fot
bal (UEFA) a anunțat ofi
cial că primul meci dintre 
echipele Hamburg și Cardiff 
City, din cadrul semifinalelor 
„Cupei cupelor" va avea loc 
la 24 aprilie în nocturnă la 
Hamburg. Returul este pro
gramat la 1 mai la Cardiff, 
în cazul unui al treilea meci, 
el se va desfășura la 15 mai 
la Basel (Elveția).

pentru meciurile
U.R.S.S. din cadrul 
de finală aleCam- 
european, va sus-

18 ECHIPE
IN PRIMA DIVIZIE A FRANȚEI

Adunarea generală a Uniu
nii fotbalului profesionist 
francez, reunită la Paris, a 
aprobat rezoluția seminarului 
de la Vichy, în care se pro
punea ca din sezonul viitor 
prima divizie de fotbal să 
fie redusă de la 20 la 18 e- 
chipe. De asemenea, s-a ho- 
tărît abolirea vechiului con
tract al jucătorilor și stabili
rea de contracte pe perioade 
fixate prin libera alegere a 
sportivului. O reorganizare a 
structurii diviziei secunde este 
proiectată pentru 10 mai, 
cînd va avea loc un nou se
minar la Aix-en-Provence.

i

Ultimul concurs
Sprinterul nr. 1

pentru „Cupa Mondială44
J. C. Killy termină al 7-lea

NEW YORK, 9 (Agerpres). — 
Sezonul internațional de schi 
alpin s-a încheiat o dată cu 
desfășurarea probei masAiline 
de slalom special de la South 
Lake. Victoria a revenit ameri
canului Vladimir Sabich cro
nometrat cu timpul de 105,93. 
Pe locurile următoare: Herbert 
Huber (Austria) — 106,32; Rick 
Chafee (S.U.A.) — 106,77; Patrick 
Russell (Franța) 106,99. Triplul 
campion olimpic Jean Claude 
Killy 
șapte

în 
trate, 
„Cupei Mondiale' 
rea înfățișare: MASCULIN: 1. 
Jean Claude Killy (Franța) 200

(Franța) a ocupat locul 
cu 107,68.
urma rezultatelor înregis- 
clasamentele finale ale 

>“ au următoa-

slalomul de la

la schi
South Lake!

p; 2. Dumeng 
ția) 119 p; 3.
(Austria) 112
Nenning (Austria) 102 p; 5—6. 
Edmund Bruggman (Elveția), 
Guy Perillat (Franța) — ambii 
80 p. FEMININ: 1. Nancy Gre
ene (Canada) 191 p; 2. Isabelle 
Mir (Franța) 159 p; 3. Florence 
Steurer (Franța) 153 p; 
rielle Goitschel (Franța) 
5. Fernande Bochatay 
ția) 126 p.

In clasamentul final al 
Națiunilor", primul loc 
deținut 
urmată 
ția 536 
213 p.

Giovanoli (Elve- 
Herbert 
p; 4.

Huber
Gerhard

4. Ma-
128 p; 
(Elve-

„Cupei 
este 

de Franța cu 1164 p., 
de Austria 887 p, Elve- 
p, S.U.A. 443 p, Canada

Sprinterul sud-african 
Paul Nash care, în cursul 
ultimelor zile, a egalat de 
trei ori recordul mondial in 
proba de 100 m plat, reali- 
zînd timpul de 10.0, este 
performerul necontestat al 
acestui început de sezon 
atletic în aer liber. Nash 
este în vîrstă de 21 de ani. 
El are o înălțime de 1,7? m 
și cîntărește 80 kg. Nash 
este student în ultimul an 
la Academia Comercială 
din Johannesburg. La în
ceputul carierei sale, el a 
mers de cîteva ori 10,4 pe 
100 m, ca apoi să realizeze 
un excepțional 10,1. De mai 
multe ori a alergat 200 m 
plat în 20.2 și a fost crono
metrat cu 46,1 pe 400 m. 
Intr-o declarație făcută re
prezentanților presei spor
tive, Nash a spus că speră 
ca în curînd să parcurgă 
100 m în 9,9.

telexradiateS^fun
IN
NAȚIONALE DE NATAȚIE ale 
Franței, desfășurate la Paris, 
cunoscuta înotătoare Karen 
Muir (Republica Sud-Africană) 
a cîștigat proba de 800 m liber 
cu timpul de 9:54,5. Performan
ța sportivei sud-africane repre
zintă un nou 
sale.

Wl
IN CADRUL 
sitar feminin 
se desfășoară
Grenoble, echipa Franței a În
vins cu scorul de 54—36 (32-16) 
selecționata Poloniei.

CAMPIONATELE INTEB-

record al țării

turneului univer- 
de baschet care 

in prezent la

TRAD1ȚIONALA COMPETI
ȚIE INTERNAȚIONALA DE 
SCHI desfășurată In orașul 
suedez Vittangi a fost clștlgată 
de finlandezul Manne Limatai- 
nen, care a parcurs 21 km in 
lh 05:16,0. La feminin, pe dis
tanța de 10 km, a terminat 
victorioasă campioana olimpică 
Toinl Gustavsson (Suedia) în 
43:28,0.

CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE MOTOCICLISM dis
putat în două manșe pe circui
tul de Ia Le Mans a fost cîș
tigat de alergătorul australian 
Ke] Carruthers. In cadrul unei

tentative speciale 
Pierre Monneret, pe 
cletă „M. V." (500 cmc), a sta
bilit recordul absolut al circui
tului: 13,469 km, în 4:29,2 (me
dia orară 180,120 km).

IN LOCALITATEA DE SPOR
TURI DE IARNA Lycksele s-a 
disputat campionatul interna
țional al Suediei de sărituri cu 
schiurile de la trambulină. Vic
toria a revenit Iui Kurt Elimae 
(Suedia), care a realizat 220,5 p, 
urmat de Kjell Sjoeberg (Sue
dia) 216,8 p și Lars Grini (Nor. 
vegia) 215,3 p.

francezul 
o motoci-

40365


