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Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România 

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul art. 64 pct. 1 din Constituție, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia decretează:

Articol unic. — Marea Adunare Națională se convoacă în a zecea sesiune a celei de-a 
V-a legislaturi in ziua de 8 mai 1968, ora 10 dimineața.

, Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUSESCU

IERI, LA SNAGOV

LOTUL - ELECTRONICA OBOR 5-0 (2-0)
Pe terenul de la Snagov, 

în compania Electronicei O- 
bor — echipă de divizia 
B — jucătorii lotului n-au 
urmărit obținerea unui scor 
major. Au realizat, totuși, 
5—0, prin golurile înscrise

tr-o formă mai bună. In 
rest.,. De reținut: viitorul 
antrenament al lotului va a- 
vea loc la 24 aprilie, antrena
ment Ia care vor fi chemați,

pe lingă jucătorii care au co
respuns ieri, și Coman, Do- 
brin, Dumitriu II, Hălmăgea- 
nu, Sorin Avram, Ghergheli 
ș.a.
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2—1 CU „U" Cluj și

PROGRESUL S-A CALIFICAT
SFERTURI"IN

în
după părerea tu-

Pe

de I. Ionescu (2), Manolache, 
Oblemenco și Moldoveanu.

La sfîrșitul celor 90 de mi
nute ale antrenamentului, co
misia de selecție s-a edificat 
asupra formei jucătorilor che
mați, a făcut observații cri
tice asupra jocului, care, 
ansamblu,
turor, a lăsat de dorit, 
scurt, au corespuns portarii 
Răducanu și Datcu, fundașii 
Ivăncescu și Barbu, care au 
întrunit sufragii. Pojoni și 
Deleanu urmează a fi urmă
riți în continuare. Buni : C. 
Dinu, I. Ionescu și Grozea. 
Pîrcălab trebuie readus în-

//
Al doilea joc dintre Progre

sul și Universitatea Cluj s-a 
desfășurat ieri, pe stadionul 
„Tractorul" din Brașov, intr-un 
decor de iarnă veritabilă.

După ce Oaidă marchează la 
o lovitură liberă laterală, exe
cutată de Matei (min. 30), iar 
clujenii egalează prin Oprea 
(min. 45), alb-albaștrii ratează 
cîteva ocazii, care puteau să-i 
scutească de emoțiile din final 
(Neacșu - min. 32, Georgescu

turile naționale ale României. 
Poloniei și Bulgariei

DE LA KM 11,500, START IN. 
CURSA BUCUREȘTI — URZI- 

I CENI — BUCUREȘTI (100 KM),
CU SOSIREA TOT LA KM 
11,500.

— min. 44). In plus, bucureș- 
teniî au anihilat acțiunile „în 
trombă" întreprinse de studenți 
la începutul reprizei secunde, 
reușind, datorită unor contra
atacuri percutante, să înscrie 
punctul victorios prin Mateia- 
nu (min. 61), care a reluat cu 
capul, din plonjon, o 
a lui Țarălungă.

Studenții au evoluat 
ma repriză mediocru, 
numai de două ori pe spațiul 
porții.

PROGRESUL: Matache —
Popescu, MANDOIU, PETEA- 
NU, A. Constantinescu, Neac
șu, Georgescu, OAIDA, Matei, 
MATEIANU, Țarălungă.

„U“ CLUJ: Moldovan — 
CREȚU, Pexa, COSTIN, Cim- 
peanu, Anca, OPREA, Lică 
(min. 72 Mustețea), Anghelescu, 
Adam, Coman.

A arbitrat bine I. Rus (Tg. 
Mureș).

centrare

in pri- 
șutînd

C. GRUIA —
coresp. principal

Polewiak.
Zygmund

Ciclismul și-a intrat în drep
turi. Competițiile iiiternaționa- 
le rutiere se succed de la o 
săptămină la alta reținînd aten
ția iubitorilor sportului cu pe
dale. Azi începe la București 
„Cupa F.R.C." — întrecere in
ternațională de fond care pro
gramează 4 etape — la startul 
căreia vor fi prezenți aproape 
80 de. cicliști. Desigur, lupta 
pentru întîietate va fi acerbă. 
Cicliștii polonezi — pe care 
i-am văzut la sfîrșitul lunii 
martie în Bulgaria — prezintă 
„garnitura de aur" cu care spe
ră să cîștige și în acest an 
„Cursa Păcii", Jan Magiera — 
un adevărat magician al peda
lei, Marian Kegel, Zenon Cze- 
chowski, Czeslaw 
Andrzey Blawdzin,
Hanușik, Marian Forma și Ka
zimierz Jasinski sînt , nume 
mari în arena ciclismului ama
tor. Le acord — fără reținere — 
prima șansă. După succesul din 
cursa Bordeaux ;— San Sebas
tian, pretențiile „cadeților" lui 
Nicolae Voicu au crescut, Emil 
Rusu, Constantin Grigore, Va
sile Tudor și celelalte speran
țe vor, desigur, să se afirme și 
pe „teren propriu". Dar, oare 
greaua cursă din munții Fran
ței și Spaniei, voiajul de la San 
Sebastian la Bordeaux, de aici 
la Paris și, apoi, la București 
n-au lăsat urme ?

Echipa Bulgariei, condusă de 
Nencio Hristov, își etalează și 
ea speranțele : Ivan Bobekov, 
Ștefan Neicev, Ivan Traikov, 
Aii Huseinov et comp, trebuie 
să Întrunească sufragiile selec
ționerilor pentru a îmbrăca tri
coul naționalei în marile între
ceri ale actualului sezon. Bucu- 
reștiul reprezintă pentru ei o 
astfel de posibilitate. Vor ști s-o 
folosească ?

Cu acești rutieri de frunte 
și cu plutonul masiv al out- 
siderilor sperăm ca întrecerea 
să constituie un succes.

Etapa de astăzi : ORA 15,00,

H. N.

Astăzi, plutonul se va pune din nou in mișcare
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PATINATORI
ROMÂNI 
INVITAT!
PESTE HOTARE

Vacanța anunțată 
a „artiștilor gheții“ 
n-a ținut decît ci
te va zile pentru 
fruntașii patinajului 
nostru artistic. Ei 
au bagajele pregă
tite pentru un tur
neu în mai multe 
orașe din R.D. Ger
mană. Caravana pa
tinatorilor români 
cuprinde pe cam
pioana țării, Elena 
Moiș, și vicecam- 
pioana noastră, mi
cuța Beatrice Huș- 
tiu, precum și pe
rechea Daniela Po
pescu — Marian 
Chiosea. Iată esca
lele prevăzute ale 
aceștui.turneu: Karl 
Marx-stâdt 12.1 V, 
Dresda 13.IV, Karl 
Mârx'-stadt 14;IV# 
Berlin 15.IV. în a- 
ceste orașe sînt pro
gramate demonstra
ții, Ia care sînt in
vitați patinatori din 
mai multe țări.

LA CALIMANEȘTI 
— „CUPA PIO
NIERULUI"
LA HANDBAL

Micii handbaliști 
din Călimănești sînt 
prezenți la între
cerile unei intere
sante competiții do
tată cu „Cupa pio- 
nierului“. Animato
rul acestei întreceri 
este prof. Florea

Ștefan, tn prima 
etapă, care s-a în
cheiat recent, s-au 
evidențiat echipele 
claselor a Vl-a și a 
Vlll-a de la liceul 
din localitate.

SCRIMERII
SENIORI
DIN NOU 
PE PLANȘA

Sîmbătă și du
minică, în campio
natul național de 
scrimă pe echipe 
este programată o 
nouă etapă, a III-a 
din tur. Ea va avea

în sala Dinamo o 
reuniune internațio
nală de box, în ca
drul căreia vor evo
lua combinatele de 
juniori-tineret ale 
cluburilor Dinamo 
București și Pristai 
Russe (Bulgaria).

Programul galei 
cuprinde 11. partide.

ȘEDINȚA COMI
TETULUI FEDERAL 
DE GIMNASTICA

Duminică 14 a- 
prilie, de la ora 9,

loc __ ______
Protagoniste — for
mațiile Steaua (Ia 
toate probele), Pe
trolul Ploiești (flo
retă bărbați), I.C.F. 
(spadă) și Universi
tatea București (sa
bie).

la București.

SIMBATA, ÎN
RING, ECHIPELE 
DINAMO SI 
PRISTAI RUSSE

Sîmbătă, de la ora
18,30, se va disputa

în sala de la etajul 
VIII a C.N.E.F.S., 
va avea loc ședin
ța Comitetului fe
deral de gimnastică. 
Cu acest prilej, se 
va prezenta o in
formare asupra ac
tivității federației 
pe perioada august 
1967 — aprilie 
și se vor 
probleme 
statutul și
mentul F.R.G.

1963 
dezbate 
privind 
regula-

DINAMO BUCU
REȘTI — VOINȚA 
CLUJ 8—5, LA 
POLO

într-un meci dis
putat în cadrul di
viziei A la polo, Di
namo București a 
învins, la Cluj, e- 
chipa locală Voința 
cu scorul de 8—5 
(0—1, 4—0, 2—2, 2—2). 
întrecerea a consti
tuit mai mult o „vî- 
nătoare“ după 
puncte de penali
tate, arbitrul St. 
Karacsoni (Oradea) 
fiind nevoit să dic
teze 10 lovituri de 
la 4 m, ca urmare 
a faulturilor grave. 
Au înscris Rusu 5 
pentru Voința, Za- 
han 5, Novac 2 și 
Grințescu pentru 
Dinamo. (V. MO- 
REA-coresp. princi
pal).

ARBITRII 
MECIULUI 
DINAMO — 
LEGIA

Federația belgiană 
a desemnat pe cei 
doi arbitri care vor 
conduce partida 
masculină de volei 
Dinamo București — 
Legia Varșovia din 
turul semifinalelor 
C.C.E. : R. Demar- 
sin și A. Debeve. 
Meciul va avea loc 
joi 18 aprilie în sala 
Dinamo. Returul — 
la 28 aprilie la Var
șovia.
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PERSONALITATEA
SPORTIVULUIsgsgW ează armătura științifică

Intilnirea internațională 
dintre gimnastele românce și 
sovietice va consemna, pro
babil, și un debut : Claudia 
Pandelescu in echipa repre
zentativă a României. Iat-o 
intr-o mișcare elegantă, de 
mare măiestrie, la sol.

Foto : N. AUREL

Meciul de gimnastică România - UJLS.S.
Neîndoios, meciul de sîmbătă 

și duminică dintre reprezentati
vele feminine de gimnastică ale 
României și Uniunii Sovietice 
este nu numai evenimentul cen
tral al actualității sportive, ci și 
unul din cele mai importante 
din întregul an pentru gimnas
tica noastră. Și aceasta, în pri
mul rind, pentru impresionanta 
carte de vizită a oaspetelor noa
stre. Sînt binecunoscute succe
sele repurtate în ultimii ani de 
echipa selecționată a U.R.S.S., 
multiplă campioană mondială Si 
olimpică, iar despre strălucita

afirmare a Nataliei Kucinskaia 
la „mondialele" de la Dortmund 
(de trei ori pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului) au auzit 
chiar și cei ce nu au văzut nici
odată un concurs de gimnastică. 
Și iată-le acum pe gimnastele 
sovietice in Capitala noastră ! In 
fruntea reprezentativei U.R.S.S. 
— marea vedetă de la Dort
mund, Natalia Kucinskaia. Iar 
alături de ea, alte binecunoscute 
stele: Zinaida Voronina, Olga 
Karlova, Larisa Petrik.

La dispoziția antrenorilor ro
mâni se află un lot tînăr, în

plin proces de desăvîrșire a 
măiestriei sportive, din care s-a 
alcătuit în ultimii doi-trei ani 
echipa noastră reprezentativă și 
din care vor fi desemnate și de 
această dată purtătoarele tricou- 
rilor cu stema țării. Elena 
Ceampelea, Lucia Chiriță, Ro
zalia Filipescu, Rodica Apătea- 
nu, Alina Goreac, Claudia Pan- 
delescu și Olga Ștefan — iată 
gimnastele din rîndul cărora ur
mează să fie desemnate „cele 6".

Intilnirea, cuprinzînd atît 
exerciții impuse cit și liber ale
se, este programată sîmbătă și 
duminică, în sala Floreasca din

PRELUDII PE USCAT... Capitală, în prima zi (ora 17,30) 
— impusele, iar în cea de-a 
doua (ora 17,00) — liber alesele.

Federația de specialitate din
In antractul dintre perioada 

bacului și cea a lacului, înain
tea întinsului sezon competi- 
țional care îi așteaptă, caia- 
ciștii și canoiștii bucureșteni 
(minus loturile republicane) au 
luat startul duminică, pe aleile 
parcului Herăstrău, în tradi
ționalul lor cros de primăvară, 
aflat la a 8-a ediție. Iată o 
competiție care și de data a- 
ceasta a purtat pecetea seriozi
tății, răspunzînd scopului pro
pus : verificarea (în ansamblu 
și pe compartimente) a poten
țialului fizic. Cum e și firesc, 
nu „forma" brațelor a constituit

obiectul întrebărilor acestui e- 
xamen pe uscat, ci „strocul“ 
inimilor, diagramele plămînilor 
și forța picioarelor.

193 de concurenți (138 băieți 
și 55 fete), repartizați pe 6 ca
tegorii de vîrstă, au răspuns 
apelului lansat de comisia oră
șenească de specialitate și Clu
bul sportiv școlar. Pe lîngă suc
cesul de participare, tinereasca 
întrecere a înregistrat și un 
încurajator record: doar un 
singur abandon !

La seniori (5 000 m), ca și la 
senioare (2 000 m) sportivii de 
la Steaua s-au clasat pe pri

Turneu! sportivilor de la C. U.
Clermont-Ferrand (Franța)

Baschetbalistele și rugbyștii 
francezi de la Centrul Univer
sitar Clermont-Ferrand au sus
ținut ieri, la Cluj, primele lor 
meciuri în România. La bas
chet, oaspetele au fost între

cute de Universitatea Cluj cu 
56—40 (31—19).

La rugby, Agronomia Cluj a 
învins, după un joc plăcut, cu 
scorul de 11—6 (6—0).

mele trei locuri, obținind un 
succes concludent : St. Pocora, 
Gh. Danielov, T. Ditcov și, 
respectiv, Paraschiva Cernomo- 
reț, Natalia Mangea, Ad. Brai- 
lovschi. Cea mai populată 
cursă, juniori mari (2 000 m — 
— 56 conc.) a fost dominată de 
reprezentanții C.S.Ș., M. Zaflu 
și D. Petrescu — II (loc 3 : I. 
Dragulschi — Steaua); ca, de 
altfel, și proba juniorilor miei 
(1500 m): 1. Gh. Ionescu, 2. P. 
Vesela (3: S. Vulcăneanu — 
Șc. sp. 2). în fine, la junioare 
mici (600 m) s-au impus dina- 
movistele, prin Anca Popa — 
loc 1 și Sanda Caragea — loc 
3 (a doua a sosit Ana Siroten- 
cu — Steaua); iar la junioare 
mari (1000 m) partea leului a 
revenit caiacistelor de la Stea
ua: 1. Paula Calenic, 2. Flori- 
ca Ghenu, 3. Ana Feodotov.

Pe lîngă diplome individuale, 
șase trofee au răsplătit străda
niile suplimentare ale echipe
lor învingătoare pe probe. La 
categoria juniorilor, a fost ofe
rită „Cupa Școlarului".

N. MARDAN

Iugoslavia a desemnat pe AN
GELINA PETROVICI ca arbi
tră neutră la această întilnire.

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA LONDRA^ SEBASTIAN BONIFACIO

PRIM CONTACT CU ORAȘUL-GAZDĂ AL C. M.
In primul episod al deplasării lor la Londra, tinerii scrimeri care ne 

vor reprezenta țara la campionatele mondiale ale speranțelor au fost la înăl
țime în cel mai adevărat înțeles al cuvîntului; ei au străbătut distanța 
dintre capitala țării noastre și cea de pe malurile Tamisei, la o altitudine de 
6 000 de metri și cu o bună dispoziție evidentă, care demonstrează că tinerii 
noștri scrimeri pășesc în competiție cu un moral 
treze nealterat în evoluțiile lor pe planșe.

Lotul, format din Luminița Popescu, Adriana 
Moroșan, Eva Lenghel, Gheorghe Burlea, Tu
dor Petruș, Aurel Ștefan (floretă), Anton Pon- 
graț, Constantin Duțu (spadă), Dan Irimiciuc 
și Dan Popescu (sabie), este găzduit la Queen’s 
Hotel, care a devenit — în aceste zile — un 
veritabil cartier general al campionatelor, de
oarece aici sînt găzduite aproape toate echipele 
țărilor participante. Și-au anunțat prezența 
scrimeri din 24 de țări. Pe probe, numărul con- 
curenților este de 57 la floretă băieți, 44 la flo
retă fete, 57 la spadă și 40 la sabie.

în cursul zilei de joi, participanti vor avea

bun, pe care sperăm să-l păs-

(Continuare in pag. a t-a)
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e recunosc dificultățile tot mai 
greu surmontabile, proprii ma
rilor competiții internaționale. 
Se observă cum se accentu
ează armătura științifică pro
prie antrenamentului modern. 

Dacă se demontează PERFORMANȚA 
se vede că e compusă pe lingă talent, 
din numeroase acumulări obținute gra
fie unei pregătiri ce înglobează date 
de ordinul anatomiei, fiziologiei, biochi
mie!, igienei, fizicii, psihologiei, peda
gogiei și metodologiei. Dar ceea ce 
însuflețește acești constituent! ai PER
FORMANȚEI este PERSONALITATEA 
SPORTIVULUI, acea realitate zidită din 
moleculele intelectului, afectivității și 
voinței.

Se afirmă în toate împrejurările ne
cesitatea de a modela sportivi cu per
sonalitate, calitate dificil de exprimat 
înfr-o definiție, dar prezentă ca o pe
cete pe atestatul oricărei PERFOR
MANȚE.

In Pantheonul sportului mondial au 
pășit și numeroși sportivi români, perso
nalități indiscutabile, rezistente la ve
rificări oricit de riguroase. Tocmai de 
aceea, trebuie recunoscută existența, în 
sectorul său de performanță, a unui 
apreciabil număr de individualități în
zestrate cu aptitudini de performeri, an
trenate după o metodologie corectă, 
rămase, cu toate acestea, în afara zo
nei de strălucire a celebrității. Deficitul, 
sau malformația personalității exjs lică 
aceste traiectorii amputate la jumătate.

Multe opinii exprimate pe tema perso
nalității sportivilor ignorează, de multă 
vreme, o relație esențială.

Personalitatea de sportiv este doar 
una dintre laturile personalității indivi
dului. Ea se poate grefa, ca o expre
sie particulară, doar pe temelia unei 
personalități autentice, înțeleasă ca un 
„mănunchi de calități socio-profesiona
le, intelectuale, ideologice, afective, vo- 
liționale, etice, estetice etc. — mani
festate constant în comportament și ati
tudini" precum contura recent, noțiunea, 
Petre Pînzaru, intr-un articol din Con
temporanul. Tn perimetrul sportului se 
simplifică uneori nepermis de mult ex
presia de personalitate, apreciindu-se ca 
ceva izolat de albia profilului general 
al individului. Pe ce fundament să fie 
înălțată personalitatea de sportiv, dacă 
tînărul nu poartă în sine acele capa
cități care ar trebui să compună rădă
cinile și trunchiul personalității sale ?

Numeroși sportivi se refugiază 
formulă de viață îngustă (care 
oferă), opacă, impermeabilă la 
1~ " ’ ' A, ....J_____
stereotipă, văduvită de schimburi fer
tile, înnoitoare. Inevitabil resorturile lor 
lăuntrice se atrofiază, dimensiunile uni
versului lor sufletesc se restrîng, se 
aplatizează, personalitatea lor se piper
nicește și se înstrăinează. Zadarnic se 
va încerca să se obțină un sportiv cu 
personalitate, dintr-un astfel de om.

Mai întîi trebuie consolidat profilul 
social, moral și spiritual al tînărului. 
Chiar dacă nu se pot pretinde, întot
deauna, construcții umane excepționale 
(deși aceasta ar fi idealul), trebuie rea
lizate măcar elementele de contur, ner
vurile personalității fiecărui tînăr spor
tiv. Recordmanii, performeri: sînt mai 
întîi de toate oameni fapt deseori ig
norat pentru că e foarte simplu.

Marii campioni au fost fără excep
ție oameni cu solidă personalitate, fi
nisată și pe stadioane, dar construită 
în familie, școală, uzină, instituție, în 
organizațiile politice și obștești, în clu
bul din care fac parte, cu prilejul tu
turor actelor de viață, de la cele mai 
neînsemnate pînă la cele decisive, do 
la cele mai depărtate de specificul 
sportului, pînă la cele din intimitatea 
acestuia.

Romulus BALABAN
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.. . . , _____ solici
tările sociale și culturale, modalitate
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Echipa de ciclism a României a ciștigat 
Cursa Bordeaux—San Sebastian!

(Citiți în pag. a 4-a un interviu eu antrenorul Nicolae Voicu)
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ANCHETA ZIARULUI NOSTRU: VALORIFICAREA

SUPERIOARA A ZONE! VALEA PRAHOVEI

ASPIRAȚIILE BRAȘOVENILOR
Ziarului nostru, făcînd o serie 
Care redăm cele ce urmează :

iînmiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiimiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiuitiiiiiiniiiiuiiuuiL 
V.

inecunoscut alpinist, autor al „unui captivant volum de 
impresii („Am îndrăgit munții"), inginerul IOAN CO- 
MAN din Brașov, a binevoit să răspundă la ancheta 

‘de propuneri interesante, din

[130 deconcurenți la finalele de „libere'*

„Ca locuitor al orașului 
Brașov doresc, din toată ini
ma, ca această localitate, 
care a cunoscut o mare dez
voltare industrială, o conti
nuă creștere a nivelului cul
tural și lucrări de sistemati
zare remarcabile, să devină 
și un important centru turis
tic de vară și de iarnă.

Actualmente, orașul are 
cîteva atracții (citeva biserici 
vechi, muzee, un local cu 
specific, „Cerbul carpatin", 
un bar luxos). Este încă pu
țin. Ce ar mai trebui făcut ?

1. Să se asigure orașului 
un aspect mai îngrijit (a- 
vem multe străzi cu pavajul 
deteriorat, cu gropi, greu cir- 
culabile).

2. Să se construiască un te
leferic pînă pe vîrful Tîm
pei... dar fără să se distrugă 
pitoreștile stînci și minuna
tul loc 
pei“.

3. Să 
dinspre 
sub Tîmpa 
pînă Ia Noua. S-ar descon
gestiona principala arteră de 
circulație și ar fi foarte a- 
tractiv (există asemenea tu
nete la Praga, Ljubljana 
ș.a.).

4. Orașul ar trebui înzes
trat cu încă un cinematograf 
modern. (La „Partizanul" 
este veșnic aglomerație).

5. Să se acorde mai multă 
atenție bazelor sportive, ame- 
na jîndu-se : terenuri de te
nis (și amatori ar fi destui, 
inclusiv turiști străini), un 
patinoar artificial (actualmen
te există unul de... 20 metri 
pătrați!), un complex spor
tiv cu sală de gimnastică, de 
volei și un bazin acoperit.

6. Ștrandurile (Noua, Bar
tolomeu și Codlea) să fie mai 
bine îngrijite. Acum 
proastă reputație, 
curățenia lor lasă 
dorit.

7. Să se prevină

tinue peste „șaua Calului" Ia 
Timișul de Sus. Ar fi un 
scurt, dar admirabil circuit ; 
3. Amenajarea 
drum forestier pe 
zuga, cca 20 km, 
muntele Găvanul 
la golul văii; ■
lucrări pentru 
șoselei alpine care trece din 
muntele Păduchiosul, peste 
Dichiul în valea Ialomiței. 
In vara trecută am observat 
numeroase surpări de teren; 
5. Un drum forestier (sau 
chiar asfaltat) din Bușteni 
pînă în Poiana Coștilei; 6. 
Un drum Sinaia—Cota 1400.

actualului 
valea A- 
pînă sub 

sau chiar 
4. Urgente 

consolidarea

BAZA
TEHNICO—MATERIALA

numit „șaua Tîm-

se realizeze un tunel 
centrul orașului pe 

prin Răcădău

ele au o 
deoarece 
mult de

distruge
rea pitorescului unor locuri 
foarte frumoase și foarte în
drăgite de turiști, ca șaua 
Tîmpei, Pietrele lui Solomon, 
dealul Pompierilor. Acesta 
din urmă, de exemplu, oferă 
o priveliște foarte frumoasă 
și are un tăpșan verde în
conjurat de livezi unde vin 
numeroși copii și oameni 
mari, vara ca să facă plajă 
și iarna pentru schi și săniuș. 
Se spune că pe acest loc se 
va construi un institut. De 
ce tocmai aici ? Ca să aibă 
o perspectivă largă asupra 
împrejurimilor ?

MAI MULTE CAI
DE ACCES

O problemă aparte o con
stituie facilitarea accesului 
turiștilor spre obiectivele 
care îi interesează. Propun, 
deci, să se completeze re
țeaua căilor de acces, astfel :

1. O șosea auto, care să 
urce din Săcele Ia Bunloc și 
să coboare ' 
2. O șosea 
boare din 
Rîșnov, să 
drum forestier
Postăvarului,

Cabane care ar trebui mă
rite : 1. Bunloc; 2. Postăva
rul (sala de mese, în primul 
tind).

Teleferice : 1. Bușteni—Pla
ton (pe traseul vechiului fu
nicular Schiel) ; 2. “ ‘
Bunloc; 3. Dîmbul 
Piatra Mare.

Pîrtii de schi : 1. 
najarea (și corectarea, 
ales la panta de sosire) a pîr- 
tiei din Bușteni—Poiana Ka- 
linderu ; 2. Lucrări pentru
înlesnirea coborîrii cu schiu- 
rile pe văile Cerbului și 
Morarului, la ieșirile aces
tora în drumul de legătură ;
3. O pîrtie ușoară pe Postă
var, pentru copii sau cei care 
nu stăpînesc bine schiul. 
Pentru aceștia, pîrtiile Su- 
linar ori Lupului sînt prea 
grele; „drumul roșu" este 
mult circulat cu tractorul și 
piciorul, iar vechiul „drum 
familiar" a fost abandonat;
4. O pîrtie care să coboare 
de la cabana Piatra Mare 
Ia Dîmbul Morii.

Marcajele ar trebui să fie 
în general revizuite, comple
tate și întreținute. Dau e- 
xemple : marcajele din valea 
Timișului spre Vf. Postăva
rul ; Piatra Mare—sfîna Pie
tricica—Predeal; intrările în 
Valea Albă sau Valea Cerbu
lui ; intrarea în Poiana Coș
tilei, în valea Mălinului ; 
Bușteni—valea Seacă a Ca- 
raimanului etc. Starea a- 
cestora este necorespunză- 
toarc.

Cred că ar fi foarte inte
resant un muzeu al Carpați- 
lor noștri la Brașov amena
jat într-o clădire construită 
în acest 
nate ar 
furi de 
vechilor cabane și ale celor 
moderne, fotografii turistice 
vechi și actuale, animale, flo? 
ră, roci, 
secțiuni 
schiului, 
Iui, case 
port național, tehnica exploa
tării pădurilor.

Dîrste- 
Morii-

Reame- 
mai

scop. Printre expo- 
putea figura : relie- 
masive, machetele

mostre din peșteri, 
de avene, tehnica 
tehnica alpinismu- 
de munte, păstorit,

la Dîmbul Morii; 
auto care să co- 

Poiana Brașov la 
urmeze actualul 

prin cheile 
apoi să-i con-

In curte sau pe unul din 
zidurile clădirii s-ar putea 
amenaja un perete cu relief 
complex pentru antrenamente 
de alpinism, așa cum există 
în Japonia, Anglia etc. A- 
cesta ar stîrni o mare atrac
ție în rîndurile tineretului, 
ar atrage vizitatori, ar popu
lariza turismul și alpinis
mul etc".

Finalele campionatului repu
blican de lupte libere — seniori 

• care îticep inline, la București, 
Țsîfit așteptate cu multă emoție 

de cei peste 130 de concurenți, 
campioni de zonă și sportivi 

>. fruntași, invitați ai federației. 
• De asemenea, pentru prima oară 
A Vor fi prezenți la finale și șase 
^luptători din mediul -sătesc, cei 
£de la Tractorul Călugăreni (5 
•^luptători) și Tehnica Ciocănești. 
ÎLa aceste asociații sportive care 
^funcționează pe lingă școli de 
Wnecanizatori agricoli, sportul 
Ruptelor se bucură de multă a- 
VȚehție. Menționăm că secția de 
Mupte de la A.S. Tractorul Că- 
Kjlugăreni (antrenor V. Constan- 
ftinescu) a dat un sportiv lotului 
ilăiâțional de tineret, pe D. Tin- 
Meche, care, recent, a participat 
îă tfimeul internațional de „li- 

Pbere* de Ia Leipzig (R.D.G.).

j 
I

A-

Cei mai mtilți concurenți vor 
fi la categoria 63 kg — 20 și la 
57 kg — 19. La categoria grea 
(-j-97 kg) vor concura 15 luptă
tori —■ număr record. Ei fac 
parte din asociațiile și cluburile 
Metalul Tîrgoviște, Mureșul Tg. 
Mureș, Tractorul Călugăreni, 
C.S.O. Calafat, A.S.M.T. Lugoj, 
Tiema Orșova, Steagul roșu 
Brașov, C.S.M. Cluj, Steaua șl 
Progresul București, IPROFIL 
Rădăuți, Chimia Orașul Gheorj 
ghe Gheorghiu-Dej, C.S.O. Gaj 
lăți și Constructorul Hunedoar^ 
---------------------------------------- *'

BUNE ?/ RELE

Concursuri ușoare

„CONCURSUL
PRIMĂVERII0

Zece echipe de orientare 
turistică din asociațiile spor
tive băiffiărerie au luat parte 
la primul concurs al sezonu
lui, ediția 1968 a Concursului 
primăverii, organizat de A.S. 
înainte. Traseul, care a tra
versat ’o 
pitorești 
orașului, 
roiului și
măsurat 6 900 m și a avut o 
diferență de nivel de peste 
700 m. Pe primele locuri s-aa 
clasat formațiile conduse de 
Ovidiu Nemeș (Minerul) și 
Șerban Peta (înainte) — la 
băieți, și Irina Pop (Topito- 
rul) și Elisabeta Popovici 
(Minerul).

de locuri 
apropierea 

Valea Ustu-

serie
din

ca
Dealul Florilor, a

V. SASARANU
corespondent

de orientare
in stațiunile de munte

la
de

ULTIMUL
ANCHETEI

Cititorul CUBA CRISTIAN 
din Iași propune in scrisoarea 
sa :

— realizarea unei insigne 
„Valea Prahovei" prezentind lin 
obiectiv caracteristic;

— amenajarea unor terenuri 
de volei lingă cabanele mai 
mari ;

— dotarea cabanelor cu să
niuțe și alte materiale sportive ;

— construirea unor refugii 
turistice în locurile mai dificile 
de pe traseele din Bucegi ;

— organizarea unor concursuri 
ușoare de orientare turistică 
pentru cei veniți la odihnă în 
stațiunile montane ;

— centrele de închiriat echi
pament turistic să posede și bu
sole ;

— editarea unor hărți cu iti
nerarele din zona respectivă, 
dar cît mai complete ;

— editarea unei reviste tu
ristice lunare.

„Jn loc de invitație 
excursiile pe poteci 
munte spre înălțimile scăl
date de soarele primăverii

Popasul turiștilor Id 
Sinaia include — în 
mod obișnuit — o 
vizită la muzeul

Peleș

ACT AL
NOASTRE

Anunțăm pe cititorii noștri 
.gnsheta inițiată în scopul' de 
al iubitorilor turismului, coordonatele unei valorificări supe
rioare a bogatului potențial turistic de care dispune zona 
Valea Prahovei.

In cursul săptămînii viitoare vom publica concluziile 
Oficiului Național de Turism pe marginea sugestiilor, do
leanțelor și propunerilor prezentate de cititorii noștri.

că încheiem, cu acest număr, 
a stabili, cu largul concurs

• Duminică, Steaua s-a „chi
nuit" mult timp pînă a obți-

bnut victoria în meciul cu Uni- 
7 versitatea Timișoara. -Noroc cu 
’ Nosievici care a făcut totul 

pentru ca echipa lui să cîștige. 
Oare „Nosi“ a rămas singurul 
atu al campionilor ? După cum 
au cîștigat la Galați și Iași, a?a 
se pare. Dar ceilalți, de pe 

■ banca rezervelor, nu au nimic 
de zis 1

• Universitatea Timișoara â 
fost o surpriză destul de plăcu
tă. începe să se închege o e- 
chipă ! Mai este însă de lucru. 
Dacă ar fi jucat mai calm și 
Pușcașu ar fi fost în „mină", 
cine știe ce s-ar fi întîmplat. 
Dar, timișoreanul a încercat 
coșul de 23 de ori și a înscris 
8 puncte ! Nu trebuie să fii 
matematician pentru a vedea 
că procentajul este dezastruos. 
Pușcașu a insistat, însă, cu 
toate că panourile din sala Flo- 
reasca i-au fost ostile!

• în vestiarul gălățenilor, 
înaintea meciului cu I.C.F. 
antrenorul și jucătorii au ho
tărât ca Ioneci să nu joace în 
meciul respectiv. . Ce motiv a 
determinat aceasta ? Prin felul 
cum a evoluat și s-a manifes
tat în ultimele întîlniri, Ioneci 
a demonstrat că nu mai este 
legat de clubul gălățean. Amă
nunte1: este student la Galați, 
ia masa la cantina Institutului 
Politehnic din București, se an
trenează pe malul Dunării, dar 
și în București, unde doarme 
f.t. des, iar gurile rele zic că 
Ioneci ar vrea să devină stu
dent la I.C.F. ! Știam că păsări 
călătoare sînt frecvente doar la 
fotbal. Iată, însă, una și în 
baschet. Sperăm că federația 
și forurile... interesate vor tăia 
cit mai 
păsări.

• La 
gata să
mare. Gazdele, din 
fără Horia Demian, 
(aflăm că nu este 
și ne bucurăm), au

f

1
»

scurt aripile acestei

Cluj, Farul era gata- 
realizeze surpriza cea 

minutul 21 
accidentat 

nimic grav 
demonstrat

DESPRE VICIILE CABANELOR
Un număr de cititori — CC;1 

drept foarte redus — care au tri
mis răspunsuri la ancheta noas
tră au abordat probleme de or
din general, valabile pentru orice 
zonă turistică a țării.

Ing. EMILIAN ILIESCU — 
București se ocupă de anumite 
vicii ale cabanelor, pe care le 
clasifică astfel :

1. Vicii de proiectare : al ca
merele comune de dimensiuni 
mari nu permit realizarea unei 
ambianțe de odihnă. Propune ca, 
în viitoarele cabane, capacitatea 
camerelor să nu fie mai mare de 
patru paturi ; b) ușile camerelor 
de dormit să nu mai dea direct 
în sala de mese ; c) grupurile 
sanitare să fie prevăzute cu o izo
lație termică bună pentru preve
nirea înghețării conductelor de 
apă ; d) lipsește în general un 
antreu mare în care turiștii să-și 
curețe echipamentul.

2. Vicii de construcție : a) se 
formează un spațiu prea mare 
în jurul ferestrelor sau între ușă 
și prag ; b) folosirea materialului 
lemnos insuficient uscat duce la 
instaurarea unor surse de zgomot 
(în special, scîrțîitul treptelor).

3. Vicii de exploatare, ce pot 
fi evitate prin pregătirea unor 
cabanieri care să fie buni gos
podari șl, totodată, gazde atente, 
în final, cititorul nostru propune 
să se interzică vînzarea băuturi
lor alcoolice la cabane șl sub
scrie la propunerea înființării u- 
nei asociații turistice, 
trebui să 
muncă de

în 
și

scopuri turistice a drumurilor 
a unor cabane forestiere ;

— să se stabilească în mod ri
guros regimul cabanelor ;

— îndrumarea și controlul ca
banelor s-ar realiza mai eficient 
dacă ar fi asigurate de către un 
singur for (M.C.I., O.N.T. sau 
U.G.S.R.).

CITEVA
comozii

că-și pierd repede busola. N-aif 
trebui să fie așa, deoarece Vizi, 
Ruhring, Ionescu sînt jucători 
redutabili, cu state vechi în di- 
vizie și ar trebui să suplineas
că cu mai mult succes absen
ța temporară a lui Demian.

® Aflăm că unul din pivoțil 
clujenilor, Stăvaru, a început 
să „practice" boxul: în jocul 
cu Farul, și-a făcut un adver
sar K.O. Ar fi indicat ca an
trenorul emerit de box, Ion 
Popa, să-1 cheme pe Stăvaru la 
București pentru un meci de 
încercare cu Vasile Mariuțan. 
Poate că după această partidă, 
baschetbalistul clujean, va re
nunța definitiv la pugilism...

@ Se constată că la echipele 
noastre încep să dispară con
ducătorii de joc. Cauza ? An
trenorii de pe bancă dau tot 
timpul indicații și îi învață pe 
jucători cum să acționeze și să 
se comporte pe teren ! Pară 
mentarii.

O Tot despre antrenori, 
se transformă totodată și
profesori ai... arbitrilor. Mereu 
se aud de pe bancă: pași, fault, 
dublu dribling etc. De ce ?

@ După felul cum evoluează 
în campionat jucătorii vizați de 
selecționare, nu avem prea mul
te speranțe într-o comportare 
bună la apropiatele întîlniri in
ternaționale. Și nu mai departe 
peste două săptămîni va juca 
în România cunoscuta echipă 
Dinamo Moscova, iar peste o 
lună reprezentativa Cubei. A- 
tenție mărită pentru cei vizați, 
deoarece, în iunie, la Madrid, 
echipa României va participa la 
un. turneu alături de Spania, 
Mexic și Belgia. Oricum, locul 
V la campionatele europene ne 
obligă. Să facem totul pentru 
a-1 confirma.

Paul IOVAN

co-

Ei 
în

Echipa campioană de volei — STEAUA BUCUREȘTI. Rîndul 
de sus, de la stingă la dreapta: dr. Eug. Pădurețu (medic), 
Fl. State, D. Mânu, D. Rotaru, I. Bînda, O. Crețu, I. Bartha, 
T. Tănase (antrenor); în rîndul de jos: L. Andreica, M Sta- 
mate, D. Poroșnicu, M. Rauh, G. Christiani, M. Iorga 

Foto : A. NEAGU

IN ATENȚIA TURIȘTILOR!

reducere pe 
pleacă sîmbă-

A-

care va
desfășoare o intensă 
educare a turiștilor.

•k
cititor din București,

și chiar la ca-

IMPOR TANT!

Un alt , .
TOADER ION, face de asemenea 
propuneri cu caracter general din 
care spicuim :

— ar fl de dorit ca agențiile 
O.N.T. să dispună de un grafic 
ținut la zi cu situația spațiului 
disponibil în vile — ----- - *- -- 
bane ;

— să se acorde 
C.F.R. celor care 
ta și duminica în excursie, 
ceasta ar urma să se acorde fie 
pe baza carnetului de sindicat, 
fie a carnetului de membru al 
unei asociații sau club sportiv;

— să se studieze împreună cu 
M.E.F. posibilitățile de utilizare

toate capitolele, a 
echipa Steaua, 

de un lot omogen 
pregătire. Antre- 

reușit să 
în care

Agențiile și filialele O.N.T. au pus în vînzare locuri pentru 
odihnă și tratament pentru lunile aprilie și mai în piioreștile 
stațiuni balneo-climaterice :

Bușteni, Borsec, Predeal, Păltiniș, Sinaia, Tușnad, Căciulata, 
Bazna, 
Eforie-

O.N.T.

Ocna Sibiului, Slănic-Moldova, Sîngeorz, Buzias, 
Nord.
Tarife reduse
Reduceri pe C.F.R. și I.T.A. pentru posesorii de bilete

Un bun însoțitor în călătorie, 
deplasare, concediu : „Asigura
rea de accidente Turist".

Asigurarea acoperă urmările 
diferitelor accidente ce se pot 
întîmpla in orice împrejurare 
șl pagubele la bunurile din 
gospodăria asiguratului.

Se încheie pe 
lună, iar prima 
este de 15 lei.

durata de o 
de asigurare

Cele șase partide susținute 
de-a lungul turneului final al 
campionatului republican mas
culin au scos în evidență supe
rioritatea, la 
campionilor, 
care dispune 
ca vîrstă și
no-rul T. Tănase a 
cristalizeze o echipă 
valorile individuale fuzionează 
într-un tot unitar. Zicînd aceas
ta, nu ne referim numai la sex
tetul de bază, ci la aproape în
tregul lot. Și poate că un plus 
de concentrare în fiecare joc, 
indiferent de adversar, ar spori 
valoarea succeselor. De aseme
nea, utilizarea în timpul parti
delor a unei game mai variate 
de procedee tehnice le-ar ușura 
simțitor steliștilor sarcinile în 
joc. In fine, la capitolul pre
gătirea fizică, Steaua s-a ridi
cat net deasupra adversarilor, 
care și-au epuizat rezervele 
încă din primele întîlniri.

Politehnica, trăind mai mult 
prin Udișteanu și Kramer, s-a 
dovedit o echipă de... un set, 
în timp ce Rapid, cu jucători 
inegali în comportare, bizuin- 
du-se numai pe Drăgan, n-a 
emis pretenții decît la cîștiga- 
rea unui meci, atingînd acest 
obiectiv în fața decepționantei 
formații gălățene. Infuzia de 
tineret de la începutul campio
natului îi va îndreptăți pe fe
roviari la altfel de speranțe, 
poate, în campionatul următor.

Ocupanta locului secund, Di
namo București, se bazează pe o 
serie de jucători aflați la cre
pusculul carierei, iar cei care 
vin sînt prea puțini și nu de

perspective certe. Desigur, di- 
namoviștii au avut și — nă
dăjduim — vor avea în conti
nuare o comportare meritorie 
în C.C.E., dar pentru viitor este 
necesară o mai atentă cizelare 
a talentelor și aruncarea lor cu 
mai mult curaj în focul luptei 
(Papugiu — jucător cu reale 
calități, Duțică, Marian).

Ce ne-a arătat această com
petiție ? In primul rând, faptul 
că elita voleiului nostru mascu
lin se află între două extreme 
de vîrstă și experiență; de o 
parte, jucători buni, dar de Ia 
care nu mai avem de așteptat 
multe în viitorul apropiat; de 
altă parte, tineri intrați recent 
în circuitul consacrării și nu 
îndeajuns rodați. Aceasta esțe 
și explicația fluctuațiilor de la 
un joc la altul (excepție făcînd 
echipa campioană, care a evo
luat aproximativ egal în de
cursul întregului campionat), a 
fragilității tinerilor jucători și 
a epuizării fizice a mai vîrst- 
nicilor. De pildă, opunînd o re
zistență vie în meciul cu 
Steaua, feroviarii s-au resim
țit în ziua următoare, cînd le-au 
cedat ușor dinamoviștilor. Pen- 
ciulescu și Costinescu, care au 
fost oameni de bază în întil- 
nirea cu Steaua, n-au mai dat 
satisfacție în partida următoa
re. La fel și alți tineri: Păcu- 
raru, Eibenschutz, Dobre, Ar- 
delea, Smerecinschi. S-a văzut

clar că insuficienta pregătire 
fizică impietează enorm asupra 
randamentului în condițiile unui 
turneu cu mai multe meciuri la 
interval de o zi, așa cum există 
Și în programul Jocurilor Olim
pice, la campionatele europene 
și mondiale. Aceeași insuficien
tă atletică s-a manifestat și la 
jucători mai vîrstnici (Derzei, 
Cozonici, Mincev, Grigorovici), 
a căror valoare a scăzut mult, 
o dată cu vîrsta. întrebarea 
este : ci ți sînt cel de la care 
așteptăm o reprezentare ono
rantă la marile competiții inter
naționale ? Din păcate, foarte 
puțini.

In ceea ce privește conduce
rea partidelor, cavalerii fluie
rului au manifestat oscilații. Pe 
linia arbitrajului modern, mai 
larg, prin care se asigură o 
notă de cursivitate jocului și 
contribuie Ia creșterea specta
colului, s-au situat M. Zelinsehi, 
și, oarecum, Gh. Ionescu. Din
tre autorii arbitrajului inegal, 
neatent, care a impietat asupra 
desfășurării jocului, amintim pe 
N. Beciu.

In concluzie, turneul final a 
scos în evidență o luptă dirză 
între protagoniști, adesea spec
taculoasă, dar cu mijloace teh- 
nico-tactice imperfecte; El a 
constituit pentru antrenori și 
tehnicienii federației un bun 
prilej de a urmări la lucru, în 
condițiile specifice marilor tur
nee de la C.E., ’ C.M. și J.O., 
un mare număr de jucători 
fruntași, în vederea selecționă
rii voleibaliștilor care ne vor 
reprezenta la Jocurile Olimpice 
din Mexic.

I. DUMITRESCU
A. BREBEANU
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De ce
la Snagov?

Ieri, cronicarii de fotbal 
n-ail“ urmărit meciul de pie- 
gătire ’al lotului național de 
la obișnuita masă a presei 
de pe stadioanele bucureșlc- 
ne. Partida cu Electronica 
Obor,,a fost programată lă 40 
de kilometri de București, 
I’arcurgînd ruta București — 
Săftica' — Siliștea Snagovu- 
lui — Pescari — Coadele (!*?) 
ne-am întrebat — cura poate 
s-au întrebat și mulți alți a- 
matori de fotbal — de ce 
Jocul n-a putut fi găzduit de 
„stadioanele „Republicii** sau 
©23 August" ? Am cerut ex
plicații unuia din cei trei 
‘^membri ai comisiei de selec
ție, prof. Angelo Nieulescu. 
Iată răspunsul primit
, „Inițial, am opinat ca acest 
■scurt cantonament și jocurile 
de pregătire să aibă loc în 
București. I.E.B.S.-ul — prin 
persoana tov. Stere — ne-a 
răspuns că nu este loc în 
Capitală ! Așa stînd lucrurile, 
am acceptat soluția Snagovu- 
lui. Și pentru că tot sîntem 
aici, am programat meciul pe 
stadionul din Snagov".

Este surprinzător că I.E.B.S., 
federația de fotbal și — în 
ultimă instanță — C N.E.F.S., 
n-au reușit să rezolve niște 
chestiuni administrative care 
nu par prea dificile. Mai a- 
les că atît interlocutorul, cît 
și alți tehnicieni cărora le-am 
cerut părerea, nu resping 
ideea programării unor ast
fel de jocuri „la lumina zi
lei", cu porțile deschise, în 
fața spectatorilor și chiar — 
ca o sugestie — a camere
lor de luat vederi. Pentru că 
terenul de joc nu este, după 
părerea antrenorului E. Vogi, 
corespunzător întrutotul unor 
pregătiri ale unei echipe na
ționale.

In căutarea formației de bază
Am plecat la Snagov con

vinși că vom asista la prima 
manifestare a lotului național 
de fotbal. Coordonatorul comi
siei de-’Selecție, antrenorul e- 
merît. Emmerich Vogi ne-a a- 
trâs însă atenția (spre surprin
derea’noastră) că de fapt este 
vorbă mâi cilrfnd de un test al 
Sălecțicaiabililor potențiali. A- 
ceastă precizare ne-a permis 
«fi angajăm discuția ce urmează.

— Sînt indignat că, la pri
ma Convocare a celor 15 se
lecționați, am găsit iunl dimi
neață 
liști ! 
venit, 
Arad, 
ieștenii, întorși 
mi!

la Snagov doar 5 fotba- 
De la Dinamo, Dinu a 
iar Pîrcălab nu. De la 
Pojoni a sosit, dar plo- 

tot de acolo

— V-afi fixat 
criteriu de selecție ?

asupra vreunui

— Vom îmbina valoarea ab
solută cu forma de circumstan
ță, din care va rezulta randa
mentul. Atunci cînd nu există 
garanția formei, vom prefera 
firește, valoarea inițială 
cată.

— Nu sîntem rigizi, am ales 
elasticitatea. Visul selecțione
rului este desigur să găsească 
repede o formație de bază, care 
Să dea satisfacție, să o poată 
roda și să-i dea posibilitatea să 
Cîștige în experiență, în sudu
ră, în coeziune. Dar ce ne fa
cem dacă unii component! nu 
dau satisfacție ? Recurgem la 
alții. De pildă, o șefie de jucă
tori pe care am contat (dupâ 
performanțele din toamnă sau 
după recomandările antrenori
lor care au fost în Brazilia), 
S-au dovedit — după 5 etape de 
campionat și două de cupă — 
incapabili să repete randamen
tul anterior. Am fost deci obli
gați să încercăm alți jucători, 
cu o comportare satisfăcătoare 
în ultima vreme, nu atît pentru 
a le controla valoarea, cît pen
tru a sonda adaptabilitatea lor 
la jocul unei echipe eterogene. 
Astfel, vom avea oricînd re
zerve, jaloane verificate.

— Nu. Vom lupta în conti
nuare ca această sarcină să fie 
rezolvată la cluburi, în lot ur- 
mînd a se face doar retușuri.

— Care 
viitor ?

sînt planurile dv. de

ridi-

— Există jucători pe care, din 
diverse considerente (virstă, 
conduită etc.), îi abandonați 
finitiv ?

— Vom 
inițial de 
prevăzut 
fost impus de împrejurări (me
ciul cu Austria). Toate jocu
rile internaționale din această 
primăvară (cu Austria, Iugo
slavia, Olanda), avînd caracter 
amical, nu le considerăm sco
puri în sine, ci prilejuri de ve
rificare pentru o formație de 
bază care va avea de făcut 
față meciurilor de calificare din 
toamnă. In acest sens, putem 

într-un 
echipa

respctla programul 
pregătire. Testul ne- 
de la Snagov ne-a

spune că pregătim — 
interval relativ scurt — 
României de mîine.

de-

— Preferați lotul larg 
cercul restrîns ?

sau

deși— Lotul nu are limite, 
ideal ar fi să avem nu număr 
conturat de jucători. Prudența 
ne obligă însă să concepem nu 
numai o formație de bază, ci și 
rezervele necesare pentru orice' 
eventualitate. Acesta este și 
sensul trialului de la Snagov, 
unde am intenționat să son
dăm în special posibilitățile u- 
nor titulari potențiali, pentru a 
evita — în cazurile fortuite — 
verificările de ultimă oră.

— Urmăriți o dinamică a ca
drelor din lot, sau considerați 
echipa națională doar o cameră 
de trecere ?

■— Pentru moment, nu 
permitem să renunțăm la 
meni.

— Ca și acum o lună, 
trebăm : ce vă doriți in 
dumneavoastră 7

vă în-
munca

ne
ni-

— Lista golgeterilor campio
natului este o indicație pentru 
dumneavoastră ?

— Sincer spus, lista în sine 
nu. Dar în aprecierea efica
cității unui jucător, numărul de 
goluri cîntărește. Ce ne facem 
însă cu atacanți care înscriu 4 
goluri în 7 meciuri ?

i
— Ați prevăzut vreun specia

list pentru pregătirea fizică ge
nerală a jucătorilor ?Audiatur ct altera pars

micro-dialoguri...
IONESCU : „Lotului 
Dobrin, Dumitriu,

de 
to- 
ta- 
va

locul asigurat. A uitat, proba
bil că mai este și Sorin Avram. 

Vreau insă cu fermitate. să joc 
în națională. Este o chestiune 
de onoare și, acum, și de am
biție.

3. POJONI : „îmi place jo
cul austriecilor".

Debutez în lot și la plecarea 
din Arad — în afară de Gqr- 
nea care era trist — colegii 
mi-au urat succes. Mă simt 
pregătit, din toate punctele de 
vedere, să corespund cerin
țelor. Nu voi lăsa locul din 
mină. I-am văzut pe austrieci 
în timpul meciului Dozsa 
dapesta — 
au pierdut,
au jucat în
Pentru a-i 
nu-i lăsăm 
prea multă
discută foarte mult despre Dan 
Coe. N-am nimic de obiectat in 
privința selecției lui. Dar 
pe postul meu, fiindcă vă 
dovedi că joc mai bine 
cît el !

4. RĂDUCANU : „Cum 
cheamă ?"

Echipa a ieșit la încălzire. 
Cineva îl întreabă pe Rădu
canu :

— Te simți în siguranță cu 
această apărare ?

— Fără Dan Coe 
cam greu. Pe ăsta de 
(n.n. Pojoni) nici nu 
îl cheamă...

5. MANOLACHE : „Cu Dinu, 
dar fără... Ghergheli 1“

Revin în lot după o absență 
de 4 ani. Mi-am cîștigat locul 
prin muncă: am jucat seara 
baschet și volei, am făcut an
trenamente suplimentare, m-am 
culcat la ore cînd alții de-abia 
intră in restaurant. Eu n-am 
talentul lui Pîrcălab. De aceea 
trebuie să muncesc mult mai 
mult.
pregătirea fizică. Cu asta sper 
să cîștig duelul cu Ghergheli 
și să mențin linia Dinu — Ma
nolache.

N. N. : Aceste declarații au 
fost luate cu cîteva minute îna
intea jocului de antrenament 
de ieri.

Programul jocurilor

amicale și oficiale - ale 

echipei naționale în anul 
1968.

— Izgonirea urgentă a apa
tiei care a cuprins fotbalul ro
mânesc pe toate treptele, cu un 
iz demobilizator de felul „am 
mai auzit noi de-astea;!“

Ion lonescu înscrie unul din cele 5 goluri ale partidei.
Această mărturisire finală, 

usturătoare, pe cît de juvenilă 
în idealismul ei, o face un om 
cu multe decenii de fotbal în 
inimă.

Manolache a trecut 
balonul lui Moldoveanu 
(care nu se vede în 

fotografie)

6 foști jucători de lot pe „banca acuzării”U

Deși de la deschiderea sezonu
lui fotbalistic de primăvară s-au 
scurs cinci etape de campionat și 
două de Cupă, o parte din foștii 
componențl ai lotului reprezen
tativ manifestă o acută criză de 
formă. Cinci dintre aceștia — 
Dumitriu III, C. Dan, Kallo, Din- 
cuță, Sasu — au făcut parte 
din selecționata divizionară, care 
în timpul Iernii a întreprins un 
lung turneu în Africa și America 
de Sud. Acești cinci jucători, 
cărora li s-a adăugat și Dobrin, 
s-au prezentat ieri în fața comi
siei de selecție pentru a explica 
cauzele comportării lor nesatis
făcătoare.

A devenit o obișnuință a 
ziariștilor sportivi să solicite — 
în ajunul confruntărilor inter
naționale — părerea antrenori- ' 
lor asupra adversarului, a pro
priilor jucători, să le ceară 
pronosticuri. De această dată, 
am vrut să ascultăm șt cea
laltă parte: jucătorii.

Cîteva
1. ION

11 lipsesc 
Dan..."

Am trecut — pină acum — 
de 22 de ori prin emoția selec
ției în lot. Sper să am și 
această dată succes. Va fi, 
tuși, greu. Oblemenco mă 
lonează și chiar astăzi îmi
răpi 45 din cele 90 de minute 
ale examenului. încerc să-l de
pășesc printr-o riguroasă via
ță sportivă, prin reducerea la 
jumătate a alimentației (tre
buie să slăbesc!), printr-o vi- 
taminizare de care simt că am 
nevoie (am împlinit 30 de ani...) 
și printr-o mai mare insistență 
și eficacitate în joc. Sint sigur 
că Oblemenco dorește la fel de 
mult ca și mine tricoul națio
nalei, așa că întrecerea directă 
dintre noi doi rămâne deschisă. 
Cred că lipsesc jucători con- 
sacrați, recunoscuți pentru va
loarea lor tehnică cum sint 
Dobrin, Dumitriu II, Dan Coe...

2. PÎRCĂLAB : „Prinții ad
versari — Sasu și Grozea !“

A fost un timp cînd eram 
senator de drept nu numai în 
lot, ci și în echipa națională... 
Timpuri foarte frumoase ! „Să
geata Carpaților" a mai imbă- 
trinit însă cu 
vrea să zboare 
ceeași iuțeală. 
Versari — Sasu
simt că mă pot trece pe banca 
rezervelor. Sincer vorbind, 
mi-e puțin teamă, deși Ion 
ne seu susține și acum că

cîțiva ani, dar 
din nou cu a- 
Prineipalii ad- 
și Grozea, care

lo
am

Bu- 
Deși 
mea 

bine.

Admira Viena. 
după părerea 
cîmp foarte 

anihila trebuie să 
in posesia mingii 
vreme. In lot se

nu 
voi 
de-

o să fie 
la U.T.A. 
știu cum

Arma mea principală:

1 Mai: Austria — România 
(Linz) — meci amical

15 mai: Iugoslavia—Româ
nia (Belgrad)

5 iunie : 
(București)

9 octombrie : 
R. D. Germană 
meci amical

27 octombrie :
România (Lisabona) — preli
minarii C. M.

23 noiembrie : România— 
Elveția (București) — preli
minarii C. M.

meci amical
România—Olanda 
— meci amical

România — 
(București)—

Portugalia—

La antrenamentul de ieri al 
Iotului au fost invitați și an
trenorii echipelor divizionare 
A. Ei au urmărit cu interes 
evoluția selecționabililor, asu
pra cărora și-au expus, după 
joc părerile. Iată, concentrate 
opinifle unora dintre ei:

I. BÂLĂNESCU (F. C. AR
GEȘ) : „Lotul cuprinde, în ge
neral, pe jucătorii cei mai în 
formă și cred că antrenamen
tul de astăzi îi va stimula și 
pe ceilalți fotbaliști fruntași 
să se pregătească temeinic 
pentru a putea fi luati în dis
cuție. Cred că din Iot ar mai 
putea face parte Lupescu, Sa
su, Sorin Avram, Ghergheli 
(ca mijlocași de acoperire), 
Dobrin (care se află în reve
nire de formă). De asemenea 
sînt de părere că n-ar trebui 
renunțat ușor la Constantin".

V. MĂRDĂRĂSCU (FARUL): 
„Cîțiva dintre jucătorii care 
au evoluat astăzi m-au deza-

celorlalți antrenori
măgit. Pîrcălab este ieșit com
plet din formă, lonescu joacă 
încîlcit (mi se pare că nu poa
te da randament fără Dumi
triu II), iar Moldoveanu a lă
sat impresia că este depășit 
de condițiile jocului modern. 
Propun să fie chemat în lot și 
Sasu, care se află în cea mai 
bună formă și care poate da 
un randament superior în e- 
chipa națională, fiind un bun 
finalizator. Cred că ar mai 
putea fi luați în discuție îancu, 
Tufan, Pescaru, Lupescu, Nea
gu, C. Radu, Nedelcu, 
Anghelescu, Stoker și 
lungă".

R. COSMOC (UNIV. 
IOVA): „La acest prim 
nament au fost chemați 
tori care au atît valoare cît 
și formă (lonescu, Pîrcălab), 
precum și jucători care s-au 
remarcat în mod deosebit în 
ultimele partide de campionat 
(Pojoni). Pentru 
tele viitoare ale

Ctefu,
Țară-

CRA- 
antre- 
jucă-

antrenamen- 
lotului, vor

antrenoriiScurt colocviu în pauză. ^Participant! divizionari și selecționații.

Să-1 ascultăm :
DOBRIN: îmi dau perfect

de bine seama că randamentul 
meu la unele meciuri din acest 
sezon a fost necorespunzător. 
Cred că principalul motiv îl con
stituie faptul că de la începutul 
partidelor șl pină la sftrșitul lor 
unul sau doi adversari au o sin
gură sarcină: să mă păzească 
strict pentru a nu-ml permite să 
joc balonul. Pentru mine este o 
situație nouă, cu care încă nu 
m-am obișnuit. Dar cum cam
pionatul nu s-a terminat...

DUMITRIU III : Șl eu mă de
clar nemulțumit de comportarea 
mea de ansamblu în acest retur 
de campionat. Tn meciul cu 
Steaua am făcut o bună partidă, 
culegîrid aplauzele publicului : 
apoi, după jocul cu U.T.A., am 
părăsit terenul cu capul plecat 
Cum îmi explic această fluctuație 
de la o etapă la alta ? Cred că 
după meciul cu steaua, cînd am 
cules aprecieri favorabile din 
partea tuturor, am început să-mi 
supraapreclez forțele. Acum Îmi 
dau perfect de bine seama că am 
greșit și mă pregătesc cu multă 
conștiinciozitate. In așa fel Incit 
atunci cînd Voi " - <-

> “eeMpa națională 
așteptărilor.

C. DAN : Am 
greu lungul turneu efectuat in 
Brazilia, cînd într-o lună de zile 
am disputat 11 jocuri. Și sub as
pect psihic și din punct de ve-

fi chemat la 
să corespund

suportat foarte

dere fizic. Poate, și datorită fap
tului că am dormit numai 5—6 
ore pe noapte. Cînd ne-am îna
poiat în țară, am simțit ne
voia să mă odihnesc, dar — deși 
antrenorii, înțelegători, ne-au a- 
corda.t toată solicitudinea, atît 
eu cît și Ion lonescu am reluat 
imediat pregătirile.^. La două zile 
de la sosire am evoluat"pe un 
teren greu, acoperit de zăpadă, și 
am făcut întindere musculară. 
Progresiv am început să mă a- 
propii de un potențial de joc 
mai bun, dar resimt încă lipsa 
a citorva kilograme. După me
ciul de Cupă de la Pitești am 
făcut o dublă întindere muscu
lară. din care cauză acum sînt 
nevoit să stau pe tușă.
KALLO : La puține zile de la 

înapoierea din Brazilia am jucat 
un meci amical cu Rapid. N-am 
corespuns și antrenorul în
locuit la repriză. Foarte repede 
am contractat și o gripă, pe care 
—• în dorința de a juca și în 
celelalte partide de verificare — 
am ascuns-o antrenorilor mei. 
Acum, mă pregătesc cu multă 
conștiinciozitate, duc o viață 
sportivă, dar, nu știu de ce, 
jocul nu-mi merge...

DINCUȚA : Mă simt ob&sit. L.a 
meciul cu Farul am jucat gripat. 
Abia în ultimul timp am început 
să-mi recapăt forțele.

SASU : La ora actuală sînt în 
formă bună. Notele pe"'care mi 
le acordă ziariștii nu corespund 
realității. Mă simt nedreptățit.

CEI 14
Datcu

Răducanu — 
Ivăncescu — 
Barbu — 
Pojoni — 
Mocanu — 
Deleanu — 
Manolache — 
C. Dinu — 
Pîrcălab — 
Grozea — 
Oblemenco — 
I lonescu — 
Moldoveanu —

Media de vîrs

— vîrstă : 31 fle ani ;

21
26
30
26
26
23
32

(20
26
,23
23
30
24

Datcu

1,89
l,7fi
1,75
1,81
1,77
1,73
1.77
1.78
1,73
1,72
1,83
1,70
1,75 

___ „ - .--stă a celor 14 jucători : 25 de ani. 
Media de înălțime : 1,76 m. 
Media de greutate : 67 kg.

CUM AU FOST
Etapele XIV : 8;

înălțime : 1,76 m; greutate : 70 kg

oi kg
72 kg
70 kg
73 kg
72 kg
66 '

■73
70
67
70
80
70
70

m 
m 
ni 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
ni 
m 
m 
m

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg

NOTAȚI ÎN RETUR 
XV : s; ----- ““XVI : 8; XVII : 8; XVIII : 7

trebui luați în vedere iși Dan 
Coe, Hălmăqeanu, Dobrin și 
Kallo".

V. STĂNESCU (RAPID) : 
„în echipele noastre divizio
nare sînt jucători mai buni 
decît unii dintre cei care for
mează actualul lot. Mă gîn- 
desc la Dumitriu II, Dumitru. 
Cretu, Anghelescu, Dobrin, So
rin Avram, Kallo. Recomand 
îndeosebi cu căldură folosirea 
ca mijlocaș a tînărUlui Dumi
tru".

N. DUMITRESCU (U.T.A.) : 
„La antrenamentul de astăzi 
nu au corespuns, după «păre
rea mea, Manolache, Oble- 
menco și Moldoveanu. Consi
der deci că sînt deficiențe în
deosebi la posturile de 
mijlocaș dreapta și extrem 
stingă. Cred că trebuie să se 
apeleze la serviciile lui Gher
gheli, D. Popescu, Sorin A- 
vram |și Sasu. Ar mai putea 
face obiectul discuției Dan Coe 
și Dumitri» III. Pe Dobrin nu-1 
recomand, deoarece are o ca
pacitate de efort insuficientă, 
neputîndu-și asuma sarcini în 
apărare".

I. OANA (PETROLUL): „Am 
remarcat o lipsă de omogeni
tate în toate compartimentele. 
Lotul poate și 
îmbunătățit cu 
Popescu, Sorin 
geanu. Susțin 
cută de colegul 
cu în ceea ce-1 privește pe 
Dumitru. Recomand și aduce
rea în Iot a lui Axente, care 
este, după părerea mea, cea 
mai bună extremă stingă la 
ora actuală. Ardeleanu, jucă
tor tînăr, merită atenție".

DUMITRU NICOLAE (DI
NAMO BACĂU): „Este foarte 
greu de făcut un lot omogen 
și puternic din cauza formei 
slabe a majorității jucătorilor 
divizionari. Oblemenco, Mol
doveanu, Pîrcălab, chiar și 
lonescu, m-au deziluzionat la 
antrenamentul de astăzi. Con
sider necesară prezenta lui 
Dobrin. De asemenea, cred că 
și Sasu ar merita selecționa
rea".

trebuie să fie 
Ghergheli, D. 

Avram, Hălmă- 
propunerea fa- 
meu V. Stănes-

Răducanu 
Ivăncescu 
Barbu 
Pojoni 
Mocan u 
Deleanu 
Manolache 
C. Dinu 
Pîrcălab 
Grozea 
Oblemenco 
I. lonescu 
Moldoveanu

Mediile jucătorilor în primele <
7,80 ; Răducanu — 7,25 ; Ivăncescu
7,50 ; Mocanu — 7,50 ; Deleanu 
nolache — 7,40 , . .... __
menco — 6 ; I. lonescu — 7,75 ;

ale returului : Datcucinci etape __  _____ ,
— 7,25 ; Ivăncescu — 7,60 ; Barbu — 7,80 ; Pojoni — 
7,50 ; Deleanu *- n-are note, jucînd în div. B ; Ma- 
C. Dinu — 7,40 ; Pîrcălab — 7 ; Grozea — 7,20; Oble- 

“ Moldoveanu — 6,20.
Cei 14 jucători provin de la 9 echipe : F. C. Argeș, Rapid, Pe

trolul, Dinamo București. Steagul roșu, U.T.A., Politehnica Iași, Farul, 
Universitatea Craiova.

După cum se vede, a doua clasată în campionatul 
Steaua, n-are nici un reprezentant.

® Jucătorii convocați provin din opt centre : București, Pitești, 
Ploiești, Brașov, Iași, Arad, Constanța și Craiova.

9 Revin în iot, după o absență mai scurtă sau mai îndelungata : 
Răducanu, Moldoveanu și Manolache.

0 Nume noi : C. Dinu și Pojoni.

diviziei A,

Prea aralii incolori obosiți!
Dr. Dumitru Tomescu, me

dicul lotului național de fotbal, 
sintetizează astfel răspunderile 
ce-i revin :

1. Starea de . 
torilor ;

2. Adaptarea 
efort ;

3. Ajutor în 
struire (fără să 
buția sa pină la 
hienelor de instruire, așa 
a făcut dr. N. Stănescu 
l-a precedat).

Acum, insă, la ordinea 
recuperările acelor ju
cate s-au prezentat la 
un grad de uzură fizică 
mare. Printre ei, Rădu- 

Deleanu, Dinu, Mano- 
și Moldoveanu.

altor întrebări,

sănătate a jucă-

fotbaliștilor la

munca de in- 
împingă contn- 
rezolvarea pro-

cum
care

zilei
sint 
cătorl 
lot cu 
-foarte 
canu, 
lache

Răspunzînd
dr. Dumitru Tomescu a spus: 

„Sînt pentru cantonamente

reduse la lot : 3—4 zile. Cred 
că ar trebui să fie obligate clu
burile să organizeze cantona
mente de 1—2 zile, în fiecare 
săptămînă, imediat după desfă
șurarea partidei de campionat.. 
Repausul acordat jucătorilor să 
se facă a doua zi. Pentru pre
gătirea fizică a membrilor lo
tului n-au fost încă fixate sar
cini".

Medicul lotului ne-a asigurat 
că — în 
perărilor 
dlhnă și 
efortului
alte dificultăți de ordin medi
cal care să impieteze asupra 
formei jucătorilor actualului 
lot. Oboseala semnalată este 
pusă pe seama aglomerării pro
gramului competițional: în ul
timele trei săptămîni — cite 
două jocuri în 7 zile.

afara problemei recu- 
rezolvabilă prin o- 

o dozare judicioasă a 
in pregătire — nu sînt

Materiale redactate de V. BANCilfLESCU, C. FIRANESCU, 
D. GARLEȘTEANU, h. naum, a. neagu, gh. nicolaescu, 
M. POPESCU



ROMÂNIA PE PRIMUL IOC ÎN CURSA
BORDEAUX - SAN SEBASTIAN

A revenit în Capitală echipa 
de tineret a României, care a 
participat la cea de a IV-a 
ediție a Turului regiunii Bor
deaux, desfășurat între 3 și 7 
aprilie pe traseul Bordeaux— 
San Sebastian. O primă sur
priză : REPREZENTATIVA
ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT ÎN
TRECEREA PE ECHIPE, 
CUCERIND „CUPA CHAL
LENGE". Veștea ne bucură 
în mod deosebit și-i felicităm 
călduros pe realizatorii ei, 
cicliștii Emil Rusu, Constan
tin Grigore, Vasile Tudor și 
Ștefan Suciu. precum și pe 
antrenorul Nicolae Voicu.

Antrenorului N. VOICU 
i-am solicitat la sosire un 
scurt interviu.

— Ce echipe au luat parte 
la cursa Bordeaux—San 
Sebastian ?

— Reprezentativele Bel
giei, Poloniei, Olandei, lugo- N. VO1GU

ÎN AJUNUL C.E. DE TENIS DE MASĂ

sau 
„x-cipiLdia va/Givuviiuci** CUIH 
mai este denumit cel de al 
doilea oraș al Franței, Lyo- 
nul (un milion de locuitori) 
va fi gazda celei de a Vl-a 
ediții a campionatelor euro
pene de tenis de 
de desfășurare a 
din 17—24 aprilie 
faimosul Palat al Sporturilor 
(utilizat pentru prima oară 
în 1963 tot pentru o compe
tiție de tenis de masă), cea 
mai modernă sală dintre noi
le stadioane acoperite din 
Franța. Sala are dimensiunile 
de 75/35 m șl se află sub o 
cupolă de 28 de metri înăl
țime.

Dușumeaua pe care vor fi 
instalate 14 mese „Stiga Ex
pert", este dintr-o compoziție 
care are la bază cauciuc. în 
incinta palatului se mai gă
sesc vestiare cu dușuri pen
tru sportivi, o sală de repaus 
cu mese de masaj și fotolii 
pentru relaxare. Tot în „Pa- 
laiș des Sports" va funcționa 
un' serviciu medical complet.

„Cetatea Mătăsii" 
.Capitala Gastronomiei*

masă. Loc 
întrecerilor 
a fost ales

programate finalele celor cinci 
probe).

® întrucît tragerile la sorți 
au fost efectuate, este cunos
cut de acum și numărul de 
concurenți înscriși : 29 de for
mații masculine, 23 feminine, 
129 de jucători, 76 de jucă
toare și 62 de cupluri mas
culine, 36 feminine și 76 de 
perechi mixte.

© Comitetul de organizare 
a anunțat că cea de a Vl-a 
ediție a campionatelor euro
pene de tenis de masă va fi 
urmărită de peste 60 de zia
riști, radio și telecomentatori, 
fotoreporteri. Săpt.ămîna vi
itoare, vor fi prezent! la Lyon 
14 ziariști' iugoslavi, cite 11 
din Anglia și R. F. a Germa
niei, 8 cehoslovaci etc.

Desigur, ultimele amănunte 
primite de la Lyon ilustrează 
interesul cu care este așteptată 
cea mai importantă întrecere 
continentală a sportului cu 
mingea de celuloid. în aceste 
zile, o dată cu încheierea an
trenamentelor, sportivii își 
fac bagajele și se pregătesc 
de plecare. Fiecare este ani
mat de dorința unei evoluții 
cît mai bune. Indiscutabil, și 
sportivii noștri sînt însufle
țiți de aceleași gînduri. Dar, 
despre ei vom avea ocazia să 
vorbim într-un număr viitor.

slaviei și României, precum 
și formațiile Gitane-Pampryl, 
Bordeaux, Basco-Landais, 
C.C.B. 1, C.C.B. 2, A.C.B.B. 
— din Franța și La Casera, 
Ferrys, Madrid — din Spa
nia. Echipa La Casera a fost 
condusă de F. BAIIAMON- 
TES.

— A fost o întrecere dură 7
— Aș putea spune că a fost 

chiar foarte dură. Urcușurile 
din etapele a 6-a și a 7-a au 
fost de categoria I, adică din 
acelea care le creează dificul
tăți și rutierilor profesioniști. 
Pe ultima parte vremea a 
fost nefavorabilă: ploaie și 
lapoviță. Valoarea concurenți- 
Ior a întrecut așteptările. Am 
concurat alături de multe din
tre speranțele ciclismului 
mondial. Elocvent pentru du
ritatea cursei este și faptul că 
din 69 de concurenți plecați 
în cursă au reușit să termine 
doar 23 (adică 33 la sută!), 
iar din cele 14 echipe numai 
3 au putut figura în clasa
mentul final ! Clasamentul 
general ne situează pe pri
mul loc, înaintea echipelor 
Ferrys și C.C.B. 1. O con
firmare a valorii performan
ței echipei noastre este și că 
F. Bahamontes ne-a invitat 
să participăm Ia Turul To
ledo. El a elogiat îndeosebi 
comportarea alergătorilor 
noștri Emil Rusu, C. Grigore 
și Vasile Tudor. f

— Cum apreciezi personal 
evoluția rutierilor români ?

— Cursa a fost un prilej 
de confruntare cu valorile ci
clismului actual și de acumu
lare a experienței concursuri
lor grele. Socotesc că e mai 
bine să înfățișez performan
țele realizate și cititorii să 
aprecieze singuri valoarea 
comportării rutierilor români. 
C. Grigore a ocupat locul III 
în etapele a 2-a și a 7-a, 
Emil Rusu — locul II în eta
pa a 4-a, Vasile Tudor — lo
cul VII în etapele a 4-a și a 
7-a, Ștefan Suciu — locul VI 
în etapa a 5-a, iar Cristian 
Tudoran — locul V în etapa 
a 3-a fel a abandonat însă 
în etapa a 5-a). în etapa a 5-a 
au abandonat 30 de concu
renți din cauza vînttilui pu
ternic, a frigului și a lapo- 
viței. în clasamentul general 
individual: Emil Rusu ocupă 
locul VI, C. Grigore — X 
Vasile Tudor — XII, Ștefan 
Suciu — XIII.

Hristacho NAUM

• Partidele se vor juca cu 
mingi „Schildkrot", iar fileele 
vor fi marca „Stiga“. într-un 
cuvînt, Ia Lyon vor fi folo
site mese, filee și mingi iden
tice cu cele de la campiona
tele mondiale de la Stock
holm, din 1967.

® Pe lingă sala de concurs, 
participanții vor avea la dis
poziție — cu începere de luni 
de la prînz — și o altă sală, 
de antrenament, „Le petit 
palais". Aici, pe un podium de 
lemn se vor găsi 9 mese 
„Stiga".

® Organizatorii au comu
nicat că întreaga competiție 
se va disputa în conformitate 
cu ' hotărîrile Comitetului 
Uniunii Europene de Tenis 
de, Masă -luate cu ocazia șe- 
rlinței ținută la București, 
în noiembrie trecut. Reuniu-în noiembrie
nea juriului acestor campio
nate a fost 
marți seara,
U.E.T.T. se va întruni în a- 
ceeași zi, dimineața.

fixată pentru 
iar Comitetul

® Programul întrecerilor 
va fi următorul (cite trei reu
niuni pe zi): 17, 18, 19 și 20 
aprilie: probele pe echipe 
femei și bărbați, finalele ur
mînd să aibă loc sîmbătă 
(20 IV) seara. Ceremonia de 
deschidere a fost stabilită 
pentru miercuri (17 IV) seara. 
După o zi de pauză (duminică 
21 IV), campionatele vor con
tinua cu probele individuale 
(simplu bărbați, simplu fe
mei, dublu bărbați, dublu fe
mei și dublu mixt) Ia 22, 23 
și 24 aprilie (ultima zi a com
petiției cînd — seara — sînt

MĂRȘĂLUITORII ROMÂNI

VICTORIOȘI IN BULGARIA

stingă) în timpul unei compe-fi. Caraiosifoglu și V. Ilie (in
tiții de marș desfășurată în Capitală 

. s-a desfășurat edi- 
i „Festivalului inter- 

marș" la care au 
și sportivii noștri

La Varna 
ția a ll-a a 
național de 
participat i 
Leonida Caraiosifoglu și Vasile 
Ilie. Comportîndu-se excelent ei 
au obținut un frumos succes — 
apreciat de ziarul Naroden sport 
ca „Lecția de marș a românilor".

Caraiosifoglu a ocupat primul 
loc la 20 km cu 1.35:02,0 iar Ilie 
a terminat al doilea cu 1.36:22,0. 
Pe tocul trei, concurentul bul
gar Peizanov, 1.42:57,30.

Concursul s-a desfășurat pe 
pista stadionului din Varna fapt 
care a influențat oarecum 
latele, concurenții noștri 
pregătirea efectuată pe 
în plus vîntul puternic în
l-a împiedicat pe Caraiosifoglu 
să întreacă recordul republican 
deținut de Ilie Popa (1.34:23,0).

rezul- 
avînd 
șosea, 
rafale

PRIM CONTACT
CU ORAȘUL-GAZDĂ AL C.AA

(Urmare din pag. 1)

posibilitatea să facă un ușor 
antrenament de acomodare, 
o parte dintre ei Ia sala de 
sport a Școlii de criket, alții 
la Palatul de cristal, unde 
vor avea loc și campionatele.

Miercuri, președintele F. R. 
Scrimă, Iov. V. Ionescu, a 
participat la ședința Comi-

slei de statute a Federației 
internaționale de scrimă. Cu 
acest prilej, comisia a ac
ceptat propunerea federației 
noastre ca forul internațio
nal să aibă în structura sa 
organizatorică și un birou 
executiv. Acesta urmează să 
fie alcătuit din 11 membri.

iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiinuiiiiuiiuiiiiiiuiuiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiuin

Minutul 73 al partidei Bulgaria —. Italia. Iakimov, absent în această fotografie, l-a servit excelent pe Jekov, care-l „exe
cută" pe portarul italian Vieri. Cu acest gol, Bulgaria a ridicat scorul la 3—1

Foto : I. SKRINSKY

VĂZUTE, AUZITE ȘI
PRIMA PARTIDĂ BULGA

RIA — ITALIA din sfer
turile de finală ale cam

pionatului european a fost un 
meci tipic de competiție elimina
torie, cu tot cortegiul său de 
„păcate", dar și cu anumite 
virtuți, născute tocmai din. aspri
mea „condițiilor de viață" la 
nivelul vîrfurilor. .. Deși parti
da a înfrînt de numeroase ori 
litera . codului scris și nescris al 
fair-play-ului, neutralizînd efor
tul de concepție, „demolînd" 
— pe alocuri— jocul, au fost, 
totuși, destule faze care au pur
tat amprenta CLASEI celor două 
echipe, a jucătorilor ei.

Referindu-ne la jocul echipei 
Italiei, trebuie să admitem din 
capul locului că el nu trebuie 
catalogat după meciul de sîm
bătă, dată fiind nefericita în
tîmplare a accidentării lui 
Picchi. Fostul căpitan al lui 
Inter (pe care exact anul trecut 
l-am văzut, tot pe stadionul Va
sil Levski, conducîndu-și cu 
brio fosta echipă în meciul cu 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname) are 
un rol cardinal în sistemul de 
joc al azzurilor, dispariția sa din 
luptă după 25 de minute împle
tind considerabil asupra randa
mentului și facturii generale a 
jocului echipei sale. Vom men-

ționa, totuși, evoluțiile de prim 
ordin ale lui Rivera, coordona
tor excelent, de mare finețe sti
listică, Prati, vîrf debordant cu 
mare forță de percuție, și Burg- 
nich, „fundaș de oțel", peste 
care nu se trece. O remarcă 
deosebită merită ținuta jocului 
echipei italiene în ultimul sfert 
de oră al meciului. Mai precis,

• •• DEDUSE
Analizînd evoluția „ll“-lui 

bulgar, vom observa că vecinii 
noștri au un registru foarte larg, 
calificarea lor în marile între
ceri internaționale nefiind (am 
remarcat-o a N oară) o simplă 
întîmplare, ci fructul unei 
STĂRI DE FAPT care se impu
ne ochiului și rațiunii. Am vă
zut în echipa Bulgariei tehni-

Pe marginea jocului Bulgaria —Italia

după min. 73, în care s-a marcat 
excepționalul gol al lui Jefcoa.

în 10 oameni valizi, dominată 
fizic, dominată psihic de o echi
pă dezlănțuită, dinamizată de 
această ultimă reușită și de un 
public pur și simplu vulcanic, 
Ia un pas de agravarea scorului 
și, deci, de eliminare, squadra 
azzura a avut o reacție uimitoa
re. O reacție trădînd puternica 
sa personalitate. La un pas de 
naufragiu, jucătorii săi și-au 
păstrat o surprinzătoare lucidi
tate, speculînd decisiv (prin a- 
cest unicat al fotbalului mondial 
care se numește Mazzola) o fisu
ră în „garda" adversarului. La 
3—2, Italia a dobîndit alte șanse 
pentru Napoli.

cieni de vița cea mai nobilă — 
Iakimov, Asparuhov, Dermend- 
jiev — ne-au fost oferite ele
mente de joc de certă stofă : 
pasa înapoi — executată ca la 
carte, joc pe extreme percu
tant, eficient, mare viteză de cir
culație a mingii, accelerație ex
plozivă în faza de finalizare, 
„un-doi“-uri, „triunghiuri" tra
sate matematic, în acțiuni fulge
rătoare etc

In încheiere, citeva elemente 
adiacente jocului Bulgaria — 
Italia : 1) Cu 20 de minute înain
tea începerii partidei, fotbaliștii 
italieni jucau dezinvolt baschet 
în sala de sub tribunele stadio
nului Levski. Un fel de încăl
zire, dar mai ales o excelentă

DIN CAUZA... LEILOR
Un meci de fotbal desfășurat 

în orașul Betuan (Sudan) s-a în
trerupt într-o manieră cu totul 
neobișnuită. Unul din jucătorii 
echipei oaspete, Al Kubra, se 
pregătea”să execute o lovitură 
de la 11 metri cînd, deodată, a 
început să strige și să alerge pe 
teren cuprins de panică. Motivul 
acestei spaime l-au constituit trei 
lei care pătrunseseră neobservați 
pe poartă și se îndreptau spre 
mijlocul terenului de joc. Fotba
liștii, spectatorii și arbitrii au în
ceput să fugă cît i-au ținut pi
cioarele. După un sfert de —x
leii s-au fetras în pădurea 
apropiere, luînd însă mingea 
ei. întrucît nu s-a putut găsi o 

rezervă, partida nu a 
continua.

CONSULTAREA 
SPECTATORILOR

întrucît comportarea din ultima 
vreme a echipei braziliene de 
fotbal F.C. Torreirense lăsa mult 
de dorit, conducerea clubului s--a 
gîndit că ar putea fi aduse îmbu
nătățiri pe căi cu totul noi. Publi-

rriinge de 
mai putut

2 790 000

ora 
din 
cu

este cifra spectatorilor 
cadrul campionatului

Aceasta . . _____
- care au asistat la cele 90 de me

ciuri din
european de fotbal Inter-țări. Re
cordul este deținut de întîlnirea 
Scoția — Anglia desfășurată la 
Glasgow, urmărită de 134 000 spec
tatori plătitori.

CAlEMr 
ta SCOP

trecut și lată că acum, fiica lor, 
Andrea Gyarmati, se dovedește o 
bună urmașă, pe plan sportiv, a 
părinților ei. în august, anul tre
cut, la vîrsta de 13 ani, la cam
pionatele europene de natație 
pentru juniori ea a ciștigat proba 
de 100 m delfin, cu excepționalul 
timp de 1:10,1. în ciuda vîrstei 
sale fragede, Andrea este de pe 
acum cea mai bună înotătoare 
ungară la stilul delfin, punîndu-se 
mari speranțe în ea in special 
pentru campionatele europene din 
1970 de la Barcelona șl pentru 
Olimpiada din 1972.

relaxare psihică în fața unul 
meci important.
2) Cu puțin înaintea începerii 
partidei, crainicul stației de ra- 
dioficare a lansat un apel publi
cului cerîndu-i să-și ducă echipa 
la „Pobeda, pobeda, samo po- 
beda !“ (Victorie, victorie, nu
mai victorie). La intrarea echi
pelor pe teren, difuzoarele cîn- 
tau marșul victoriei... In atare 
ambianță, tribunele erau conec
tate din primul minut de joc la 
cea mai înaltă tensiune. Și ce 
rol decisiv are publicul bulgar !
3) Boșkov este sigur unul dintre 
cei mai echilibrați antrenori de 
echipă națională de pe glob. La 
5 minute înainte de joc, ca și la 
5 minute după, părea la fel de 
destins, de surîzător, de liniștit. 
„3—2. Puteam obține mai mult ? 
Am scos o victorie MARE ? Sîn- 
tem la un pas de eliminare ? Să 
nu exagerăm. Nu stăm nici pe 
roze de Rhodope, dar nici pe 
cenușă. Ne așteaptă un al doilea 
meci cu italienii. Adică un meci 
■foarte greu. Atît.“

Poate că ceea ce este dom’- 
nant în activitatea fotbalistică 
a vecinilor noștri este trăsătura 
de fond de seriozitate, pe care 
ți-o comunică, direct sau indi
rect. Lipsesc cu desăvîrșire arti
ficiile. Se muncește liniștit, fără 
„tam-tam", fără psihoze de car
naval — atunci cînd se obțin 
victorii, sau de potop — la în- 
frîngeri. Se muncește. Și rezul
tatele se văd.

Menus FOPFSCU
P.S. Frantz Schulemburg. re

cunoscut „arbitru de casă", a 
fost un excelent demonstrator 
al temei „Cum se poate trage 
de un meci". La Napoli, acum 
un an, în meciul Italia. — Ro
mânia, a fost omul „azzurilor"..

să
GER- 

PREU-
Dimitrov (min. 25 Ghio-BULGARIA — R. D.

MANĂ 4—1 ! — IN
MINARIILE OLIMPICE 

LA FOTBAL

kov, 
nin).

R.
witz
Bransch, Rock, Pankau, Hoge, 
Irmscher, Frenzel, Erler, Vo
gel.

cui spectator a fost invitat 
facă propuneri privind îmbunătă
țirea tehnicii și tacticii jucători
lor. „Fără îndoială, mulțj dintre 
dv., dragi spectatori, puteți ajuta 
mult echipa noastră" — se subli
niază într-un afiș difuzat de con
ducerea clubului. „Comunicați-ne 
propunerile voastre. Fiecare din
tre ele va fl examinată cu aten
ție și vă mulțumim anticipat pen
tru ajutorul dat”. Urmează ca
cele mai bune propuneri să fie 
răsplătite cu un premiu în bani.

UN PENALTI UCIGAȘ
In orașul italian Schlo s-a dis

putat, duminica trecută, un meci 
de fotbal în cadrul diviziei a IV-a 
a campionatului. Partida a avut 
o desfășurare normală pînă în 
momentul cînd echipa locală a 
beneficiat de un penalti. Lovi
tura a fost ratată de centrul ata
cant. în acel moment, în tribună. 
Battista Caprare, în vîrstă de 65 
de ani, s-a prăbușit moi’t, lovit 
de o criză cardiacă.

FIICA PE URMELE PĂRINȚILOR
Nu mai puțin de șapte medalii 

de aur, argint și bronz au „colec
ționat" soții Eva Szekely și Dezso 
Gyarmati la cinci ediții ale Jocu
rilor Olimpice desfășurate între 
anii 1948 și 1964. Dezso a fost unul 
din cei mai buni jucători de polo 
pe apă ai Ungariei, în timp ce 
Eva a stabilit 117 recorduri de 
natație și a cucerit 68 titluri de 
campioană a Ungariei. Anii au

D. GERMANA : B'och-
— Urbanczyk, Wruck,

STARA ZAGORA. 10 (co
respondență specială). — O- 
limpicii bulgari au dispus cu 
un scor neașteptat de prima 
formație a R. D. Germane, 
în cadrul preliminariilor o- 
limpice: 4—1 (1—0). Astfel, 
bulgarii au toate șansele să 
se califice în turneul final 
din Mexic (returul este pro
gramat la 24 aprilie la Leip
zig). Gazdele au deschis sco
rul prin Dimitrov (min. 9), 
iar oaspeții au egalat prin 
Vogel (min. 66). în numai .10 
minute bulgarii înscriu de 
trei ori prin Jekov (min. 73, 
74, 80 !). Victoria fotbaliștilor 
bulgari este cu atît mai re
marcabilă, cu cît, în afară de 
Jekov. nici unul din ceilalți 
jucători nu fac parte din pri
ma formație. Arbitrul aus
triac Linenmayer a condus 
echipele :

BULGARIA : Iordanov — 
Gaidarski, Petrov, Hristakiev, 
Apostolov, Gheorghiev, Ian- 
ciovski, Kirilov, Mihailov, Je-

Toma HRISTOV

ALTE ȘTIRI

TURNEUL DE TENIS DE LA CATANIA
SFERTURI DE FINALA
și Sever Dron. Iată ordinea 
capilor de serie în proba de 
simplu masculin î 1. Mulli
gan, 2. Țiriac, 3. Cornejo 
(Chile), 4. Năstase. Mai figu
rează pe tablou Pinto Bravo, 
Kalogheropoulos, Elschen- 
broich, Spear etc.

în primele două tururi, Ți
riac a obținut victorii la ame
ricanul Nordhauer cu 6—1, 
6—2 și italianul Bologna cu 
6—1, 6—>4. Năstase l-a învins 
pe Di Matteo (Italia) cu 6—1, 
6—3. Ambii jucători români 
s-au calificat în sferturi de 
finală. In schimb Dron a fost 
eliminat de italianul Casti- 
gliano î 2—6, 6—1, 2—6.

TIRIAC Șl NASTASE IN
CATANIA, 10 (prin telefon).

— Tradiționalul turneu in
ternațional de tenis, organi
zat în orașul italian Catania, 
are anul acesta printre parti- 
cipanți și pe tenismanii ro
mâni Ion Țiriac — recent în
vingător în turneul „Pariolli" 
de la Roma — Ilie Năstase

mlex-radiatelefoih
IN PENULTIMA RUNDA 

a Olimpiadei de șah a nevă
zătorilor, 
învins cu 
landei. în 
formația 
România 
28 p.■

ÎN TURNEUL DE TENIS 
de la Monte Carlo Petre Măr- 
mureanu a fost eliminat de 
cehoslovacul Holecek cu 6—4, 
7—5.

echipa României a 
S'/î—'/s echipa Ir- 
clasament conduce

U.R.S.S. cu 32 p. 
ocupă locul 3 cu

8—6, 7—5, Graebner a ciștigat 
cu 6—3, 6—4, 6—3 la Maud, 
iar Riessen a dispus cu 5—7,
6— 4, 7—5, 6—1 de Hewitt. 
Moore l-a eliminat cu 6—2,
7— 5, 7—5 pe Jauffret.

© în etapa a doua a tur
neului U.E.F.A. rezervat ju
niorilor s-au înregistrat re
zultatele ! Portugalia—Belgia 
1—0, Italia—Cehoslovacia 2—0, 
Iugoslavia—R.F.G. 1—0, An
glia—Olanda 1—0, Ungaria— 
R.D.G. 4—1, Scoția—Elveția 
4—0, Bulgaria—U.R.S.S. 1—0, 
Franța—Grecia 0—0.

9 în sferturile de finală 
ale „Cupei orașelor tîrguri** i 
Leeds United—Glasgow Ran
gers 2—0 (2—0). Au marcat 
Giles și Lorimer. în tur re
zultatul a fost 0—0. în semi
finale, Leeds va juca cu 
Dundee United.

® Restanța în campionatul 
spaniol : Real Madrid— F.C. 
Barcelona 1—1. în clasament 
conduce Real cu 38 p„ urmată 
de Barcelona cu 35 p.

înO NOUA ÎNTÎLNIRE 
turneul internațional feminin 
universitar de baschet de la 
Grenoble i Franța—Bulgaria
59—51 (30—27).

CEA DE A IV-A PARTIDA 
din sferturile de finală ale 
turneului candidaților la titlul 
mondial de șah î Spasski— 
Gheller 1—0. Scorul întîlnirîi 
este favorabil lui Spasski, cu 
3—1.

ÎN SFERTURILE DE FI
NALA ale turneului de tenis 
de la Johanșșburg, Okker l-a 
eliminat pe Fletcher cu 6—4,

ASASINAREA PASTORU
LUI Martin Luther King a 
produs o puternică emoție în 
rîndul sportivilor negri. Cam
pionul mondial de box Cas
sius Clay a declarat că pas
torul King a fost „un marc 
luptător pentru drepturile oa
menilor de culoare** Jucăto
rul de baschet Wil Chamber- 
lain și fostul campion mon
dial de box, Joe Louis, au 
omagiat de asemenea memo
ria dispărutului.

SATELIT OLIMPIC DE TELE
COMUNICAȚII. Aproximativ 
800 000 dolari vor costa instala
țiile de telexuri, radio și tele
viziune care vor intra în func
țiune cu prilejul Jocurilor 
Olimpice de vară de la Ciudad 
de Mexico. Peste 50 ia sută din 
această sumă va fi amortizată 
cu prilejul Olimpiadei, restul 
urmînd să fie recuperat în tim
pul desfășurării turneului final 
al campionatului mondial de 
fotbal din 1970. Principala rea
lizare o va constitui lansarea 
din Statele Unite a satelitului 
de telecomunicații „Olimpiada 
Mexico 1968", eveniment pre
văzut să aibă loc la 15 iulie. 
Satelitul va fi plasat pe o orbită 
staționară, la 5 grade de actua
lul satelit „Early Bird", și va 
permite în special transmisii de 
televiziune. El va fi legat de 
225 stații de relee.

TURNEUL DE ȘAH
DE LA MONTE CARLO

După șase runde în turneul internațional 
de șah de la Monte Carto, pe primele locuri 
se află Botvinik, Smîslov și Larsen — toți 
cu cite 4 puncte. Ei sînt urmați de Florin 
Gheorghiu, Portisch, Byrne, Hort și Uhlmann 
care totalizează 3*/î p. Trei puncte au Forin- 
tos și Damianovici.

Iată citeva rezultate după reluarea parti
delor întrerupte : Smîslov—Gheorghiu remi
ză, Benk8—Forintos remiză, Botvinik—Lar
sen/ remiză, Byrne—Uhlmann 1—0.
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IN TURUL
...etapa 

în 4h 11:31.
Moldoveanu
Soderlund urmat la 1:46,0 de Moiceanu. Pe= echipe, Polonia 
urmată de România.
ARBITRI CEHOSLOVACI CONDUG MECIUL AUSTRIA -

Federația 
din țara noastră 
Linz va avea loc 
cehoslovaci.

• Prima
finalele „C.C.E."
la Torino.

® Aseară, în meci amical la Bruxelles 1 Anderlecht—Sel. Ungariei 2-1 (2-0).
® în preliminariile turneului olimpic de fotbal, aseară la Londra : An

glia — Spania 0—0 (în tur 0t1).

CICLIST AL MAROCULUI...
a X-a (Fez—Ouazzane — 160 km), a fost cîștigată de englezul Smith 
La 5 minute și 17 sec. a sosit un pluton în care se aflau Moiceanu, 
și Ardeleanu. In clasamentul general individual conduce suedezul 

se află pe locul 1,

de fotbal din Austria a anunțat telegrafic 
că întîlnirea dintre selecționatele Austriei 
totuși la 1 mai. întîlnirea va fi condusă de

ROMANIA
forul de specialitate 
și României de la 

o brigadă de arbitri

partidă dintre Benfica Lisabona și Juventus Torino din semi- 
a fost reprogramată la 9 mai. Returul a fost fixat la 15 mai,

40365


