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TOVARĂȘUL
ION GHEORGHE MAURER,

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI,

S-A ÎNAPOIAT
DIN SUEDIA

r Joi seara s-a înapoiat în Capitală, venind de la 
Stockholm, președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, care, 
’însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu, a făcut o vizită oficială în Suedia, la invitația 
guvernului suedez.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți to
varășii llie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului 

|de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, 
Maxim Berghianu, Janos Fazekas, Mihai Gere, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Gheorghe Gaston Marin, mem
bri ai guvernului, alte persoane oficiale.

Cu același avion s-a înapoiat și baron Cari Rappe, 
ambasadorul Suediei la București.

(Agerpres)

La sosirea gimnastelor sovietice pe aeroportul Băneasa
Foto: T. ROIBU
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ECHIPA FEMININA DE GIMNASTICA IiA U.R.S.S. A SOSIT ÎN CAPITALĂ
Intîlnirea de gimnastică 

dintrp echipele reprezentati
ve ale României și Uniunii 
Sovietice, programată sîm
bătă și duminică în sala 
Floreasca din Capitală, a în
ceput de fapt... ieri, la ae-

A ÎNCEPUT „CUPA F.R.C

MARIAN KE6EL (Polonia) A CIȘTIGAT
LA SPRINT PRIMA ETAPA

Plutonul rulează spre finiș...

In
a 

e- 
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roportul Băneasa, unde 
Elena Ceampelea, Lu
cia Chiriță, Roza
lia Filipescu și Ro- 
dica Apăteanu au fă
cut o călduroasă pri
mire colegelor lor din 
selecționata U.R.S.S.: 
Natalia Kucinskaia, La
risa Petrik, Polina 
Astahova, Zinaida Vo
ronina, Olga Karasiova, 
Liuba Burda, Alevtina 
Demianenko, Nadejda 
Dupleakova, Ludmila 
Turișceva.

Din delegația sovie
tică face parte și cu
noscuta gimnastă Larisa 
Latînina, astăzi antre- 
noare a lotului feminin

al U.R.S.S. și arbitră 
internațională. Am ru
gat-o pe Latînina să 
ne spună cîteva cuvinte 
despre gimnastele pe 
care le pregătește. 
„Avem patru gimnaste 
de bază, care alcătuiesc 
scheletul echipei noa
stre reprezentative — 
ne-a spus ea. Mă gîn- 
desc la Kucinskaia, Pe- 
trik, Astahova, Voroni
na. Lor li se alătură, 
după cum ați văzut, 
alte gimnaste tinere, 
deosebit de talentate, 
de la care așteptăm 
performanțe mari. Păs
trez amintiri frumoase 
despre întîlnirile mele 
cu gimnastele din Ro-

mânia și cred că me
ciul de sîmbătă și du
minică va fi un prilej 
de noi prietenii, de a 
învăța reciproc. Este 
primul nostru concurs 
din acest an, dar sint 
convinsă că publicul 
spectator va fi întru- 
totul mulțumit de ni
velul spectacolului".

Ieri după-amiază oas
petele au făcut antrena
ment în sala de la „23 
August", iar azi dimi
neață ambele loturi vot 
efectua ultimele pregă
tiri în sala Floreasca, 
unde este programat 
concursul.
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se 
au 
se
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mai („Cursa 
(„Tour de 
F.R.C." nu

Toate cursele cicliste ce 
desfășoară în luna aprilie 
un caracter de verificare și 
lecție în vederea 
treceri rutiere din 
Păcii") și iunie 
l’Avenir"). „Cupa
face nici ea excepție. La start 
a avut ca 
din Polonia (8 
pregătesc să 
din cea de a 
„Cursei Păcii") 
rutieri — conduși de Nencio 
Hristov, care, nutrește speranța 
că va putea ridica încă un bul
gar in fruntea listei finale a 
cursei Berlin — Praga — Var
șovia...) — toți animați de do
rința de a întruni voturile se
lecționerilor. Echipa României 
care va aborda „Cursa Păcii" 
din acest an a lipsit de la start, 
deoarece — după cum se știe — 
se află în „Turul Marocului".

oaspeti -Pe cicliștii 
alergători ce se 
repete succesul 
XX-a ediție a 
și Bulgaria (11

l-am avut insă pe lista pre- 
zenților pe „mînjii" lui 
Voicu. Cei 5 care au 
cursa Bordeaux — San 
tian șl colegii lor, care 
pentru un loc în formația ce ur
mează în curînd să plece în 
Italia la „Cursa Eliberării", au 
motive serioase să nu lase să 
le scape nici un prilej de afir
mare. Acestea fiind condițiile 
în care a debutat „Cupa F.R.C." 
era firesc să ne așteptăm la 
lucruri mari...

Nu s-ar putea spune că sînt 
multe motive care să ne în
dreptățească să afirmăm că 
speranțele ne-au fost înșelate. 
Pe prima parte a etapei I 
(București — Urziceni- — Bucu
rești, 100 km) s-a rulat cu 48 
km pe oră (e drept, cu vîntul 
din spate), am asistat la o dis
pută acerbă între un pluton de 
15 fugari și grosul participanți-

Nicolae 
cîștigat 
Sebas- 

luptă

PANORAMIC
SPORTIV INTERN

lor (dar, numai pe 25 km), iar 
finalul a fost foarte animat, 
general spectacolul sportiv 
fost agreabil. I-a lipsit însă, 
vadarea decisivă. S-ar putea
ea să nu fi fost realizată pen
tru că, acum, la începutul 
cursei, toți participanții sînt 
„proaspeți" și dispuși să facă 
risipă de energie (ce vor face 
însă în etapele a doua, a treia?) 
sau pentru că a fost nevoie — 
ca la box — de o repriză de 
tatonare. Oricum, ne-am aștep
tat la mai mult...

Cursa a început în nota de 
dominare a alergătorilor polo
nezi. Instalați pe prima linie, 
ei au atacat chiar din plecare. 
Avînd vîntul aliat, plutonul ru-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)

Sferturile de finală
ale „Cupei

României“ la fotbal
Miercuri, 17 aprilie se vor 

disputa sferturile de finală 
ale „Cupei României" la fot
bal. Meciurile vor avea loc in 
următoarele orașe, stabilite 
ieri:
• Brașov : Politehnica Iași 

— Rapid.
@ Tr. Severin : C.F.R. Timi

șoara — Dinamo București,
• Sibiu : Vagonul Arad — 

Dinamo Bacău și
• București : Progresul — 

Steaua.
Partidele vor Începe la ora 

16.

Floretiștii români
invitați în R.F. G.

La Bad Diirkheim, în 
R.F. a Germaniei, va avea 
loc — în zilele de 20 și 
21 aprilie — un important 
concurs internațional de 
floretă bărbați la care au 
fost invitați, și floretiștii 
noștri fruntași.

Pe lista invitaților figu-

Tr îmi sul nostru special la C.M. de scrimă pentru tineret, 
SEBASTIAN BONIFACIU, ne transmite :

0 AVANPREMIERA OLIMPICA"
LONDRA, 11 (prin 

telefon). — Dacă zia
rele sint pini acum 
destul de parcimoni
oase cu spațiul acor
dat scrimei, londone
zii au întîlnit în 
schimb în oraș des
tule afișe de diferite 
formate care
atras atenția că înce- 
pînd de mîine 
astăzi) se desfășoară, 
la Palatul de cristal, 
campionatele mon
diale de scrimă pentru 
tineret.

le-au

mult decît 
subliniază 
numai in 
unui

•••

(n.r.

atit, 
par- 
vir-

obișnuit 
ci ți

Mai 
afișele 
că nu 
tutea
stil publicitar, 
cu un fel de orgoliu, 
că o asemenea com
petiție are loc „pentru 
prima oară în An-

Luminița Popescu, „mezina" 
nostru de

lotului
scrimă pentru C.M. de 

tineret
Foto: A. NEAGU

Politehnica — C. U. Cler
mont Ferrand (Franța).

Marele premiu

I
căror apropiere 
face aici destul

care și implicit de se
lecție pentru J.O., a 

se 
de

bine simțită nu nu
mai prin afișele afla.

■ te pe coridoarele ho
telului nostru sau prin 
materiale de propa
gandă difuzate de de
legația scrimerilor me
xicani, dar și prin 
preocuparea evidentă 
pentru această mare 
întrecere a unei părți 
din concurența ce 
vor evolua la Palatul 
de cristal. ■

Să vedem

I

/ncep zilele gimnasticii.
Sfirșitul săptăminii adu
ce in sala Floreasca se

lecționata feminină a U.R.S.S., 
a cărei celebritate exclude ne
cesitatea prezentării. (Ar fi ca 
și cum ai încerca să-i convingi 
pe cititori de valoarea naționa
lei de fotbal a Braziliei care 
— să zicem — ar accepta să 
joace la București).

Este fără îndoială un curaj 
să înfrunți o asemenea garni
tură de gimnaste, mai ales cind 
ai certitudinea deplină a fap
tului că-i poți opune o forma
ție modestă, al cărei singur 
obiectiv este acela de a pierde 
onorabil.

Un curaj, dar in același timp 
și un semn de luciditate ! Pen
tru Federația română de gim
nastică era mult mai comod 
să poftească în sala Floreasca 
echipa principatului Monaco — 
de pildă — și să-și înscrie în 
palmares „o nouă biruință de 
prestigiu". S-ar fi găsit, poate, 
și vreun jurnalist care ar fi aș
ternut pe hîrtie niște cuvinte 
patetice și care, la urmă, le-ar 
fi sărutat pe amindoi 
pe bravele noastre fete 
rioase.

DAR LA BUCUREȘTI 
VOLUA ECHIPA U.R.S.S., 
MAI PUTERNICA DIN LUME 
ȘI GIMNASTELE NOASTRE 
VOR FI ÎNVINSE.

Acesta este însă un lucru se
cundar. Principal ni se pare că 
a fost ÎNVINSA o MENTALI
TATE, aceea a SUCCESULUI 
IEFTIN, racilă care a ținut (?<

mai ține) în loc multe sporturi 
în țara noastră.

Situația gimnasticii feminine 
românești, este grea in momen
tul de față. Se plătesc polițe, 
semnate cindva, cu nonșalanță, 
in alb, ale „politicii de seră" 
ridicată la rang de principiu. 
Lipsa de realism a mers pînă 
la ignorarea unei legi atît de 
obiective cum este scurgerea 
implacabilă a timpului. S-a cre
zut că echipa noastră de aur, 
de la Melbourne și Roma, de
ține undeva, in cutia cu far
duri, și acel miraculos elixir 
al tinereții veșnice. Și astfel, 
România s-a trezit intr-o bună 
dimineață fără o echipă femi
nină de gimnastică.

Toate cele arătate 
nosc, au fost larg

Valeriu
(Continuare in pag. a 2-a)

rează și scrimeri din 
Ungaria, Franța, Polonia, 
Italia, Austria etc.

Meci international

al Italiei la lupte
Sîmbătă și duminică 

se va desfășura la Faenza, 
lîngă Bologna, competiția 
internațională de lupte 
„Marele premiu al Italiei". 
La această a doua ediție 
a întrecerilor participă 
Italia (cu două echipe), 
Belgia și România. F.R.L. 
a selecționat pentru acest 
turneu pe următorii spor
tivi : cat. 52 kg — G. Ber- 
ceanu, 57 kg — M. Du
mitru I, 63 kg — M. Baciu 
și Gh. Gheorghe, 70 kg — 
M. Dumitru II, 78 kg — 
M. Vlad și Al. Brînzaru și 
87 kg — C. Penciu.

glia !“ și că ea consti
tuie „o avanpremieră 
olimpică".

Intr-adevăr, pentru 
o serie de concurenți 
campionatul reprezin
tă un prilej de verifi-

acurn 
care sînt protagoniștii 
prezumptivi ai campio
natelor, cărora li se 
vor adăuga, fără în
doială, și alte elemen
te. Pentru că sur
prizele formează o 
caracteristică a acestei 
competiții de tineret.

La floretă băieți, 
printre cei mai redii-

I

obrajii 
victo-

VA E- 
., CEA

(Continuare în pag. a
2-a)

CURSA AUTOMOBILISTICĂ 
DE VITEZĂ 1N COASTĂ 
DE PE DEALUL HULA

Tot Mediașul pare să se scurgă spre locul 
de start al cursei automobilistice de vi
teză în coastă de pe dealul Hula. In 
dreapta, parcul mașinilor concurente; la 
start, primul automobil care va ataca în 
plină viteză, sfidind riscurile, cele 11 vi-plină viteză, sfidind riscurile, cele 11 

raje ale parcursului de 3 km

aici se cu- 
dezbătute,

CHIOSE

studențesc de rugby
Astăzi după amiază, pe 

terenul Politehnica, la ora 
16, are loc a doua partidă 
din cadrul turneului pe 
care-1 întreprind în țara 
noastră studenții rugbyști 
din Clenmont Ferrand:

CUPA FEDERAȚIEI"fr
încheie sezonul comp etiționa! de schi

Cei mai buni 60 de schiori 
alpini ai țării își vor disputa, 
sîmbătă și duminică dimi
neață, tradiționalul trofeu 
„Cupa Federației", care în
cheie, în fiecare an, activi
tatea competițională a sezo
nului. Spre deosebire, însă, 
de edițiile precedente, la ac
tualele întreceri iau parte și 
schiori străini. Este vorba de 
Pichler, Thoma, Nolver, Puț-

zer, Marsari și Ramela, șase 
talentați schiori italieni, re
prezentanți ai U.I.S.P., care 
se vor alinia la startul pro
belor ce vor 
pîrtia de la 
sau cea din 
nicii. Trebuie 
că, din cauza căldurii 
cesive, zăpada s-a topit în

fi găzduite de 
Vîrful cu Dor 
căldarea Fur- 

să precizăm 
ex-

(Continuare In pag. a 3-a)

oua așezare teritorial-adminis- 
trativâ a țării a stimulat ple
doariile în favoarea inițiativei 
locale pe toate planurile. S-a 
vorbit de necesitatea unui 
efort comun al iubitorilor de 

sport din fiecare urbe, s-a subliniat 
nevoia unui nou impuls în activitatea 
organizatorică sportivă descentralizată, 
ba s-a pomenit chiar și utilitatea reîn
vierii unor tradiții sportive locale.

Inițiativa recentă a ziarului nostru — 
punerea în joc a centurilor „Sportul" 
tntr-un challenge perpetuu — a avut, 
printre altele, și scopul, mărturisit, de 
a sprijini, circumstanțial dar și în timp, 
mișcarea sportivă locală în diverse col
țuri ale țării.

Ne-a fost dat, adesea, sâ auzim do
leanțele unor centre provinciale care 
acuzau izolarea sau vîtregirea, de cele 
mai multe ori nu fără justificare. Tema 
dezideratelor era, în majoritatea cazu
rilor, lipsa unor competiții de anver
gură, care să mai învioreze viața spor
tivă locală, să readucă interesul și pa
siunea cetățenilor pe făgașul normal 
spre arena întrecerilor.

Cu sprijinul Federației române de 
box, care a găsit un bun prilej de a-i 
roda pe membrii loturilor naționale, au 
fost oferite municipiilor Galați și Con
stanta gafe pugilistice consistente, cu 
excelente capete de afiș: pasionantele 
dispute pentru centura „Sportul0. Pu
blicul din cele două porturi a reacțio
nat cu entuziasm, uneori cu frenezie, 
luînd cu asalt sălile. Din păcate orga
nizatorii locali, factorii de răspundere, 
nu au acordat evenimentelor aceeași 
atentă asistență. Spre deosebire de 
spectatori, pe care-i caracterizează fișa 
de temperatură pasională, din partea 
organizatorilor, a gospodarilor locali, 
am fi așteptat o efervescență lucidă, 
măsurată, cu simțul realității, care să 
onoreze competiția și să-i asigure per
petuarea.

La Galați, într-o veche remiză trans
formată în sală de sport, gala s-a des
fășurat într-o ambiantă amalgamată de 
far-west și de bazar oriental. Deasu
pra covorului gros de coji de semințe 
de floarea soarelui, se ridicau nori și 
mai groși de fum de țigări, adăugînd 
înecăciune senzației de nădușeală care 
cuprinsese hala lipsită de orice venti- 
lafie, lipsită de un geamlîc, măcar, des
chis spre aer proaspăt. în plus, întrea
ga gală s-a desfășurat într-un dureros 
anonimat, două mii de spectatori nești- 
ind cine sînt cei 20 de combatanți din 
ring, numai pentru că organizatorii au 
înlocuit stația de amplificare, absolut 
necesară în asemenea ocazii, cu difu
zorul unui pic-up I

La Constanța, de asemenea, perso
nalul de ordine, din jurul Sălii sportu
rilor, a semănat destulă confuzie în rin- 
durile pasionafilor boxului. Iar publici
tatea cuvenită unei atari manifestații 
a fost și ea deficitară.

Este de neînțeles cum presa locală 
tjatează cu indiferență competiții spor
tive de importanță. Cotidianul „Viață 
nouă" din Galați n-a publicat duminică 
rezultatele galei desfășurate (destul de 
devreme) sîmbătă, iar ziarul „Dobrogea 
nouă" din Constanța s-a mulțumit să 
anunțe sîmbătă gala care urma să se 
desfășoare marți seara, fără a mai re
veni... Cu asemenea suport publicitar, 
cea mai frumoasă inițiativă locală nu 
are șanse să ajungă la inimile iubito
rilor; sportului.

Sîntem convinși că nimeni nu dorește 
ca lăudabilele intenții să rămînâ cazuri 
izolate. Dar fără aportul masiv al lo
calnicilor, fâră bunăvoința lor,
inițiativă va sucomba lamentabil, 
venit vremea să-și suflece mînecile 
ce doresc sâ iasă din anonimat. A 
nit vremea ca problemele sportive 
cale sâ fie rezolvate cu forțe proprii,
fâră a aștepta mereu inițiativa sau 
contribuția celor de la centru.

orice 
A 

cei 
ve- 
lo-

Victor BANCIULESCU ‘
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formate loturile

— BielorusiaAna Ene (In dreapta), tn ultimul asalt, cu Nicancikova, din meciul România

La ultima ședință a biroului 
Federației române de tenis a fost 
format lotul reprezentativei Ro
mâniei pentru competiția interna
țională pe echipe „Cupa Davis", 
ediția 1968. Din lot fac parte 
maestrul emerit al sportului Ion 
Tiriac, campionul republican Ilie 
Năstase, Sever Dron și Petre Măr- 
mureanu. Conducerea tehnică a 
echipei este asigurată de Gh. 
Cobzuc. După cum se știe, prima 
noastră reprezentativă de tenis 
Intră în joc la 28 aprilie, cînd 
întîlnește selecționata Danemar
cei, la București, în primul tur 
al „Cupei Davls" (zona europea
nă).

Lotul de tineret al României 
(tenismani sub 21 de ani), care 
se pregătește sub conducerea 
prof. șt. Georgescu în vederea 
participării la jocurile pentru 
„Cupa Galea", cuprinde pe urmă
torii : I. Santel, V. Marcu, C. Du
mitrescu, S. Mureșah, T. Ovlcî, 
D. Ilărădău, V. Sotiriu. Prima 
„probă practică*: a echipei de tl-

Prof. RUXANDRA
îmbucurătoare a

0 constanță valorică 
floretistelor noastre la Minsk

IONESCU //

Zonele" o haltă dificilă
înaintea finalelor de la București

bQ
țară — 
și Tg. 
întrece- 
campio- 
box al 

desfășu-

„Ca martoră oculară, ca an- 
trenoare totodată, apreciez com
portarea floretistelor țării noas
tre la turneul pentru „Cupa 
Bielorusiei" desfășurat la Minsk 
ca deosebit de valoroasă. Nici 
o înfrîngere intr-o competiție 
dificilă în care trăgătoarele 
din reprezentativa Bielosursiei 
— Samușenko, Novikova, Ni- 
cancikova, Soldatova — pre
cum și cele din selecționata tâ
râșului Moscova (Zabelina, Kon
dratieva, Ivanova, Lubețkaia) 
porneau mari favorite.

Maniera categorică în care 
floretistele noastre și-au asigu
rat victoriile, a lăsat o fru
moasă impresie printre sporti-

ve și specialiști. In unanimi
tate s-a recunoscut că echipa 
de floretă fete a României, pe 
osatura formației Steaua (cîști-

europeni"), deține — și după 
Torino — o formă deosebită.

Principala componentă a e- 
chipei, mai ales în meciul de- 

a 
la

cisiv, cu formația primă 
Bielorusiei, a fost — ca și

„0 avanpremieră olimpică"
(Urmare din pag. 1)

tabili participanți se numără 
polonezii Jerszy Kaczmarek, 
Marek Dabrowski și Lech Ko- 
zijewski, toți cu o bogată ex
periență. Se remarcă/ apoi, so
vieticii Nikolai Delukin și Ser- 
ghei Iunicenko, italianul Mau
ro Pinneli, englezul Barry 
Paul și Elmar Bayerstăttel din 
R.F. a Germaniei.

Proba de floretă fete are ca 
principale protagoniste pe Mo
nique Hoyaux, Christine Muzio 
(Franța), Karin Gieselmann Și 
Monika Pulch (R.F.G.) și polo
nezele cu un îndelungat stagiu 
I-Iallma și Danuta Ballon. De 
asemenea, sovieticele Nina An
tropova și Tatiana Konurkina. 
Și, poăte, reprezentanta noas
tră, Eva Lenghel.

Un lot puternic și omogen 
prezintă francezii, la sabie, res
pectiv pe Regis Bonissent, Ge
rard Tocqueboeuf și Rene Sou- 
piset. In această probă își va 
apăra titlul, cucerit anul tre
cut la Teheran, maghiarul Imre 
Kocsis, secondat de un alt tră
gător valoros, Pali Gerevich. 
Țara noastră are un concurent

promițător în Dan Irimiciuc, 
iar polonezii în Piotr Straka. 
De valoare foarte apropiată sînt 
și sabrerii sovietici Dmitri Sa- 
raskidze și Viktor Krovopuskov 
precum și italianul Mario 
Montano.

Anton Pongraț, campion al e- 
diției trecute la proba de spa
dă, va trebui să facă față unor 
concurenți valoroși ca polonezii 
Zbigniew Mataseev, Mariusz 
Parzelski și Lech Kozijevski, 
sovieticii Valeri Rossar, Igor 
Safnușkin fi francezul Alaln 
Variile.

In așteptarea primelor asal
turi concurența au făcut joi 
dimineața un antrenament ușor 
in diferite săli din complexul 
sportiv de la Palatul de cris
tal, iar după-amiază 
invitați la o recepție 
tă în cinstea lor de 
Londrei, la Mansion

Primele asalturi — la floretă 
băieți — se vor desfășura vi
neri, începînd de la ora 8.30, 
ora locală, iar ceremonia de 
deschidere va avea loc după- 
amiază la ora 18. Finala — de 
la ora 18.15.

au fost 
organiza- 
primarul 

House.

A ÎNCEPUT „CUPA F.R. u

(Urmare din pag. 1)

leazâ cu peste 50 km pe oră, 
și, în mod firesc, cicliștii cu 
state mai noi de serviciu râ- 
min. La km. 7, un grup de 15 
rutieri se desprinde de grosul 
plutonului.' El este alcătuit din 
polonezii Blawdzin, Hanusik, 
Kegel, Magiera, Jasinski, Cze- 
chowski și Polewiak, din re
prezentanții noștri Constantin 
Grigore, Vasile Tudor, Dumi
tru Nemțeanu, C. Gonțea și 
Mircea Virgil și din bulgarii 
Bobekov, Nesterov și Huseinov. 
După cum se vede Emil Rusu 
— ca și alți rutieri creditați de 
specialiști — nu se află prin
tre fruntași. Treziți la realitate 
de distanța ce se mărea în de
favoarea lor și, probabil, de 
antrenorul Nicolae Voicu, ci
cliștii din lotul de tineret — a- 
jutați de cei de la cluburi — 
se pun pe treabă. Urmărirea, 
deosebit de frumoasă, durează 
25 km și se încheie cu succesul 
grupului masiv. A fost cel mai 
frumos moment al cursei, cel 
care ne-a demonstrat că ne a- 
flăm în fața unor valori ale ci
clismului. în această dispută, 
mulți dintre concurenți au tre
buit să renunțe la locul lor în 
pluton, neputînd face față rit
mului. în caravană, la multe

minute în urmă, rulează cu... 
încetinitorul un grup de 10—12 
cicliști, apoi altele mai mici.

întoarcerea spre București a 
însemnat începerea unei dispu
te colective cu vîntul care a 
întîmpinat acum plutonul ca 
adversar. învingerea lui a fost 
scopul tuturor o bună perioadă 
de timp. Doar spre finalul 
cursei au început din nou a- 
tacurile. Cele mai multe au 
fost efectuate, firește, de polo
nezi. Lucrul este firesc, dacă 
ținem seama de excelenta va
loare a acestor alergători. 
Tentativele au eșuat însă, ast
fel că 
zentat 
gători. 
să-și 
luptă 
legul 
Iată

1. MARIAN KEGEL (POLO
NIA) 2h 27:30 ; 2. Zygmund Ha
nusik (Polonia); 3. Ivan Bo
bekov (Bulgaria); 4. Anghel
Nesterov (Bulgaria); 5. Vasile 
Tudor (România-tineret); 6. Va
sile Selejan (România-tineret) 
și încă 42 de alergători — în 
același timp cu învingătorul.

Astăzi are loc etapa a Il-a 
(start la ora 15 de la km 13) 
pe ruta București — Oltenița — 
București, 100 km.

la sprintul final s-a pre- 
un pluton de 48 de aler- 

. Marian Kegel a reușit 
adjudece victoria, în 

directă fiind doar cu co- 
său de echipă Hanusik. 
clasamentul etapei :

întrecerea pentru „Cupa cam
pionilor europeni" — Ecaterina 
Iencic. Cu trei victorii (la Ni- 
cancikova, Novikova și Solda
tova, cel de-al patrulea asalt, 
cu Samușenko n-a mai fost ne
cesar), tînăra noastră floretistă 
a realizat maximum posibil. 
Bine s-au comportat și celelal
te sportive — Olga Orban-Sza- 
bo, Ileana Drîmbă și Ana Ene. 
Ultima are meritul de a fi oprit 
meciul la un număr de 11 asal
turi (și nu 16 la cît sar fi pu
tut ajunge) printr-o victorie de 
mare finețe, la Nicancikova. 
Tot Ana Ene a fost și perfor
mera turneului individual, reu
șind să se claseze 
tre reprezentantele

Este o constanță de formă 
îmbucurătoare care ne îngă
duie să privim cu optimism 
perspectivele floretei feminine 
românești în acest an olimpic".

întîlnirea 
similară 

începînd

prima din- 
noastre.

neret va avea loc în 
amicală eu selecționata 
a U.R.S.S., programată 
de la 18 aprilie, la Galăți.

Cu prilejul ultimei ședințe a 
biroului federal, a fost format șl 
un lot de perspectivă, cuprinzînd 
jucători și jucătoare între 14—16 
ani. Iată lista celor vizați, 
băieți : D. Nemeș, P. Sântei, 
Leonte și R. Bădin (toți de 
C.S.O. Galați), P. Cernăianu 
G. Turcu ~ “
București), M. Stoleriu (Industria 
sîrmei Cîmpia Turzii), Tr. Marcu 
(Steagul roșu Brașov) și G. Miiifai 
(Tg. Mureș); la fete : Elena Co- 
tuna, Adriana Călina, Liliana 
Cobzuc și Anca Floreșteanu (Șc.

nr. 2 Buc.), Valeria Balaj 
Cîrnaru 
Takaci 

Și

la
G. 
la 
Si 

(Școala sportivă nr. 2

sp. nr. 2 Buc.), Valeria 
(Steaua Buc.), Aurelia i 
(Dinamo Buc.), Elena 
(Constructorul Hunedoara) 
Vera Dudaș (Tg. Mureș).

Salutăm inițiativa F.R.T. de a 
acorda o atenție deosebită tine
rilor tenismani, în rîndul cărora 
se află o serie întreagă de ele
mente talentate, capabile să for
meze schimbul de mîine al ac
tualilor noștri fruntași în spor
tul alb. (Rd. V,).

în patru orașe din 
Craiova, Iași, Ploiești 
Mureș — au început 
rile etapei de zonă a 
natului individual de 
României. Galele s-au
rat în prezența unui public nu
meros și entuziast.

CRAIOVA (prin telefon). 
Spectatorii au fost mulțumiți 
de calitatea meciurilor vizio
nate. Cea mai frumoasă partidă 
a reuniunii au furnizat-o „co
coșii" Gheorghe Pușcaș (Reși
ța) și Ilie Oprea (Brașov). 
Avînd mai mult timp Inițiativa 
și, în special în ultima repriză, 
Pușcaș a obținut o meritată vic
torie la puncte. Un meci atrac
tiv a mai făcut și Constantin 
Negoescu (București) cu Ion 
Costin (Timișoara) la. categoria 
semiușoară, în care timișorea
nul a obținut victoria la punc
te, demonstrînd reale calități. 
Iată celelalte rezultate : cat. 
semimuscă — V. Budulici (Bra
șov) b.p. P. Gale (Timișoara); 
P. Ganea (București) învinge 
ab. I D. Brezoianu (Hunedoa
ra) ; cocoș: Șt. Costescu (Cra
iova) b.p. D. Sechei (Lupeni) ; 
ușoară: V. Manea (Craiova) 
b.p. A. Mocanu (Brașov); semi- 
mijlocie: N. Streșină (Brașov) 
înv. ab. II Z. Lazlo (Hunedoa
ra); mijlocie mică: A. Matius 
(București) b.p. Gr. Mihoc (Ti
mișoara); mijlocie : C. Stoenică 
(Hunedoara) b.p. I. Popa (Ca
ransebeș); I. Petrea (Brașov) 
b.p. Gh. Constantinescu (Craio
va); semigrea : S. Șchiopu (Cra
iova) b.p. I. Leoveanu (Hune
doara). (M. GHERGHINOIU — 
coresp).

TG. MUREȘ (prin telefon).

Participă pugiliști din Bucu
rești, Cluj, Oradea, Baia Mare, 
Bacău, Salonta, Cîmpia Turzii, 
Reghin și Tg. Mureș. Rezulta
tele : semimuscă: — Anton
Cojan (Dinamo București) b.p. 
Florian Lucaci (A.S.A. Tg. Mu
reș), Gh. Vincze (Cluj) b.p. I. 
Seni (B. Mare); cocoș: 
Sacaci (Cluj) înv.
I. Kiss (Oradea) ; 
lă (Tg. Mureș) 
Szabo (Baia Mare); 
Puiu (Cluj) înv. ab.
dovan (Baia Mare),

ab.
Gh. 

b. p.
pană:
I I. Mol-

Gorea

șt.
III 

Ța-
T.
P.

ab. III Gh. Anton (Constanța); 
ușoară: I. Hodoșan (București) 
înv. ab. II Gh. Stanciu (Călă
rași), Ov. Baciu (Constanța) 
b.p. I. Voicu (Constanța); mij
locie : Gh. Drăgan (București) 
b.p. I. Brătianu (Călărași), V. 
Tecuceanu (București) b.p. C. 
Cojocaru (Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej). (GH. APOSTO- 
LESCU — coresp.).

IAȘI (prin telefon). — în 
prima gală au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Șt. Ispas 
(București) înv. ab. II I. Petre

Foto: B. VASILE

Constantin Crudu (stingă), unul dintre favoriții „zonei 
la Ploiești

ACTIVITATEA LA ZI
ȘEDINȚA COMITETULUI 

FEDERAL

Miercuri după-amiază, la 
sediul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, a avut loc ședința lăr
gită a Comitetului federal. 
Cu acest prilej au fost pre
zentate în fața președinților 
comisiilor județene, a unor 
antrenori și arbitri invitați 
.Planul de pregătire al se- 

repre- 
intern 

anul 
buget 
curs", 
cuvîn-

lecționatelor noastre 
zentative", „Calendarul 
și internațional pe 
Î968“ și „Proiectul de 
al F.R.H. pe anul în

Cei prezenți au luat 
tul pe marginea materialelor 
prezentate, expunîndu-și 
punctul de vedere și venind 
cu propuneri, unele dintre ele 
foarte utile în vederea îmbu
nătățirii activității pe viitor.

RAFINARIA TELEAJEN 
NU MAI ARE ANTRENOR!

Cu 24 de ore înainte de 
disputarea primului joc din 
cadrul returului campionatu
lui național, am primit la re
dacție un telefon din partea 
unui corespondent din orașul 
Ploiești prin care acesta ne 
anunța că antrenorul forma
ției Rafinăria Teleajen, maes
trul sportului Dumitru Lupes- 
cu a părăsit orașul și, fireș
te, echipa, plecînd la Făgă
raș. Motivul acestui subit di
vorț ? Unele neînțelegeri cu 
președintele secției de hand
bal. Sîntem gata să credem 
că un asemenea conflict poa
te cauza multe necazuri unui 
antrenor. Dar nu vom putea 
fi niciodată de acord, ca în 
temeiul unui asemenea mo
tiv, profesorul să-și părăseas
că elevii și, culmea, tocmai în 
ajunul unor examene dificile. 
De altfel, parcă pentru a se 
„răzbuna" pe antrenorul lor, 
handbaliștii de la Rafinăria 
Teleajen au cîștigat în prima 
etapă un joc dificil, în de
plasare, la Reșița. Indiferent 
însă de aceasta, credem că 
atît secția de handbal a aces
tei asociații, cît și antrenorul 
Dumitru Lupescu au datoria 
să-și reanalizeze comportarea 
și să nu lase echipa fără un 
conducător în returul cam
pionatului. Pentru că, în 
fond, în conflictul dintre an
trenor și secție, jucătorii sînt 
cel mai puțin vinovați...

V. Samungi (Dinamo București) este unul din jucătorii care 
s-au evidențiat din ce in ce mai des in ultimul timp. Iată-l 

în acțiune
Foto : V BAGEAC

FEMININ SERIA I

CLASAMENTE DIVIZIA B 
MASCULIN SERIA I

1. Politeh. Gl. 1» 10 0 0 201—129 20
2. Voința Buc. 10 9 0 1 171—125 18
3. Pol. BUC. 10 5 3 2 175—159 13
4. Cauciucul Or. Gh.

Gh.-Dej 1
5. Pedag. Be. 1
6. Pol. Bv. 1
7. Agr. Iași 1
8. Rapid Buc. 1
9. ASA Tg.M. ]

10. Tract. Bv. 1 
MASCULIN I

1. Met. C. M.
2. Timișul 

Lugoj
3. Șt. Lovrin
4. Gloria Arad
5. Univ. Tim.
6. Med. Tg. M.
7. Teh. Tlm.
8. Univ. Cv.
9. Pol. II Tim.

10. Șt. Petroșenl

5 2 3 135—137 12
5 14
3 16
3 0 7
2 17
2 17
1 1 8 163—231

SERIA a ii-a
10 6 1 3 161—122

10 
10
10
10
10
10
10

147—145 11 
7
6
5
5
3

163—190 
160—173 
166—171
140—171

10 6 1 3 152—152
10 5 1 4 168—130

4
4
4
5
6

10 4
10 4
10 4
10 3
10 3

169—149
152—166 
147—165 
152—147 
164—157

10 5 1
10 4 2

2
1
0
2 5 134—152
1 6 97—156

PANORAMIC SPORTIV INTERN
(Urmare din pag. 1)

inclusiv in coloanele ziarului 
nostru. Să le lăsăm trecutului...

Să salutăm noul val de entu
ziasm din gimnastică, seriozi
tatea cu care s-a pornit la drum 
și curajul arătat prin contrac
tarea întîlnirii de sîmbătă Și 
duminică, care va prilejui un 
spectacol de gală.

In gimnastică adie 
proaspăt îndemnînd 
mism. Cetatea severă 
discipline de mare 
fost invadată de copii și tineri. 
In vacanța de primăvară 
organizat tabere pentru ei. 
riile de ieri ale sportului 
ției au revenit în săli, ca 
fesoare : Elena Leuștean, 
nasia Ionescu, Geta 
tT6 SCU.

Simbolic ni se pare faptul cd 
în aceeași zi, duminică, vor e- 
volua în sala de la complexul 
„23 August" speranțele gimnas
ticii adunate din întreaga țară. 
Luni, federația organizează o 
masă rotundă cu TOȚI antre
norii care se ocupă EFECTIV 
de performerii gimnasticii și de 
PERFORMANȚA. O premieră 
pe plan mondial o va constitui 
consfătuirea metodică a pianiș
tilor corepetitori din gimnasti
că, știut fiind că acest sport 
nu se poate despărți de muzi
că. lată) așadar, un program de

redresare nu numai 
bine gindit.

Noile mlădițe ale 
cresc. Să așteptăm cu răbdare. 
Cine vrea să culeagă roadele 
imediat să nu se încumete a 
sădi un pom. Va avea o mare 
decepție...

gimnasticii

un vînt 
la opti- 

a acestei 
muncă a

s-au 
Glo- 
gra- 
pro- 
Ata- 

Dumi-

D e azi, și pînă duminică, in 
noua sală a clubului Pro
gresul din strada dr. 

Statcovici, se desfășoară cam
pionatul național de lupte libe
re. Deși mult mai ti ără declt 
sora sa, „clasicele", disciplina 
a crescut vertiginos și astăzi — 
în ciuda diferenței de ani — i-a 
ajuns aproape la ureche.

In familia atleticei grele, lup
tele libere au beneficiat de a- 
tributul spectacolului, făcînd 
nu o dată săli pline. Iar la noi 
au beneficiat, din copilărie, și 
de atributul succesului, adu- 
cîndu-ne cîteva victorii. Să spe
răm că nu se vor lăsa 
așteptate nici cele de 
răsunet.

Ediția actuală poartă 
umeri responsabilitatea 
competiții-test, a unui 
Pentru Jocurile Olimpice,
prezente, aproape fără excepție, 
marile forțe naționale ale ge
nului, inclusiv toți campionii de 
anul trecut: categ. 52 kg — P. 
Cernău (C.F.R. Timișoara), 57 
kg — Gh. Stan (Unto Satu

Mare), 63 kg — P. Coman 
(Steaua), 70 kg — I. Chirtlă 
(Steaua), 78 kg — T. Balaș (Ste- 
gul roșu Brașov), 87 kg — Fr. 
Boia (Mureșul Tg. Mureș), 97 
kg — A. Maindt (Steagul roșu 
Brașov), -ț-97 kg — Șt. Stîngu 
(Steaua).

In încheiere, un pronostic al 
maestrului emerit al sportului 
ION CERNEA, antrenorul lo
tului de greco-romane. In ordi
nea categoriilor : P. Cernău, 
Cristea (Steaua), P. Coman, 
Poalelungi (C.S.O. Galați), 
lorga (Progresul Brăila), 
Boia și Șt. Stîngu.

Iată Programul: vineri de la 
ora 10—17, sîmbătă de la ora 
9—13 și 16—21, duminică de la 
ora 9—13.

N.
P.
V. 

Fr.

mult 
mare

pe 
unei 
trial. 
Sînt

---- oxul ține afișul de mai
l vreme pe progra- 

— mul competițional. Gale
le centurii „Sportul" au creat 
emulație intr-un sport care, in 
pofida uriașei sale popularități, 
începuse să traverseze o pe
rioadă de hibernare. Curg pro
vocările pentru cucerirea aces
tui trofeu care, sperăm, va ră- 
mine tradițional.

Dar acum, la ordinea zilei 
sînt zonele campionatului na
țional. Sîmbătă se vor cunoaște 
cei calificați. Deși membrii lo
turilor naționale și de tineret 
au fost scutiți de participare

Boxul ț 
multă 
vnul t

1. Textila
Buh uși

2. I.C.F. BUC.
3. Șc. sp. Buzău
4. Spartac C-ța
5. Șc. sp. nr. 2

București
6. Șc. sp. PI.
7. Pol. Iași
8. Univ. Iași
9. Pol. Buc.

10. Pedag. Bc.

125— 65 18
86— 67 16

119— 81 15
110— 81 13

seriei a Il-aClasamentul
feminin nu este alcătuit, ne- 
fiind omologate toate rezul
tatele.

SPORT LA13

(și nu sîntem de loc siguri că 
ar fi trecut chiar toți prin sită) 
galele au fost pînă acum foarte 
animate, mulțumindu-i pe spec
tatorii din Craiova, Ploiești, Tg. 
Mureș și Iași. Afluența din 
tribune a dovedit încă o dată 
cit de dornici sînt oamenii 
vadă box. Pretutindeni. Și 
tuși, li se dă prea puțin, 
acest fel pierd spectatorii, 
pierd spectatorii, dar pierde 
foarte mult boxul.

S-au auzit apeluri la iniția
tive locale, de mare utilitate 
propagandistică, metodică și, de 
ce să n-o spunem, financiară. 
Pentru că o gală pugilistică 
aduce bani.

Dar cine s-o organizeze ?

Colegult meu, 
de handbal, 
etapa de 

drept oarecare. 
In schimb, atletismul 
gramează, numai în i 
rești, CINCI concursuri, 
te că a programat și 
va recorduri... Motocicliștii 
chid sezonul de viteză în 
vinde, amintindu-ne cu nostal
gie frumoasele zile de 
cînd asemenea curse 
palpi -ție se alergau și 
rești. O, tempora !

Dar fotbalul 7 Eu unul nu am 
îndrăzneala să mă ating de 
fotbal I

cromcarul 
caracteriza 

duminică
11

Emisiunea 
„Stadion" vă invită la o 
întîlnire cu cel mai im
portant trofeu al handba
lului continental „Cupa 
campionilor europeni" re
adusă Ia București de 
campioana României, e- 
chipa clubului sportiv 
Steaua. Vor participa an
trenorul Octavian Nițes- 
cu, jucătorii Cornel Oțeîea, 
Gh. Gruia, Mihai Marines
cu și Alex. Dincă.

cred. 
pro- 

Bucu-

altădată, 
de mare 
în Bucu-

(Reghin) b.p. I. Boancă (Cluj); 
ușoară : M. Moraru (Tg. Mu
reș) b.p. F. Lovasz (Oradea); 
semimijlocie : Alex. Popa (Stea
ua) b.p. Vasile Mîrza (C.S.M. 
Cluj) ; R. Lazea (Tg. Mureș) 
b. p. I. Stoica (Cîmpia Turzii). 
(CONSTANTIN ALBU —ooresp.) 

PLOIEȘTI (prin telefon). 
Reuniunea etapei de zonă a a- 
tras numeroși spectatori, care 
au aplaudat la scenă deschisă 
partide interesante, dîrz dis
putate. Rezultatele : muscă :
D. Davidescu (București) b.p. 
I. Bănică (Medgidia), Al. Dum
bravă (Galați) b.p. V. Rădu- 
lescu (Plopeni); cocoș: I. Ră- 
ducanu (Călărași) b.p. C. Tîr- 
gheș (Medgidia); pană: C. Cru- 

Mareș
(Cîmpulung Muscel); semiușoa
ră : T. Răduță (Constanța) înv.

du (București) b.p. I.

(Bacău), M. Manea (Brăila) b.p, 
I. Stăncescu (Iași), Gh. Stan 
(București) b.p. Gh. Tănase 
(Bacău), I. Mageri (București) 
b.p. M. Zaibel (Botoșani), P. 
Păcuraru (Galați) b.p. Al. Murg 
(Cluj), Tr. Miron (București) 
b.p. C. Grumezea (Botoșani), 
Tudose Voicu (București) b.p. 
Șt. Bălan (București), V. Prodan 
(București) înv. ab. III Șt. Ba
log (Iași), D. Roman (Brăila) 
b.p. Gh. Gingulescu (Arad), T. 
Nicolae (București) înv. ab. I 
M. Snianu (Botoșani), V. Drîm- 
bei (Suceava) b.p. V. Radu 
(Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej), Șt. Gheorghe (Brăila) înv. 
ab. III I. Matei (București), I. 
Gheorghe (Brăila) b.p. Gh. Frin- 
cu (Orașul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej). (I. LEIZERIUC — 
coresp.).

A VENIT Șl RÎNDUL CELOR
MAI VECHI RECORDURI?

N
Nu a lipsit mult ca și acel 

record îmbătrînit pe tabela 
republicană — Zoe Reznicen- 
co 1:21,3 la 100 m bras — să 
treacă în domeniul trecutului. 
Tentativa însă a eșuat, cro- 
nometrele marcînd pentru di- 
namovista Cristina Stănescu 
cu 4 zecimi mai mult. Ori
cum, întrecerile brasistelor 
din cadrul concursului repu
blican recent încheiat ne-au 
atras atenția 
la „sută", 
bazin de 
Grințescu 
au mult

Asaltul 
pare mai

că atît cifra de 
și acel 2:57,0 (în 
m) al Sandei 
200 m nu mai 
trăit.

cît
50 
la 

de 
tinerelor înotătoare 
viguros ca în sezo

nul precedent, lăsîndu-ne să 
întrevedem performanțe su
perioare actualelor recorduri. 
Cele mai mari șanse le păs
trează Cristina Stănescu 
(1:21,7) și Gica Manafu (1:22,4 
și 2:55,0), creditate după con
cursul de la Reșița cu rezul
tate pe care nu le-am mai 
întîlnit de mul ți ani în țara 
noastră. Nu pot fi excluse 
însă și unele surprize din 
partea Emiliei Silianu (1:22,2), 
Cameliei Vîjeu (1:23,9) 
Marianei Bîrsan (1:24,0).

Desigur, nu putem să 
mînem indiferenți față 
saltul brasistelor noastre, 
tuși, sîntem nevoiți să 
mințim (dacă mai era nevoie) 
că nivelul valoric al acestor 
performanțe este mult scăzut 
față de cel al cifrelor obiș
nuite în marile competiții in
ternaționale. Și la Reșwța 
ne-am putut convinge că prin
cipalele specialiste ale acestor 
probe sînt serios deficitare 
la capitolul forță și nu stâ-

sau

râ
de 

To- 
rea-

pînesc încă tehnica întoarce
rilor. Mai mult, unele dintre 
ele păstrează încă o tehnică 
defectuoasă (vezi cazul Ma
rianei Bîrsan), prin care po
ziția corpului în apă consti
tuie o adevărată, frînă, alu
necarea fiind lipsită de cursi
vitate.

Mergînd mai departe, tre
buie să precizăm că întrece
rile feminine ale concursului 
nu s-au ridicat nici pe depar
te la nivelul celor masculine. 
Exceptînd pe Agneta Sterner 
(70,7 la .100 m și 2 :36,6 la 
200 m delfin) și Edda Schu
ller (65,1 la 100 m liber), care 
încep 'să-și vadă recompen
sate eforturile unei munci 
pline de seriozitate, celelalte 
înotătoare prezente în pis
cina reșițeană nu au strălu
cit, unele manifestînd chiar 
o îngrijorătoare stagnare a 
performanțelor. Să amintim 
doar de Gabriela Gonos și 
Arina Boroș, de Dorina Me- 
zinca, Zita Erdeli, Cornelia 
Mogoș, Georgeta Cerbeanu, 
Mariana Stanciu sau Daniela 
Coroiu, de la care așteptam 
infinit mai mult. Evoluțiile 
lor au fost însă destul de 
șterse — în comparație cu 
evidentele posibilități, probate 
nu o singură dată — și des
tul de puțin încurajatoare la 
acest sfîrșit de sezon.

Să sperăm, însă, că trecerea 
la bazinele descoperite le va 
stimula mai mult și, o dată 
cursurile școlare încheiate, 
timpul afectat pregătirii lor 
cotidiene va crește simțitor. 
Pentru că, și acest lucru îl 
recunosc în primul rînd an
trenorii respectivi, fără unele 
sacrificii care să permită efec
tuarea a minimum două șe
dințe de pregătire zilnic, dru
mul către marile performanțe 
nici nu poate fi conceput.

Ad. VASILIU

CEL MAI IEFTIN MIJLOC
DE TRANSPORT PENTRU
BARB AȚI, FEMEI, COPII

Bicicleta

Bicicleta

Bicicleta

Bicicleta

Bicicleta

Bicicleta

TOHAN pentru bărbați 699,50 lei

TOHAN pentru femei 712,80 lei

SUPER pentru bărbați 865,00 lei

FELICIA pentru femei 880,00 lei

TURIST pentru bărbați 855,00 lei

JUNIOR pentru bărbați 699,50 lei
Bicicleta JUNIOR pentru femei 712,80 lei

Bicicleta PIONIER pentru copii 599,50 lei

SE VINDE ȘI CU PLATA ÎN RATE

ț
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5-/1 DAT STARTUL Rapid — S. N. Oltenița 3-1 (1-1)

Viorel ȚIRLI coresp.

Voința București—Aino
I.K. (Suedia) 5-1 (2-0)

aurel pAPADIE-coresp.

atacanții 
nevoia

jucătorii Stelei, 
se remarcă în ul- 
S. Avram și 
Și poate și 
i antrenorii

lRTR-0 CURSĂ GREA

Pe stadionul Voința din 
Capitală s-â disputat ieri 
partida amicală dintre e- 
chipele Voința București 
Si Alnd I.K. (Suedia). După 
un joc frumos, cu faze de 
un acceptabil nivel tehnic, 
echipa Voința a cîștigaț cu 
scorul de 5—1. Au marcat: 
Wetzer (min. 4), Pană 
(min. 23), Enescu (min. 51 
și 57), Bîzgu (min. 59) 
pentru voința și, respectiv, 
Jdrgen Morin (min. 63) 
pentru Alnd I.K

Iubitorilor fotbalului le-a 
fost a-dțisă la cunoștință, în 
ziarul nostru do Ieri, prima 
acțiune î..întreprinsă în vede
rea selecționării și pregătirii 
echipei naționale. în coloanele 
noastre au fost înserate de
clarațiile lui Em. Vogi — co
ordonatorul comisiei de selec
ție — ale unor antrenori și 
jucători. Au fost reamintite 
datele meciurilor amicale și 
oficiale din. acest an — pro
gramul de bătaie cum s-ar 
spune, program pe care, de 
la început, îl socotim cam să
răcăcios, consecință, în ultimă 
Instanță, a valorii scăzute a 
fotbalului nostru, care nu îi 
tentează pe eventualii parte
neri de întrecere. Să socotim, 
deci, actualele frămîntări ale 
F.R.F. (reieșite și din cele 
publicate de noi ieri) ca po
zitive tocmai din acest punct 
de vedere, să consemnăm ca 
un prim pas în remedierea 
vechilor racile discuțiile pur
tate la sediul federației cu 
antrenorii echipelor din pri
ma divizie și îndeosebi cu cei 
ee furnizează jucători lotului.

în această ordine de idei, 
s-a făcut remarcată grija și 
seriozitatea cu care au fost 
abordate problemele primei 
noastre reprezentative. în de
clarațiile făcute, antrenorul 
Em. Vogi a expus intențiile 
comisiei de selecție, atenția 
fiind îndreptată îndeosebi 
spre cele două meciuri ofi
ciale pe care naționala Româ
niei le va susține spre sfîr- 
șitul anului, în cadrul preli
minariilor campionatului mon
dial — în deplasare și pe 
teren propriu — în compania 
Portugaliei și Elveției. Cele
lalte partide —4 cu Austria, 
Iugoslavia, Olanda și R.D,G. 
— fiind amicale, ele oferă 
prilejuri excelente de veri
ficare a potențialului jucă
torilor noștri, putând astfel a- 
juta la formarea unui „un
sprezece" puternic, care să re
prezinte cu cinste fotbalul 
nostru în marea competiție 
oficială mondială.

Avînd în față aceste obiec
tive, comisia de selecție a 
trecut prin „sită", alaltăieri 
la Snagov. un prim lot de 14 
jucători. De ce n-am spune-o, 
convocarea acestui Jot s-a 
făcut cu destulă întîrziere 
(mai sînt trei săptămîni pînă 
la meciul cu Austria), iar 
componența acestuia a sur
prins, Mai cu seamă că une
le ziare au publicat cu totul 
altă osatură. în aceste condi
ții antrenamentul de la Sna
gov a confirmat temerile 
noastre și nu numai ale noa-

stre, cl și ale multor specia
liști. Urmărind evoluția echi
pei aliniate, s-a constatat, 
totuși, dorința de afirmare a 
lui C. Dinu, Grozea, Ivăn- 
cescu, care, pe lîngă unii 
consacrați — Barbu, I. Ionescu, 
Moicanu, Pîrcălab — au adus 
acel suflu nou înviorător de 
care are nevoie de mai multă 
vreme echipa națională. Să 
adăugăm acestora numele lui 
Datcu, Răducanu și' Coman 
(în speranța unei grabnice 
restabiliri), gool-keeperi pe 
care se poate conta, ca și, de
sigur, pe al acelora la care 
comisia de selecție n-a re
nunțat definitiv (Dobrin, C. 
Dan, Sasu, Ghergheli, Dumi
triu III), dar a căror formă 
sportivă în jocurile de cam
pionat nu i-a indicat pentru 
acest trial. Nu vor fi, cre
dem, neglijați la viitorul an
trenament 
dintre care 
timul timp ; 
măgeanu. ! 
propuși de 
zenți la Snagov, după 
trenamenț. îmbucurător 
faptul că antrenorii au 
pus comisiei de selecție 
îndrepte privirile asupra 
fotbaliști. de valoare, : 
osebi tineri, ca și 
unor jucători mai vechi ce 
se pregătesc cu sîrguință și 
se află în formă bună. Dar, 
în același timp, s-au făcut și 
propuneri mai puțin gîndite, 
pe care comisia de selecție, 
sîntem convinși, le va respin
ge, deoarece unii dintre cei 
propuși au dat multă bătaie 
de cap acelora ce s-au ocupat 
în trecut de selecționarea di
feritelor loturi.

Se știe, primul meci amical 
internațional, cel cu Austria, 
va avea loc peste trei săptă- 
mîni. Timpul este destul de 
scurt, iar problemele multi
ple. Ne-a fost adus la cuno
ștință un nou antrenament al 
lotului, la 24 aprilie (n-ar fi 
rău să aibă loc pe un teren 
din Capitală). Comisia de se
lecție va urmări în continu
are evoluția jucătorilor, va 
comunica iotul la timpul po
trivit. Pînă atunci, baza pre
gătirii fotbaliștilor, aducerea 
lor în cea mai bună formă 
(după cum s-a recomandat și 
de către conducerea F.R.F.) 
revine antrenorilor din clu
buri. Aceasta este de altfel 
principala problemă a zilelor 
următoare. Căci aprecierile 
asupra evoluției unor jucători 
din echipa aliniată miercuri 
în fața unei divizionare B, 
nu sînt dintre cele mai favo-

Hăl- 
alții, 
pre- 
an- 
este 
pro- 
să-și 
unor 

înde- 
asupra

rabile la adresa antrenorilor 
care șî-au privit elevii de pe 
margine. Cu mici excepții, 
selecționabilii au manifestat 
în joc aceleași carențe pe 
care le constatăm, duminică 
de duminică, la formațiile 
noastre de club. Mișcarea în 
teren a fost nesatisfăcătoare, 
înaintașii, unii cu state vechi 
la lot, n-au reușit (în 
ciuda celor cinci goluri ad
ministrate Electronicii), să-și 
creeze decît foarte rar ocazii 
clare la poartă. Nu-i mai pu
țin adevărat că 
centrali au simțit 
unui om (miercuri lipsă în 
teren) care să le servească 
baloane mai ușor de finali
zat. Și acest om rămîne, 
după părerea noastră, tot

Dobrin, bineînțeles dacă va 
reintra în forma pe care i-o 
pretinde tricoul național. O 
bună soluție se impune și 
în alcătuirea cuplului funda
șilor centrali. Barbu, care se 
complică uneori inutil, va 
trebui să aibă lîngă el un ju
cător sobru. Pojoni, suferind 
o întindere, a fost scos din 
teren înainte de a ne forma 
o părere. O chestiune de or
din general este aceea a po
tențialului fizic al selecționa- 
bililor. S-a văzut că unii din
tre ei au înregistrat scăderi 
vizibile. în toate aceste pro
bleme, și în altele, un cu- 
vînt hotărîtor îl pot avea nu
mai antrenorii din cluburi. 
Este o datorie de cinste pen
tru ei ca atunci cînd își tri
mit jucătorii ia lot aceștia 
să se prezinte în plenitudinea 
forțelor. Altfel, vom fi încli
nați să credem că munca de 
pregătire în cluburi, la an
trenamente, se efectuează de 
mîntuială, că programul de 
oregătire pe care se bate a- 
tîta monedă în ultima vreme 
este întocmit superficial.

Am făcut aceste observații 
finale convinși fiind că nu 
vor fi înțelese greșit, ele 
venind în sprijinul celor ce 
se ocupă de jucători la clu
buri ca și de acei ce se 
ocupă de alcătuirea lotului 
reprezentativ. De altfel, nu 
de mult, antrenorul Em. Vogi 
și ceilalți membri- ai comisiei 
de selecție ne-ati declarat că 
au pornit la această muncă 
grea animați de dorința de a 
ridica calitatea fotbalului nos
tru, de a șterge neplăcuta 
impresie lăsată, pînă nu 
mult, de jucătorii noștri 
meciurile internaționale.

O asemenea dorință o 
teptăm împlinită și noi.

Ieri, pe stadionul Ciulești, Rapid a avut un „amical" 
cu S. N. Oltenița.

în prima repriză, mai ales, jucătorii de la Oltenița 
au lăsat o bună impresie, meciul fiind destul de echi
librat. • Conduși cu 1—0, rapidiștii se impun apoi și 
oferă, în final, faze spectaculoase șl bine lucrate. Au 
marcat : Stamanichi (min. 15) pentru S N. Oltenița, iar 
pentru Rapid Dumitriu (min. 32), Codreanu (min. 49) 
și Dumitru (min. 80 — șut splendid de la 16 m). Jucă
torii chemați la lot — Răducanu și Ionescu — n-au par
ticipat la antrenament. Dan este în continuare indispo
nibil. Cel mai bine s-au mișcat Dumitru, Jamaischi, 
Pop și Dumitriu.

Primele două jocuri 
ale echipei naționale 

de tineret
Au fost hotărîte da

tele unora dintre parti
dele naționalei de tine
ret. La 1 mai se va 
juca partida Polonia — 
România. Meciul Româ
nia —• Olanda, fixat 
inițial pentru 15 mai, a 
fost reprogramat la 5 
iunie.

Antrenorul Dincă 
Schileru va definitiva 
lotul de jucători pen
tru partidele anunțate 
după ultimul trial, care 
se va desfășura la 24 
aprilie.

Duel aerian în careul oaspeților.
A.S.A. Tg. Mureș)

(Fază din meciul F. C. Argeș
Foto: S. BAKCSYi

de 
în

aș-

Cristian MANTU

MEREU ÎMPREUNĂ
Duminică 7 aprilie. O zi 

frumoasă de primăvară. Ne a- 
flarn pe stadionul „1 Mai" din 
Pitești. Meciul nu începuse, dar 
cei peste 12 000 de spectatori 

... aplaudau. Erau martorii unei 
festivități care are loc destul 
de rar la noi.

★
Jucătorii lui F.C. Argeș Șl 

A.S.A. Tg. Mureș, împreună cu 
arbitrii, stau aliniat în fața 
tribunei oficiale. In mijlocul 
lor, doi sportivi cunoscuți, îm- 
brăcâți de data aceasta în hăi- 
ne de stradă, nu aveau astîm- 
păr. Gesturile trădau emoțiile 
care îi 
covnicu 
tori de 
preciați
Sport. Peste 10 ani i-au urmărit 
pe acești talentați fotbaliști în 
meciurile 
țării sau 
naționale 
mâți.

cuprinseseră. Erau Țîr- 
și Eftimie. Doi jucă- 
fotbal, cunoscufi și a- 
de cei ce iubesc acest

echipei lor, i-a felicitat și le-a 
luminat cite o frumoasă cupă 
de cristal și cite un fanion cu 
insigna lui F. C. Argeș. Apoi, 
colegii de echipă, Barbu, Do- 
brln, Ilie Stelian, mai tinerii C. 
Radu, Prepurgel și ceilalți le-au 
string mîinile și t-au sărutat.

In tribună, o femeie parcă 
era mai emoționată ca toți cei
lalți. Era mama lui Oană Țir
covnicu. Se afla pentru prima 
oară pe un stadion. A luat tre
nul de la București și a venit 
să-și vadă fiul, să-l aplaude și 
ea măcar acum la despărțirea 
de sportul de care s-a legat 
copilul ei mai bine de 20 de 
ani.

Discuție despre etapa a 18-a

din prima divizie a 
confruntările inter- 
care au fost

în 
la che-

★
au pățit pe ga- 

par- 
care

Duminici, 
zonul stadionului pentru a 
ticipa la o festivitate de 
— peste ani — tși vor aminti
cu nostalgie dar și cu multă 
plăcere. In această duminică 
ei s-au retras din activitatea 
fotbalistică competițională și 
clubul la care au activat in ul
tima perioadă a organizat 
pentru ei o mică festivitate. 
Vicepreședintele clubului, tov. 
P. Rapaport, după ce le-a mul
țumit pentru serviciile aduse

■fr
De atunci, din 1947, de cind 

in pantaloni scurți, s-au pre
zentat la echipa de copii a 
Constructorului București, cu 
mici excepții — se poate vedea 
din biografia lor sportivă — cei 
doi sărbătoriți au jucat fotbal 
la aceleași echipe. In 1957, s-au 
reîntîlnit în divizia A la Dina
mo Cluj, au jucat împreună 
la. Dinamo Bacău, apoi la Di
namo București, și acum, și-au 
încheiat activitatea competițio- 
nală la F.C. Argeș.

Dar Țircovnicu și Eftimie nu 
s-au despărțit definitiv de fotbal. 
Ei vor rămîne credincioși spor
tului atît de drag. Primul este 
student în anul III la cursurile 
fără frecvență ale Institutului 
de cultură fizică și abia așteap-

...1963. împreună în atacul 
campioanei naționale — 

Dinamo București...
tă să devină antrenor. Eftimie 
și-a luat această calificare în 
1967. Pe amîndoi îi vom întilni 
cit de curînd la centrul de copii 
al clubului F.C. Argeș, unde se 
vor ocupa de pregătirea și în
drumarea viitorilor fotbaliști. 
O muncă migăloasă, dar, atît de 
frumoasă și plină de satisfacții 
căreia, sîntem siguri, foștii in
ternaționali Țircovnicu și Efti
mie îi vor face față. Noi le do
rim succes !

Constantin ALEXE

Solicitînd o convorbire 
tov. ION ȘICLOVAN - secre
tar general al F.R. Fotbal, 
am dorit să cunoaștem părerea 
oficială asupra unor chestiuni 
de ordin tehnic și organizato
ric care sînt de natură să con
stituie, după părerea noastră, 
o frînă în , comportarea echipe
lor. Secretarul general al 
F.R.F. a trecut în revistă etapa 
fotbalistică răspunzînd cu a- 
mabilitate întrebărilor noastre ;

— Ne-ar interesa observa
țiile dv. privind comportarea 
echipelor, ținînd seama și 
de faptul că majoritatea au 
susținut, la mijlocul săptâ- 
minii trecute, meciuri de 
„Cupă". Au corespuns ele 
capacității de efort ?

— După părerea mea, unele 
formații angajate miercuri și 
duminică în meciuri oficiale au 
avut o bună adaptare la efort. 
Și din discuțiile purtate cu o 
serie de antrenori și tehnicieni 
au reieșit aceleași concluzii. 
Echipele divizionare, 1 printre 
care Rapid, „U“ Cluj, Steaua, 
Jiul, Progresul și chiar divi
zionara „B“, Vagonul au de
monstrat că în condițiile spo
ririi volumului de efort se 
poate practica un fotbal mai 
bun. Dar, în același timp, nu 
putem nega fluctuațiile de ran
dament ale unor echipe, fluc
tuații care se datoresc în mare 
măsură și insuficientei pregă
tiri psihice, pentru fiecare joc 
în parte. în această ordine de 
idei, cred că surprizele din 
„Cupă" s-au datorat în primul 
rînd persiflării adversarului, a- 
colo unde formațiile divizionare 
A au intîlnit echipe din „B“, 
sau unde gazdele au pus prea 
mare preț pe avantajul terenu
lui (mă refer la etapa de 
campionat). In această „capca
nă" au căzut rînd pe rînd, F.C. 
Argeș, Dinamo Bacău, Farul 
și altele.

— Ați abordat un subiect 
deosebit de interesant, ne
glijat de antrenorii și jucă
torii noștri. Ce îndrumări le 
puteți da ?

— Una singură: și jucătorii 
și antrenorii trebuie, să pri
ceapă — în legătură cu pregă
tirea psihică — că CEL MAI 
GREU MECI ESTE CEL CARE 
URMEAZĂ. Astfel, vor fi scu
tiți, cred, pe viitor de fluctua
ții, atît în ce privește rezulta
tele de natură să surprindă, cit 
și de calitatea oscilantă a va
lorii jocurilor, la un interval 
de numai cîteva zile.

— Din păcate și în aceas
tă etapă am fost martorii 
unor încălcări ale discipli
nei sub diferite forme. Ce 
măsuri va lua F.R. Fotbal ?

— Este destul de neplăcut, 
că, de la o săptămînă la alta, 
sîntem puși în fața unor si-

gravă, de 
nici echi- 
nici arbi- 
o încalce.

de 
la 
o- 
a-

tuații care implică intervenția 
noastră. Mai întîi este vorba de 
nerespectarea orei oficiale de 
începere a partidelor. Aceasta 
constituie o abatere 
la o regulă pe care 
pele organizatoare și 
trii nu au voie să
Asemenea situații s-au petre
cut la Constanța, Bacău și Pi
tești. în consecință, secțiile 
fotbal și arbitrii delegați 
jocurile de fotbal vor face 
biectul discutării abaterilor
mințile în comisiile de specia
litate. pentru luarea de măsuri 
disciplinare. In ce privește ri
nele acte de nesportivitate, 
brutalități comise în timpul 
partidelor din etapa la care ne 
referim vor tbnStîtuî ■’obiectul 
unor sancțiuni aspre pe care le 
vom face publice după ședința 
de vineri seară a Biroului fe
deral. Consemnați, vă rog, pină 
atunci, un caz cu totul ieșit din 
comun petrecut cu prilejul me
ciului C.F.R. Pașcani — Poli
tehnica Iași. Din datele pe care 
le deținem, acest meci s-a dis
putat de la început pînă la 
sfîrșit sub semnul unei rivaii-

aplica sancțiuni

în prezent s-au 
s-au aplicat

imbata
SI
9

d u m ini că
A • J 1 Om Capitala

• SÎMBATA : stadionul 
Dinamo, ora 14,45 : Dina
mo București — Steagul 
roșu Brașov (tineret) ; ora 
16.30: Dinamo București — 
Steagul roșu Brașov (di
vizia A) ;

• DUMINICA : stadio
nul Republicii, ora 14,45 : 
Steaua — U.T.A. (tineret) ; 
ora 16,30 : Steaua — U.T.A. 
(divizia A) ; stadionul Me
talul (Pantelimon), ora 11 : 
Metalul București — Fla
căra Moreni (divizia B) ; 
terenul Laromet 
reștii Noi), ora 11. 
C.F. București — 
Tulcea (divizia C).

• Meciurile din 
națională A care vor avea 
loc duminică 14 aprilie 
vor începe de la ora 16,30. 
BILETELE DE INTRARE..

...pentru cuplajul de 
sîmbătă, de pe stadio
nul Dinamo, au fost 
puse în vînzare la ca
sele obișnuite.

(Bucu- 
Rapid 
Stuful

divizia

tați neobișnuite, jucătorii și 
chiar antrenorii dedîndu-se la 
acte de-a dreptul huliganice. 
De o totală lipsă de curaj a dat 
dovadă arbitrul meciului de la 
Pașcani, C. Ghemingean, care 
n-a luat nici o măsură de ate
nuare a stării de fapt deși pe 
teren, numai de fotbal nu era 
vorba. Incidente au avut Ioc la 
jocurile Farul — Jiul (a fost 
accidentat un arbitru de tușă) 
Si Chimia Tr. Măgurele — Ra
pid C.F. București. In toate 
aceste cazuri ca și în altele Bi
roul federal va 
drastice.

— Și pînă 
luat, măsuri.
sancțiuni. Se pare însă, că 
eficacitatea Igr a avut o 
„bătaie" scurtă. De ce ? Am 
dori să aflăm. în mod deo
sebit, ce preconizează fede
rația pentru a 
aceste acte, ce 
deți că ar mai 
losite pentru 
punct a lucrurilor ?

— Pentru a evita pe viitor 
cazuri de acest gen, care ne ră
pesc un timp extrem de pre
țios și care de fapt ne împie
dică să ne ocupăm de proble
mele majore ale fotbalului, am 
considerat necesar să activi
zăm toate comisiile județene, 
în acest sens, la începutul săp- 
tămînii, președinților comisiilor 
județene de fotbal le-au fost

preîntîmplna 
m etode cre- 
putea fi fo- 
punerea la

expuse problemele ce trebuie 
urgent rezolvate, ca și sarcinile 
ce le revin în această privință. 
Zilele acestea vom avea o dis
cuție cu toți președinții secțiilor 
de fotbal și cu antrenorii echi
pelor din divizia A. De aseme
nea, vom avea o consfătuire cu 
aproximativ 50 de arbitri care 
conduc jocuri în diviziile A, B 
și C.

Acestor factori de răspunde
re de care depinde, în ultima 
instanță, 
crurilor, li 
cunoștință 
cerințe ale 
va cere să 
puterea lor 
tarea actualei situații din fot
balul nostru. Vă asigur nu vor 
fi nișfe ședințe obișnuite în 
care se vor schimba cuvinte 
de amabilitate sau în care se 
vor lua angajamente sforăitoa
re. Cine crede că poate lucra 
mai departe în fotbal, conform 
noilor cerințe, bine. Cine nu...

Cr, M.

bunul mers al lu- 
se vor aduce la 
cele mai stringente 
federației, și li se 
contribuie cu toată, 
de muncă la îndrep-

LA TELEFON, 
CONSTANTIN!
Aseară a sosit, pe calea aeru

lui. de la Bruges echipa bucu- 
reșteană Steaua. La scurt timp 
după aterizarea avionului, l-am 
sunat acasă pe Constantin care 
ne-a spus următoarele : „Ca de 
obicei în partidele internaționa
le. Steaua a evoluat bine la Bru
ges. fiind viu aplaudată de spec
tatorii belgieni. Din eclilpa noas
tră, au jucat foarte bine Sătmă- 
reanu. Jenei, Hăimăgeanu, Voinea 
și Sorin Avram".

COPIII RĂSPUND: PREZENT!
Una din (Scrisori poartă 

ștampila poștei din Pitești. 
Din orașul actualului lider 
al diviziei naționale, ne scrie 
un fervent iubitor și anima
tor al sportului din locali
tate. I. Dumitrescu. Dar, să-i 
dăm cuvîntul : „Timpul li
ber mi-1 dedic copiilor din 
cartier, pe care ii mobilizez 
în diverse întreceri. Anul tre
cut, puștii mei au obținut 16 
insigne de polisportiv, au 
participat la 6 ședințe de tir, 
la 2 meciuri demonstrative 
de oină și la... cine Ie mai 
știe numărul ! meciuri de 
fotbal".

în continuare, autorul 
scrisorii ne aduce Ia cunoș
tință că, stimulați de iniția
tiva ziarului, copiii din o- 
rașul lui Dobrin desfășoară 
o intensă activitate fotbalis
tică, „oficială", începutul 
fiind făcut de meciul, intrat 
în tradiție, dintre străzile 1 
Mai și Crinului.

„Vă voi ține Ia curent cu 
rezultatele competiției"

• Copiii din cartierul 
bucureștean Fundeni ne in-

formează, prin intermediul 
lui Gh. Cristea. elev în cla
sa a VII-a B a Școlii gene
rale nr. 62. despre proiectele 
lor fotbalistice. O dată cu 
începerea trimestrului tinerii 
fotbaliști ai școlii respective, 
vor trece la desfășurarea u- 
nui campionat intern, sistem 
turneu, numai 
vor participa 
părțile în trei serii. Simțin- 

parcă vinovat de ab- 
rezultatelor, Gh. Cris- 

ne mărturisește : „E 
că noi vom începe 

tîrziu meciurile ofi- 
dar, spre deosebire de

tur, la care
9 echipe îm-

du-se 
sen ța 
tea 
drept 
cam 
ciale, 
alții, am folosit vacanța pen
tru antrenamente de intrare 
in formă și omogenizare"! 
Ne dăm bătuți : argumen
tul este prea tare ! Și în fi
nalul scrisorii : „prin cam
pionatul nostru vrem să con
tribuim și noi cu micile 
noastre forțe la redresarea 
fotbalului". O frază care 
face inutile orice comenta
rii. Nu ne rămîne decît să 
așteptăm rezultatele meciu
rilor, din „aprigul" campio
nat a! Școlii 62.

DATE BIOGRAFICE
TON ȚIRCOVNICU : maestru al 

sportului : s-a născut în Bucu
rești la 7 aprilie 1938 (șl-a în
cheiat cariera de sportiv în ziua 
cînd a împlinit 32 de ani). A ju
cat la Constructorul București — 
copii și juniori ; 1952—55 — Pro
gresul C.P.C.S. (echipa talentați- 
ior Boceanu, Bodo, Ene II, Copil, 
Georgescu, Mateianu, V. Anghel, 
Neamțu etc.); 1955—56 — Progre
sul București (divizia A): 1957—58 
— Dinamo Cluj; 1958—60 — Di- 
namc Bacău: 1960—65 
București (echipa la care a 
brăcat 4 tricouri de campion 
tării); din 1965 a 
namo Pitești - 
decurs de 12 ani a jucat 
200 de meciuri în divizia A. In
ternațional A, B, tineret șl ju
niori.

HARALAMBIE EFTIMIE : năs
cut la 1.IX.1934 — București; 1947 
Constructorul București și apoi 
cîțiva ani a jucat în campionatul 
orășenesc ; 1954 — Flamura roșie 
Buhuși (divizia B); din 1957 a tre
cut la Dlnamo Brașov, echipă sta
bilită apoi la Cluj și mal tîralu 
la Bacău; 1959 — Dinamo Bucu
rești (cu care a cucerit două ti
tluri de campioni), 1964 — Univer
sitatea Craiova, 1966 — Dlnamo 
Pitești — azi F.C, Argeș! a Jucat 
u ani ta divizia A/Tnternațlonal 
A « B,

i — Di- 
Dinamo 

îm- 
al 

_ trecut la Di- 
azi F.C. Argeș. In 

peste

..^l, tnț!968, la festivitatea organizată de F. Q. Argeș, cind Țircovnicu și Eftimie au spus 
la revedere activității competiționale

Posesorii de motorete
„Carpați" la start
Primul campionat al Ca

pitalei, de regularitate și 
rezistență pe motorete 
„Carpați", va avea loc în 
zilele de 14, 21 și 28 apri
lie. La această competiție 
poate participa orice po- 

de motoretă „Car
din București și ju-

sesor 
păți" . „
dețul Ilfov. Înscrierile se 
fac la Consiliul municipal 
București pentru educație 
fizică și sport din str. 
Bis. Amzei nr. 6 bis între 
orele 10—14 și 17—13. Șe
dința tehnică va avea Ioc 
sîmbătă la ora 18 în ace
lași loc.

Prima etapă se va des
fășura duminica dimineața 
pe distanța București-Ol- 
tenița și retur cu pleca
rea și sosirea din fața 
Parcului Libertății.

,CUPA FEDERAȚIEI"rr

(Urmare din pag. 1)

mare măsură și, ca atare, 
organizatorii vor stabili de 
abia astăzi pîrtiile și, în 
funcție de ele, probele con
cursului. “ 
bilitățile, 
curse 
mînd 
cernat 
bune 
combinată.

în afara unor vechi prota
goniști, printre care amintim 
de Gomel Tăbăraș, Gheorghe 
Bălan, Kurt Gohn, Ion Zan-

După toate proba- 
vor avea loc două 
slalom special, 
trofeul să fie

de 
ca 
schiorului cu cele 
puncte totalizate

ur- 
de- 

mai 
la

gor, Nicolae Iovici. la „Cupa 
Federației" vor lua startul 
și tinerii Dan Cristea, Virgil 
Brenci și Gheorghe Vulpe, 
înapoiați zilele trecute după 
participarea la două mari 
concursuri internaționale i 
„Grand Prix International* 
desfășurat în Franța (în sta
țiunile La Toussuîre și Le 
Corbier) și „3 Giorni Inter- 
nazionale dell’Etna", disputat 
pe pîrtiile masivului Etna. 
Schiorii români au avut com
portări mulțumitoare și și-au 
atins scopul propus: obține
rea punctajelor F.I.S. nece
sare întrecerilor din viitorul 
sezon. Dintre rezultate, amin
tim de locul 14 ocupat de 
Gristea la slalomul special de 
pe Etna (cursa a fost cîști- 
gată de elvețianul Jos 
Minsch) și de locul 15 p» 
care s-a clasat același Gristea 
la Le Gorbier (slalom special 
cîștigaț de Jean Augert).

k



PRIVIND TABLOURILE „EUROPENELOR 
DE TENIS DE MASA

Febra pregătirilor în vederea 
campionatelor europene de te
nis de masă, care atinsese 
punctul culminant acum cîteva ■ 
săptămîni, a început să scadă 
vertiginos. După zeci șl sute 
de ore de antrenament în care 
sportivii au căutat să-și cize
leze diferitele execuții tehnice, 
jucătoarele și jucătorii ișl a- 
cordă acum un scurt răgaz. De
sigur, nu poate fi vorba de o 
perioadă de acalmie totală. In 
cele citeva zile care au mai 
rămas pînă la „examenul" de 
la Lyon, nu numai antrenorii, 
ci fiecare competitor se dedică, 
probabil, mai mult calculelor, 
alcătuirii a fel de fel de sta
tistici, apreciază șansele, fac un 
adevărat studiu al tablourilor 
de sortare. Tragerile la sorți 
au avut loc, iar adversarii sînt 
«aaeccuți. Așadar să încercăm 
și noi acum să facem o scurtă 
trecere în revistă a probelor.

Mai întîi o precizare. La e- 
chipe se va juca sistem turneu. 
Cîștigătoarele celor opt grupe 
mici vor fi repartizate apoi în 
două grupe — denumite semi
finale, în ordinea următoare: 
gr. I: 1—4—5—8; gr. II: 2—3— 
6—7. La terminarea acestor 
partide, conform clasamentelor, 
vor avea loc întâlnirile pentru 
desemnarea formațiilor cam
pioane continentale și a celor
lalte clasate. Adică, loc. 1 din 
gr. I cu loc. 1 din gr. II, 2—2, 
3—3, 4-4.

Revenind la tragerile la sorți 
și la așezarea favoriților, se 
poate spune că poate nici 
o probă nu se anunță atît de 
disputată ca cea de echipe fe
mei. Mai ales in grupa semifi
nală B. Aici, vor concura, pro
babil, reprezentativele U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, R.D. Germane 
și României — prezumptivă în
vingătoare asupra selecționate
lor Olandei și Turciei, în grupa 
(mică) a Vl-a. Este puțin pro
babil ca — din cauza valorilor 
apropiate — vreo echipă să ră- 
mînă neînvinsă. Și atunci, pen
tru departajare intră în func
țiune criteriul victoriei direc
te (dacă este vorba de egalitate

între două formații) sau cel al 
meciaverajulul (în caz de ega
litate între trei echipe). Adică, 
exact situațiile petrecute la e- 
dițiile precedente ale campio
natelor europene (Londra, 1966) 
și mondiale (Stockholm, 1967) 
cind jucătoarele noastre au ra
tat calificarea în finală, fiind 
întrecute la meciaveraj, la o 
diferență minimă. Facem aceas
tă mențiune nu din dorința de 
a reaminti lucruri mai puțin 
plăcute ci, in speranța ca ele 
să nu se mai repete și a treia

AMR/A ALEXANDRU

de competiții, jîn plus, ea be
neficiază și de o-tragere la sorți 
convenabilă. Trei dintre cele 
mai incomode adversare, Rud- 
nova, Wright și Luzova, se află 
în jumătatea cealaltă a tablou-,- 
lui. Deci,. Maria — în cazul ca
lificării în finală — va întîlni 
numai pe una din cele trei pre
tendente. Se înțelege că și pînă 
în finală, reprezentanta Româ
niei va primi replici viguroase: 
Resler, Vostova, Jurik, Geissler 
sau Grinberg. Dar, așa este la 
un campionat european: nici 
un meci nu e ușor. Cu expe
riența acumulată, Maria Ale
xandru ar putea totuși depăși 
aceste dificultăți, apărîndu-și 
cu succes titlul. Ar fi o victorie 
care ar răsplăti-o pentru efor
turile depuse în miile de ore 
de antrenament, de ani și ani 
de zile.

Am dori desigur ca și ceilalți 
concurenți români (Eleonora 
Mihalca, Viorica Ivan, Giurgiu- 
că, Negulescu, Rethi, Covaci) să 
aibă comportări demne de Iau-' 
dă. Vom fi prompți în a le 
consemna. Dorin Giurgiucă, E- 
leonora Mihalca, în primul 
rînd, au un bun prilej de a se 
impune. Asemenea ocazii 
mai existat și pînă acum, 
ele nu 
deplin, 
ceasta...

au fost fructificate 
Poate că de data

au 
dar
pe
a-

c. M. DE POPICE

S-A STABILIT ORDINEA
INTRĂRII IN CONCURS

La Viena a avut loc 
ședință a Federației

recent 
inter- 

consa- 
a or-

EDDY MERCKXATACA!
oară. Prin urmare, fiecare meci, 
set și punct are o importanță 
considerabilă.

Șl în grupa semifinală A, în
tâlnirile dintre probabilele ca
lificate, Ungaria (actuala deți
nătoare a titlului), Anglia, R.F. 
a Germaniei și Poloniei vor fi 
echilibrate.

La băieți, cele mai mari șan
se le au reprezentativele 
U.R.S.S. — cîștigătoare recentă 
a primei ediții a „Ligii Euro
pene", Suedia (campioana con
tinentală), Cehoslovacia. Jucă
torii români vor lupta (după 
cîștigarea gr. IV — Olanda, 
Spania, Turcia, România) pen
tru un loc onorabil în grupa 
semifinală A 
Suediei, 
gariei.

Dintre 
vlduale, 
ne poate 
ria Alexandru va avea de fă
cut față asaltului unor jucătoa
re puternice care aspiră și ele 
la titlul aflat — la ora actuală 
— in posesia sportivei român
ce. Maria Alexandru are posi
bilitatea să respingă acest a- 
salt. O îndreptățește valoarea 
ei demonstrată în zeci și zeci

C. COMARNISCHI

O 
naționale de popice, 
erată tragerii la sorți 
dinii intrării concurenților pe 
pistele de joc ale arenei din 
Linz, gazda viitoarelor C.M. 
Sorții au decis ca participan- 
ții la actualele „mondiale" să 
intre în concurs, la cele trei 
probe pe categorii de sex 
care figurează în program, în 
felul următor: 100 bile
mixte femei — 1. Ungaria, 
2. R. F. a Germaniei, 3. Ce
hoslovacia... 7. România ; 200 
bile mixte bărbați — 1. R. D. 
Germană, 2. Franța, 3. El
veția... 10. România; echipe 
feminine — 1. România, 2. 
R. F. a Germaniei, 3. Aus
tria ; echipe masculine — 1. 
Franța, 2. Cehoslovacia, 3. 
Elveția, 4. România ; perechi 
feminine — 1. Iugoslavia, 2. 
Cehoslovacia, 3. R. 
mană... 7. România ; 
masculine — 1. R. 
mană, 2. Ungaria, 3. 
7. România.

SPORTIVI ROMANI 
PESTE HOTARE

D. Ger-
perechi 

D. Ger- 
Franța...

Continuîndu-și pregătirile 
în vederea C.M., popicarii noș
tri vor efectua un turneu în 
R. F. a Germaniei și R. D. 
Germană, unde vor susține 
mai multe meciuri între 
și 28 aprilie.

După cum se știe, un 
numeros de selecționabili 
participat la o serie de con
cursuri de verificare și întîl- 
niri internaționale desfășura
te la București, în urma că
rora specialiștii federației au 
reținut pe următorii sportivi : 
Ținea Balaban, Elena Cernat, 
Ana Marcu, Elena Trandafir, 
Florica Neguțoiu, Cornelia 
Moldoveanu, Margareta Sze- 
many, Crista Szdcs, Ion Mi- 
coroiu, Petre Purje, Cristu 
Vînătoru, Gh. Silvestru, Va- 
sile Măntoiu, Iosif Tismănaru, 
Dieter Kridor, Constantin Ra
dulescu.

20

lot
au

CURSA „SAFARI" - 1968 A ÎNCEPUT

cele cinci probe indi- 
cea de simplu femei 
rezerva satisfacții. Ma-

în compania 
Cehoslovaciei și Un-

CUPE... CAMPIONATE

cursa „Safari

Pentru semifinalele „Cupei 
campionilor Americii de Sud“ 
s-au calificat următoarele echi
pe : Racing Buenos Aires (cali
ficată din oficiu), Penarol (U- 
ruguay), Estudiantes (Argenti
na) și Palmeiras (Brazilia). In 
semifinale se întâlnesc : Palmei
ras — Penarol și Racing — Es- 
tițdiantes.

★

Amînată parțial din cauza 
disputării partidei Franța — Iu
goslavia, cea de-a 29-a etapă a 
campionatului francez s-a sol
dat cu următoarele rezultate: 
St. Etienne — Angers 3-0; Bor-

rele rezultate : Dinamo Tbilisi
— Lokomotiv Moscova 0—1; 
Neftianik Baku — Dinamo Kiev 
0—0; Sahtior Donețk — Dinamo 
Minsk 1—1; Ararat Erevan — 
Spartak Moscova 1—1; S.K.A. 
Rostov pe Don — Torpedo Mos
cova 1—1; Torpedo Kutaisi — 
Aripile Sovietelor Kuibișev 0—0; 
Kairat Alma Ata — T.S.K.A. 
Moscova 0—2; Pahtakor Taș- 
kent — Dinamo Moscova 1—1; 
Zaria Lugansk — Zenit Lenin
grad 0—0; Dinamo Kirovabad
— Cernomoret Odesa 0—0. In 
clasament conduce Neftianik 
Baku cu 5 p, urmată de Di
namo Kiev, Dinamo Moscova, 
Zaria Lugansk 4 p.

*
In sferturile de finală ale

Peugeot 204 va fi una din mașinile concurente in
Președintele Kenyei, Jomo 

Kenvata, a dat joi, la Nai
robi, startul în ediția pe a-

nu a luat măsuri corespunză
toare privind securitatea arbi
trului care a condus întilnirea 
cu Cagliari: după meci, o serie 
de suporteri fanatici au spart 
geamurile mașinii în care se 
afla arbitrul! După cum se

' ..p   1'V""   .............................................1 . I I. —

țlob • fotbal pe glob • fotbal.pe glob • fo
dea.ux — Atx 3—0; Monaco — 
Sedan 2—1; Nantes - Sochaux 
1—1; Valenciennes — Nice 0—1; 
Strasbourg — Lyon 0—1. în cla
sament continuă să conducă 
St. Etienne cu 42 p urmată de 
Bordeaux 33 p, Nice, Marsilia, 
Sochaux 32 p.

★
Etapa a treia a campionatului 

U.R.S.S. s-a soldat cu următoa-

„Cupei R.F. a Germaniei" Bo
russia Dortmund a învins cu 
2—1 pe Hertha, iar Bayern 
Munchen a dispus cu același 
scor de F. C. Numberg.

vede, în Italia clubului organi
zator îi revine sarcina de a asi
gura „paza" arbitrilor și 
afara terenului de joc.

în

„PAZA" ARBITRILOR
Clubul Milan a fost amendat 

de federația de specialitate din 
Italia cu 720 000 lire pentru că

Ohlauser (Bayern Milnchen) marchează un gol în poarta for
mației Schalke 04. Meciul, desfășurat în campionatul vest-ger

man, s-a încheiat cu victoria lui Bayern: 2—1

telex
A LUAT SFIRȘIT OLIMPIADA 
DE ȘAH A NEVAZATORILOR, 
disputată la Weymonth (Anglia). 
Pe" primul loc s-a clasat echipa 
U.R.S.S., care a totalizat 35 de P, 
iar pe locul doi Iugoslavia cu 
33 p. Echipa României a avut o 
comportare bună, ocupînd tn 
final locul trei cu 31,5 p. In con
tinuare s-au clasat : R.D. Ger
mană 28,5 p, Cehoslovacia 28 p, 
Austrta 25,5 p, Ungaria, R.F. a 
Germaniei 23,5 p.

IN FINALA de SIMPLU a tur
neului de tenis de_ la Johanne
sburg se vor
Tom Okker și americanul Marty 
Riessen. In semifinale, Okker l-a 
învins cu 4—6, 6—4, 6—4, 5—7,
6—3 pe jucătorul american Clark 
Graebner, iar Riessen l-a elimi
nat cu 6—4, 6—1, 7—5 pe Bay
Moore (R.S.A.).

IN CADRUL CONCURSULUI IN
TERNATIONAL DE PENTATLON 
MODERN, ce se desfășoară în 
prezent la Fontainebleau, proba 
de scrimă, a fost cîștigată de 
sportivul maghiar Torok cu 
1 032 puncte. Fe locurile urmă
toare s-au clasat Reder (R.F. a 
Germaniei), Ottaviani (Italia) șl 
Mona (Ungaria) toți cu cîte 968 
puncte.

Ei
REZULTATE DIN TURNEUL DE 
TENIS DE LA MONTE CARLO : 
Pletrangell — Howe 6—1, 6—3:

2

întâlni olandezul
Holecek — Aguirre 6—2, 
Goven — Gasiorek 6—2, 7—S.

E9
TURNEUL INTERNATIONAL 
MININ DE BASCHET DE 
WROCLAW a fost ctștlgat
echipa Ungariei, care a terminat 
competiția neînvinsă, totallztnd 
6 p. Pe locurile următoare : R.D, 
Germană 5 p, Iugoslavia 4 p, 
Polonia 3 p. In ultima zl a com-

PENTRU POPULARIZAREA 
FOTBALULUI

Antrenorul vest-german Det- 
mar Cramer, în prezent instruc
tor al F.I.F.A.-ei, Întreprinde 

■ lungi turnee pentru populariza
rea și ridicarea nivelului cali
tativ al 
țări. In 
află la 
o serie 
unor antrenori indieni. Nume
roase federații din Asia și-au 
manifestat dorința ca instruc
torul forului fotbalistic suprem 
să țină asemenea conferințe și 
în țările lor.

fotbalului din diferite 
prezent, Cramer se 

Bombay, unde expune 
de conferințe în fața

TURNEUL FINAL AL J. O

Din Zurich se anunță că a 
fost stabilit programul turneu
lui olimpic de fotbal din Mexic. 
Meciurile celor 4 grupe preli
minare vor avea loc între 13 și 
18 octombrie la Ciudad de Me
xico, Guadalajara șl Leon, sfer
turile de finală în aceleași o- 
rașe (la 20 octombrie), semifi
nalele la Mexico și Guadalajara 
(22 octombrie), finala la 24 oc
tombrie la Ciudad de Mexico, 
pe stadionul Aztec. Tragerea la 
sorți a celor 4 grupe se va face 
la 6 iunie, în capitala Italiei.

petiției, R.D. Germană a învins 
cu scorul de 59—52 (30—21) Poloș 
nia, iar Ungaria a dispus 
73—57 (39—32) de Iugoslavia.

CU

FE- 
Gre-

TURNEUL UNIVERSITAR 
MININ DE BASCHET de la 
noble s-a încheiat cu victoria se
lecționatei Franței, urmată de 
echipele Bulgariei și Poloniei. In 
ultimul meci, formația Bulgariei 
a întrecut cu scorul de 60—50 
(29—25) echipa Poloniei.

ECHIPA DE TENIS A 8.U.A. va 
susține primul meci din cadrul 
actualei ediții a „Cupei Davls“ Ia 
2 mal Ia Richmond (Virginia) în 
compania Antilelor Britanice. In 
vederea acestei întâlniri au fost 
selecționați următorii jucători : 
Arthur Ashe, Clark Graebner, 
Gene smith și Bob Lutz. Antre
norul tenismanllor americani este 
jucătorul profesionist Denis Ral-

nul 1968 a cursei automobilis
tice „Safari", cu o lungime de 
3000 mile, considerată drept 
cea mai grea competiție de 
acest fel din lume. Un număr 
de 92 de automobile din șase 
țări vor porni să străbată un 
traseu renumit prin dificul
tățile sale, pe care au da
toria să-l acopere în patru 
zile și tot atâtea nopți.

Cursa automobilistică „Sa
fari" a fost inaugurată în 
1953 spre a marca încorona
rea reginei Marii Britanii, 
Elisabeta a II-a. Ea a căpă
tat un statut internațional, 
parcurgînd o regiune întinsă 
a Africii de est. Automobilele 
și echipajele străbat porțiuni 
de șosele săpate în stîncă, 
trecători înguste, regiuni de 
junglă și ținuturi de cîmpie 
care, în perioadele ploioase, 
devin adevărate mlaștini.

Anul acesta, 
gă participare 
rată de Marea 
a înscris 32 de 
dintre ele sînt 
na", 1 
cuitul „Safari", Cinci sînt 
„BMC "1800", care participă 
pentru prima oară la între
cere, iar patru „Vauxhall Vi
vas" care își fac, de aseme
nea, debutul. Cel mai puter
nic rival al Angliei este 
Franța care a înscris 23 de 
automobile — opt dintre ele 
sînt „Peugeot 404", campioa
ne ale acestei întreceri și nouă 
„Peugeot 
concura 
cele mai 
puse în 
H 130 S“.

cea mai lar- 
a fost asigu- 
Britanie, care 
automobile. 16 
„Ford Corti- 

bine cunoscute pe cir- 
„Safari",

204“. Japonia va 
cu 12 automobile, 
mari speranțe fiind 
cele patru „Datsun 
Nouă din cele 14

mașini înscrise de R. 
Germaniei sînt binecunoscu
tele „Volkswagen", în timp 
ce Italia prezintă trei „Alfa 
Romeo Giulia Super" pe lin
gă alte patru automobile de 
tipuri variate. în sfîrșit, Sue
dia, va fi prezentă cu cinci 
mașini, dintre care

,s j,Saabs".
în ce privește 

Bert Shankland 
Rothwell, care 
Tanzania pe un 
404“, speră să cîștige această 
cursă pentru a treia oară. Ei 
vor întâmpina o opoziție pu
ternică din partea echipajului 
finlandez R. Aaltone și Timo 
Makinen, care va concura pe 
un „BMC 1800 S“. Specialiș
tii din Nairobi sînt însă în
clinați să acorde încredere u- 
nor echipaje africane, cote 
foarte mici fiind oferite de 
casele de pariuri campionilor 
din anul 1965, Joginder 
Singh și Bev Smith (Kenya) 
care, anul acesta, au schim
bat marca „Volvo" cu un 
„Datsun".

în rîndul echipajelor femi
nine, mari speranțe sînt puse 
în Patricia Moss-Carlsson, 
sora fostului campion mon
dial Stirling Moss și soția a- 
lergătorului Erik Carlsson 
care anul acesta va fi... me
canicul ei. împreună cu Eli
zabeth Nystrom ea va con
cura pe un „Renault-16“.

Previziunile meteorologice 
indică o vreme „extrem de 
umedă", considerîndu-se că 
unele porțiuni ale traseului 
vor fi „în mod virtual impo
sibil de străbătut".

patru sînt

echipajele, 
și Chris 
reprezintă 

„Peugeot

„Mi-1 storc ca pe-o 
lămîie”, „Basta, sig
nor Giacotto11, „11 
vrem pe Eddy în 
Turul Franței11 — 
acestea sînt doar 
cîteva din titlurile 
articolelor prin care 
presa belgiană tra
ge semnalul 
alarmă asupra 
zului MERCKX, asul 
ciclismului belgian 
aflat de cîteva luni 
în simbria firmei 
țtaliene Faema. Se 
șpune că venirea 
lui Merckx în Italia 
a dublat vînzarea 
aparatelor de cafea 
„Espresso11, iar lu
mea se dă în vînt 
pentru „11 delizioso 
cappuccino Merckx11. 
Belgienii sînt însă 
revoltați, nu le con
vine să împartă sa
tisfacțiile acestor 
succese sportive na
ționale cu FAEMA, 
care „în definitiv 
nu e nici măcar o 
marcă de biciclete11. 
Dar, ceea ce a fă
cut să explodeze 
resentimentele su
porterilor belgieni 
este macchiavelis- 
mul cu care mana
gerul ciclist Sg. 
Giacotto dirijează 
programul lui Eddy, 
obligîndu-l 
startul în 
cursele. Cu 
ția uneia 
Turul Franței. Pen
tru a face loc lui 
Gimondi, spun ei- 
Or, belgienii, care 
de 30 de ani așteaptă 
de-al lor cu tricoul galben la Pa
ris, tocmai în Turul Franței îl 
vor pe Merckx, unica lor spe
ranță de a întrerupe nesfîrșita 
„serie neagră”. Curios este însă 
faptul că Merckx ignoră total 
această polemică. Ciclistul cu 
nume dificil și nas de boxer, stă 
retras, tace Și cîștigă curse. Cu 
ultima sa victorie înscrisă pe pa
velele „Infernului din nord11 (Pa
ris — Roubaix), el și-a „mobilat 
un palmares cum poate nimeni 
n-a avut la vîrsta lui.

...Pe Eddy Merckx l-am văzut 
prima oară în toamna anului 1964, 
la Jocurile Olimpice din Japonia. 
Aureolat atunci de succesul său 
în campionatul mondial, belgianul 
era principalul favorit. Circuitul 
înșelător de la Hachloji nu i-a 
fost prielnic. A ocupat doar locul 
12. Eddy era tare trist și-l batea 
gindul să renunțe Ia sport. Mira
jul curselor cicliste" a fost mai 
puternic. L-am revăzut pe 
Merckx după trei ani, în Olanda, 
la Heerlen, cu un imens buchet 
de lalele prins la ghidonul bi
cicletei, făcînd turul de onoare, 
îmbrăcat în strălucitorul tricou 
„arc en ciel11 oferit campionului 
mondial. NU părea nici obosit, 
nici emoționat. Savura plăcerea 
gloriei cu aerul unul obișnuit al 
aplauzelor șl ceremoniilor.

Răsfățat al succesului, Merckx 
a cîștigat (cu excepția Turului 
Franței) cam tot ce este impor
tant în sportul cu pedale : două 
titluri de campion mondial, de 
două ori Milano — san Remo, 
Trofeul Baracchi, Paris-Nisa, „La 
Fleche Wallonne11, Turul Sardi
niei etc., etc. nu a împlinit încă 
23 de ani, dar e un ciclist „bă- 
trîn11. Pedalează de la 4 ani și 
participă la curse de la 14. Copil 
și adolescent, nu a cunoscut și nu 
l-a atras altă distracție în afară 
de bicicletă. Tovarășii săi de 
joacă din vechiul cartier munci
toresc din Kezegem (unde s-a 
născut la 17 iunie 1945) îl porecli
seră „Tour de France”. De mic 
copil visa la Turul Franței. Atunci 
s-a opus mama sa. Acum se 
opune Giacotto. Prima victorie, 
o cursă cîștigată la 16 ani, i-a 
anunțat-o mamei sale de frică, 
după o săptămînă, printr-o scri
soare : „Dragă mamă, am cîști
gat o cursă. Trebuie să mă Iași 
să fac ciclism11. și madame 
Merckx n-a avut încotro.

înalt (1,82 m), suplu, dar bine

de 
ca-

să ia 
toate 

exqep- 
singure,

Merckx in finiș

legat, șeful generației ^tinerilor 
lupi11 ai ciclismului este tipul 
ciclistului modern, ușor adaptabil 
oricărui gen de curse șl oricăror 
trasee. Antrenamentul său este 
riguros, rațional, utilizînd la 
maximum foloasele unei vieți 
bine organizate ca și avantajele 
ce le oferă ultimele descoperiri 
în domeniul alimentației sporti
vului. Medicul, maseurul, fizio- 
terapistul fac parte din suita sa 
și a echipei. Eddy, ne spunea 
Brick Schotte, este cel mai se
rios ciclist din tînăra generație, 
îmi amintește de Coppi. Tot
deauna punctual la antrenament, 
conștiincios. El e modest, rezer
vat și politicos eu toată lumea. 
Căsătorit cu baschetbalista 
Claudine Acou (fiica cunoscutului 
antrenor de ciclism), Merckx a 
ales o familie sportivă, mediul în 
care se simte bine și care-i per
mite să se supună privațiunilor 
cerute de meseria de campion. 
Și toate acestea poate nu ar în
semna nimic dacă Eddy nu ar 
adăuga regimului sportiv tenaci
tatea șl temperamentul său gene
ros, care-1 împinge să atace fără 
preget, să fie mereu în fruntea 
plutonului.

Hie GOGA

BASCHETBALIȘTII MEXICANI
VOR JUCA ÎN EUROPA

Selecționata masculină de 
baschet a Mexicului va între
prinde un turneu de 
tămîni |n Europă, 
liștii mexicani care 
gătiți 
Lester 
turneu 
pentru 
la Milano. Echipa mexicană va 
juca apoi in R. F. a Germaniei, 
Spania, Iugoslavia, Ungaria, 
Cehoslovacia, Polonia și 
U.R.S.S.

șapte săp- 
Baschetba- 

sînt pre-mexicani
de antrenorul american

■ Lane, vor pleca in acest 
la 23 mai. Ei vor evolua 
prima oară, Ia 26 mai,

OLGA PALL/
GRAV

ACCIDENTATĂ

SOHTE CARLO:

NEW YORK, 11. — Cunos
cuta schioare austriacă Olga 
Pali, campioana olimpică de 
coborîre de la Grenoble, a 
suferit un grav accident, la 
închiderea sezonului de iar
nă. Olga Pali, care se afla 
împreună cu ceilalți ași ai 
schiului alpin în localitatea 
de sporturi de iarnă Hea
venly Valley (California), 
pentru ultimul concurs din 
cadrul „Cupei Mondiale", a 
fost rănită lntr-un accident 
de automobil, pe șoseaua 
care duce spre pista de la 
South Lake Tahoe. Schioarea 
are o fractura la picior, dea
supra genunchiului. Ea a fost 
imediat spitalizată.

în aceeași mașină, împre
ună cu Olga Pali, se afla și 
sora acesteia, Llesl, membră 
a lotului olimpic austriac. 
Liesl Pali este și ea acciden
tată, avînd a dublă fractură 
la picior.

FLORIN GHEORGHIU

Florin Gheorghiu

la *4 D Ac lideri
In runda a 7-a 

internațional de șah 
te Carlo, marele maestru român 
Florin Gheorghiu l-a intilnit pe 
maghiarul Forintos pe care l-a 
învins la mutarea 28. Botvin
nik a cîștigat Ia Portisch, Pî- 
devskî la Uhlmann și Byrne 
la Letzelter. Larsen l-a învins 
pe Zinser. Partida Hort 
ko s-a încheiat 
a întrerupt cu

In clasament
nik (U.R.S.S.)
nemarca) cu cite 5 p, urmați 
de Gheorghiu (România), Byrne 
(S.U.A.) 4V2 p, Smîslov (U.R.S.S.) 
4 (1) p, Hort (Cehoslovacia) 4 p, 
Portisch (Ungaria), Uhlmann 
(R.D.G.) 3*/2 p etc.

a turneului 
de la Mon-

Ben-
remiză. Smîșlov 
Damianovici.
conduc Botvin- 
și Larsen (Da-

Semifinala Năstase
Țiriac

CATANIA, 11 (prin telefon). 
— Pentru a doua oară în de
curs de cîteva zile, iubitorii 
de tenis din Italia vor urmări 
o semifinală între redutabilul 
llie Năstase și reputatul jucă
tor australian Martin Mulpgpn, 
pe care campionul român ț-a 
învins în turneul „Pariolli" de 
la Roma. Cei doi adversari au 
avut îiră comportări diferite

iuliigan se reeditează la Catania
intilnește pe Kalogheropoulos

în sferturile de finală ale tur
neului de simplu de la Cata
nia. In timp ce Năstase, în 
vervă deosebită, nu .lăsa nici 
un ghem adversarului său, ita
lianul Di Maso (6—0, 6—0), 
australianul avea dificultăți în 
fața lui Elschenbrolch (R.F.G.). 
Mulligan a cîștigat tn trei se-

10"8- 6~2- Cea- 
laița semifinală opune lui Ion 
Tiriac — învingător cu 7—5, 
'1—9 asupra lui Castiglione — 
pe N. Kalogheropoulos (Gre
cia), care l-a întrecut pe chi
lianul Cornejo cu 6—4, 3—6, 
6—4.

MODIFICĂRI DE CLASAMENT
PENTRU A OPTA OARĂ

„TURUL
ÎN FINALĂ

MAROCULUIu

Etapa de ieri a Turului ci
clist al Marocului (Ouazzan — 
Tetuan, 135 km) a adus unele 
modificări în clasamentul com
petiției. A cîștigat iugoslavul 
Kalan, care a parcurs distanța 
în 3h 38:32, întreclnd la sprin
tul final pe polonezul Kudra, 
cu care a efectuai o evadare 
din pluton. Acesta a sosit după

5 min. cuprinzlnd șl pe cicliștii 
români. In olasamentul gene
ral, Soederlund (Suedia) este 
urmat de Moiceanu (România) 
Ia 2:01, marocanii El Farouki 
la 2:20 și El Gourch la 2:24, 
Otrempski (Polonia) la 3:37. Pe 
echipe, conduce Polonia, urma
tă de România la 1 min.

MOSCOVA, 11. — Pentru a opta 
oară, tn finala ;Cupei U.R.S.S." 
la hochei pe gheață va fi pre
zentă echipa T.S.K.A. Moscova. 
Hochelștll moscovlți, de șase ori 
deținători al trofeului, s-au ca
lificat în dauna formației Tor
pedo Gorki, de care au dispus 
cu 5—1 (3—0, 1—1, 1—0). Cealaltă 
echipă finalistă este S.K.A. Lenin
grad, învingătoare cu 5—3 (i_ i,
3—3, 1—0) tn fața lut Lokomotiv 
Moscova.


