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® DINAMO BUCUREȘTI (2-1 cu C. F. R. Timișoara, in prelungiri),
la a 7-a victorie consecutivă

' PIONIERII
SI SPORTUL I

I
I
I
I
I

> PROGRESUL (2-1

Fază de mare dinamism, avindu-i ca protagoniști, în prim 
pe bucureștenii Giugtuc (stingă) și Caragea (fază din me

dul Steaua—Dukla).
Foto: PAUL ROMOȘAN

Rugby plăcut și o victorie frumoasă

Steaua—Dukla 25-6 (11-3)
Disputată intr-un cadru ideal 

— vreme splendidă, tribune., 
fotbalistic populate, teren (Re
publicii) cvasiperfect — partida 
internațională amicală de rugby 
Steaua — Dukla s-a ridicat la 
înălțimea așteptărilor, pe care 
le-a și depășit pe-alocuri.

Superioritatea netă a gazde
lor n-a putut fii desigur, pusă 
la îndoială nici o clipă. Cu 
toate acestea, neexperimentații, 
tinerii, dar curajoșii oaspeți au 
realizat numeroase acțiuni re
marcabile.

Jocul a început vioi, iar linia 
de treisferturi a bucureștenilor, 
prin Caragea, a reușit o încer
care frumoasă încă în minutul 
3 : Steaua — Dukla 3—0. După 
7 minute a fost rîndul decanu
lui (nu atît de vîrstă, care nu 
se face prea des simțită, cit de 
cunoștințe) Penciu să majo
reze prin transformarea unei 
lovituri de pedeapsă : Steaua — 
Dukla 6—0. Oaspeții, pe de o 
parte oarecum 
atunci, pe de 
acomodare cu 
reușesc însă

neîncălziți pinâ 
alta în curs de 

jocul gazdelor, 
să echilibreze

cumva jocul (nu și scorul...), 
desigur și cu concursul partene
rilor lor de întrecere, care au 
ratat citeva ocazii de zile mari. 
In min. 35, insă, inevitabilul se 
produce: Durbac (o splendidă 
încercare) și Penciu (transfor
mare) măresc diferența : Stea
ua — Dukla 11—0. In ultimul 
minut precedînd pauza, Meli- 
char transformă cu măiestrie o 
lovitură de pedeapsă, concreti- 
zînd și în scor un .reviriment al 
coechipierilor săi : Steaua — 
Dukla 11—3. Tot el reușește în 
min. 48 să. transforme o lovi
tură de pedeapsă care avea să 
ilustreze (și să-i pună punct...) 
o dominare insistentă: Steaua 
— Dukla 11—6. Bucureștenii au 
oferit, în continuare, un reci
tal de înscrieri: min. 52 Pen
ciu încercare, Durbac transfor
mare; min. 57 Popa încercare; 
min. 70 Durbac lovitură de pe
deapsă; min. 73 din nou Durbac 
lovitură de pedeapsă. Așadar, 
scor final 25—6.

Arbitrajul lui Th. Witing, ca 
de obicei, exemplar.

G. RUSSU-ȘIRIANU

Trimisul nostru special la C.

C. COMARNISCHI, transmite

Urmează meciuri
în turneele pe

LYON 17 (prin telefon).
Ca și anul trecut, la 

campionatele mondiale de 
la Stockholm, sorocul a fă
cut ca la aceste europene 
tot Radu Negulescu să fie 
primul dintre români care 
intră în concurs. Intr-ade
văr, în întâlnirea inaugura
lă de azi (n.r. ieri) Româ- 
nia-Spania (5—0) seria jocu
rilor a fost deschisă de 
Radu Negulescu. Adversar : 
Ramon Fonolla. Scor : 
2—0 (7, 11) pentru Negu
lescu. A fost vorba mai 
mult de un antrenament. 
Aceeași amprentă au pur
tat-o și următoarele patru 
partide : Dorin Giurgiucă- 
Jose Maria Pales 2—0 (4,5), 
Tiberiu Covaci-Francisco

Carrion 2—O (5, 13), Giur- 
giucă-Fonolla 2—O (6, 9), 
Negulescu-Carrion 2—O (10,

IVON

Dacă 
de miercuri, 
care 
meciurile pe echipe) nu 
sînt prea multe lucruri de 
spus, rezultatele fiind nor-
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Haidu a plonjat în zadar; mingea expediată de 
plasă, pe lingă
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Oaidă din apropierea punctului de la 11 m. se strecoară in 
bară (Progresul—Steaua 2—1) Foto: AUREL NEAGU

• S-A RENUNȚAT LA POJONI, MANOLACHE, si 
MOLDOVEANU ® DOBRIN DIN NOU ÎN LOT 
• „11"-LE PRECONIZAT PENTRU PARTIDA CU AUS
TRIA • UN MECI CU CONGO (KINSHASA) ÎN LO
CUL JOCULUI CU IUGOSLAVIA ?

ÎN PAGINA A III-Af

MINI-SUPORTERII LA LUCRU...
Vestea că elevii clujeni au primit 

PROVOCAREA a căzut ca o pocni
toare cu încărcătură dublă în mijlo
cul copiilor din Baba Novac. Surpriza 
nu o constituia primirea propriu-zisă 
a provocării, ci tonul cu care ea 
fusese acceptată ; 
„Sîntem de acord 
să jucăm cu liceenii 
voștri. DACA AC
CEPTAȚI ȘI
MECI INTRE RE
PREZENTATIVELE 
ȘCOLILOR GENE
RALE".

— Nu acceptăm !, a bătut din picior 
Angheluță.

_— Și de ce, mă rog, să nu accep
tăm ?, s-a interesat Simionescu din- 
tr-a întîia.

— Tu nu citești nimic printre rîn- 
duri ?
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Politehnica Ducurcști-vlrtuală 
campioană la baschet feminin
Cu meciul desfășurat aseară, în 

sala Floreasca, lupta pentru titlul 
de campioană a țării la baschet 
feminin este, practic, încheiată. 
Politehnica a întrecut pe Rapid 
cu 62—57 (28—26), a rămas neîn
vinsă și, Indiferent de rezultatele 
ee se vor înregistra de acum îna
inte, nu mai poate pierde primul 
loc.

în deschidere, Universitatea 
Cluj nu a rezistat deeît 15 minute 
presingului aplicat de I.C.F., a că
rei evoluție ne-a dat multe promi
siuni. Victoria a revenit bucureș- 
tencelor cu scorul concludent de 
70—49 (33—27). (d.st.).

Tot în Capitală, Constructorul 
București a dispus de Voința Bra
șov eu 51—44 (19—20), după o par
tidă în care oaspetele au avut un 
început furtunos. După pauză, în
să, gazdele s-au impus șl au cîș- 
tigat. (C. PUFU-coresp.).

La Oradea, într-un meci decisiv 
pentru evitarea retrogradării, Crl- 
șul din localitate . a aruncat mal 
bine de la semidistanță, a condus 
în permanență și a obținut victo
ria în fața Voinței București cu 
58—44 (37—22). (V. SERE-coresp.).

male, în schimb, discuțiile 
și pronosticurile privind 
următoarele întâlniri dețin 
capul de afiș. Așa, bună
oară. importantul ziar „Le 
Progres" din Lyon consa
cră o pagină întreagă marii 
competiții de la „Palais des 
Sports". Sub titlurile „Echi
pele masculine ale U.R.S.S., 
Iugoslaviei și Cehoslovaciei 
asaltează titlul de campioa
nă a Europei, deținut de 
Suedia" și „La femei, titlul 
Ungariei este amenințat de 
Cehoslovacia și U.R.S.S.". 
ziarul amintit comentează 
posibilitățile diferitelor 
formații, enumerînd fi 
șansele reprezentativelor 
R.D.G., Anglie; și Româ
niei. Fără îndoială, silita de 
meciuri care începe joi în 
grupele semifinale va fi de- . 
cisivă pentru soarta titlu
rilor de campioană euro
peană la probele pe echipe. 
Jucătoarele românce întâl
nesc pe cele sovietice chiar 
în prima partidă din grupa 
semifinală B. Este cel mai 
greu obstacol, selecționata 
U.R.S S. (cu Zoia Rudnova 
și Svetlana Grinberg) fiind 
apreciată ca deosebit de 
puternică Să așteptăm însă 
desfășurarea evenimentului. 
La băieți, un 
de întrebare îl

RĂSPUND: PREZENT!

IMPORTANT DE

(Continuare în

mare semn 
ridică com-

pag. a 4-a)

FEDERAȚIEI ROMÂNE
DE CICLISM

DE MAESTRUL
SPORTULUI

CITIȚI IN PAG. A 2-a

DESCHISĂ
„SCRISOARE

ADRESATĂ

— Dacă e scris cu litere mari, 
tipar, citesc.

— Ăsta habar n-are de sport!... In 
sfîrșit, problema e gravă. Ce-au vrut 
să spună clujenii; jucăm cu voi, 
fiindcă nu ne e frică de liceenii bueu- 

resteni. CU ATIT 
—————— MAI PUȚIN, DE 

ECHIPA VOASTRĂ 
A ȘCOLILOR GE
NERALE ! Ei, 
ziceți ?

— Eu zic că-i 
tem !

— Măi, elevul 
mionescu care 

trecut grădinița,

ce

ba-

Si- 
a 

tupromovat anul
știi cum joacă clujenii.?

tricouri alb cu negru...
ție negrul ăsta nu-ți spune 

Ei, află, drăgălasule, că 
V. TOFAN 

în pag. a 3-a)
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AZI LA 
TELEVIZIUNE

Ora 17,25 —
Transmisie de 
la sala Dinamo, 
meciul de volei 
masculin Dina
mo București — 
Legia Varșovia, 
în semifinala 
„C.C.E.«
iiininiiiniiHiiiiiiHiin

— în
— Și 

nimic ?

(Continuare

REȚINUT I
@ Cel de-al doilea meci de duminică, dintre „L“ BUCU

REȘTI — „L“ CLUJ, începe la ORA 10,35. Arbitrează cu
noscutul „cavaler al fluierului" MIRCEA CRUȚESCU. La 
fel ca și C. Mitran, el va conduce duminică, ULTIMUL 
MECI DIN CARIERA SA DE ARBITRU !

© Lovitura de începere în această partidă o va da 
maestrul emerit al sportului GHEORGHE CONSTANTIN.

® în pauzele celor două meciuri vom urmări: O FRU
MOASĂ DRESURĂ DE CAI ; O REPRIZĂ SPECTACU
LOASA DE GIMNASTICA SUSȚINUTĂ DE ELEVII 
ȘCOLILOR SPORTIVE NR. 1 ȘI NR. 2; DOUA CURSE 
OFICIALE DE ATLETISM (1 500 m seniori și 800 m se
nioare) etc.
• Ziarul „SPORTUL" oferă UN PREMIU SPECIAL! 

Cui anume ? Oricăruia dintre voi care va fi prezent dumi
nică în tribunele stadionului Republicii ! Cum se va face 
„DEPARTAJAREA ? Simplu : LA ORA 10 ȘI 10 MINUTE, 
FOTOREPORTERUL NOSTRU VA ÎNDREPTA OBIECTI
VUL APARATULUI ÎNSPRE VOI, și... cel care va apare 
în ziarul nostru de luni, cel care se va recunoaște în foto
grafie — CÎȘTIGĂ PREMIUL SPECIAL!

Așadar, duminică, „ZÎMBIȚ1, VĂ ROG!“...
★

P. S. Reprezentativele orașului Cluj sosesc în Capitală 
sîmbătă (cu autocarul) în jurul orei 18. Fotbaliștii clujeni 
vor fi oaspeții elevilor de la Liceul „MIHAI VITEAZU".

LUBLIN, 17 (prin telefon). - 
Turneul internațional de volei, 
desfășurat în localitate, a luat 
sfîrșit cu victoria reprezenta
tivei secunde a țării 
dă. La competiție au 
parte reprezentativele

gaz- 
luat 

de

IERI, ÎN SEMIFINALA 
„C. C. E." LA VOLEI 

SPARTA BRNO-STEAUA 
BUCUREȘTI 3-1

Ieri s-a disputat la Brno 
primul meci din semifinala 
„C.C.E." la volei masculin în
tre Sparta Brno și Steaua 
București, încheiat cu victoria 
gazdelor 
(-13, 6, 
avea loc 
aprilie.

juniori ale Poloniei (I și II). 
României, Franței, Bulgariei și 
R. D. Germane. Juniorii noștri 
au cîștigat Ia Polonia II (învin
gătoare» turneului) cu 2—1 și 
Ia R. D. Germană cu același 
scor și au pierdut surprinzător 
la Franța (1—2), Polonia I și 
Bulgaria (0—2),

CLASAMENT FINAL : 1. Po
lonia II 8 p, 2. 
3. Bulgaria 4 p, 
5. România 4 p,

Polonia I 8 P, 
4. Franța 4 n, 
6. R.D.G. 2 p.

Dinamo București 
„C. C. E.
de la ora
bucureștem

I
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n vasta operă de dezvoltare 
a activității de educație fizică 
și sport din țara noastră, 
atragerea școlarilor pe sta
dioane și în sălile de sport I
constituie o preocupare dintre |

cele mai importante în vederea pro
cesului <3e formare complexă a tine
rilor cetățeni ai patriei.

Viata modernă a consacrat rolul major 
al educajiei fizice și sportului în întă; 
rirea sănătății, în sporirea capacității 
fizice și intelectuale, în dezvoltarea 
armonioasă fizică și morală a tine
retului.

„Activitatea de educație fizică și 
sport, necesară la toate vîrstele, se 
stipulează în Legea cu privire la dez
voltarea activității de educație fizică și 
sport, are un rol hotărîtor în anii co
pilăriei și ai adolescenței, cînd orga
nismul este în plină perioadă de ereș- 
tere. Cuprinderea elevilor și studenților, I 
a întregului nostru tineret, în practica- I 
rea sistematică a exercițiilor fizice și .
sportului reprezintă o cerință și din I 
punct de vedere educativ, deoarece I
contribuie Ia cultivarea curajului, a stă- 
pînirîi de sine și a | 
întărirea voinței și dezvoltarea calități
lor morale".

Pentru transpunerea în viață a aces
tei importante prevederi, un rol deo
sebit revine Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, care organizează 
activitatea sportivă de masă în rîndu- 
rile elevilor școlilor generale, cu spri
jinul conducerii acestora, participă la 
organizarea campionatelor din școlile 
generale și organizează împreună cu 
Ministerul învăfămîntului activități de 
educație fizică și sport, în tabere de 
odihnă și colonii.

După Conferința pe țară a mișcării 
sportive și, mai ales, în urma apariției 
Legii cu privire la dezvoltarea activi
tății de educație fizică și sport, Con
siliul Național al Organizației Pionie
rilor, în baza unor planuri de acțiune, 
a trecut la organizarea acestei activi
tăți în rîndul școlarilor. Se poate apre
cia că în cadrul unităților și detașa
mentelor de pionieri, în multe școli ge
nerale de pe cuprinsul patriei se simte 
o înviorare a activității sportive și tu
ristice. Consiliile pionierești, împreună 
cu conducerile școlilor generale, au 
reușit într-o mai bună măsură să atragă 
un număr sporit de pionieri și școlari 
în practicarea exercițiilor fizice și spor
tului. Un asemenea aspect s-a reliefat 
în perioada vacanței de primăvară, 
cînd numărul concursurilor și compe
tițiilor adresate celor mai mici elevi 
a sporit, mareînd, totodată, și o sen
sibilă creștere a calității întrecerilor.

Desigur, este doar un început. Mai 
sînt neajunsuri care nu îngăduie încă 
o dezvoltare a acestei frumoase activî- 
tâfi pe măsura dragostei copiilor pen
tru sport și la nivelul ceri , 
Multe acțiuni sportive și turistice — 
organizate în pripă — nu se bucură 
de o participare iargă și nu au asigu
rată o continuitate pe toată perioada 
anului. Baza materială necesară spor
tului în școlile generale este încă insu
ficientă. Acțiunea de amenajare sau 
de reamenajare a unor terenuri spor
tive simple nu și-a găsit ecou în toate 
colțurile tării, orele de educație fizică 
— în multe cazuri — au un conținut 
sărac, sînt neatrăgătoare.

O îmbunătățire substanțială a activi
tății sportive în școlile generale este 
posibilă numai printr-o rodnică colabo
rare a tuturor factorilor chemați să 
răspundă de îndeplinirea unei sarcini 
cu caracter social de mare importanță. 
Este de așteptat 
vor elabora cu 
narei Consiliului 
zației Pionierilor 
azi și va dezbate activitatea sportivă 
și turistică desfășurată în rîndurile pio
nierilor și școlarilor — să aibă un 
conținut concret, să prindă viată chiar 
din acest trimestru școlar, mai ales că 
în curînd va sosi vacanța mare, prilej 
binevenit pentru desfășurarea amplă a 
activităților sportive și turistice.

I. MITROFAN
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Ieri, in meci restanță

Dinamo—C.P. București 3-0, la volei
■

Blocajul dinamovistelor n-a rezistat atacului tipografelor
Foto: M. RADULESCU

la
8, 
la

%

scorul de 3—1
14). Returul va
București Ia 24

Ain
Astăzi, începînd

17,30, dinamoviștii
— deținătorii Cupei camptoat- 
lor europeni la volei — vor 
primi replica echipei campioa
ne a Poloniei, Legia Varșovia,

în sala Dinamo s-a disputat 
ieri partida restanță din cam
pionatul diviziei A de volei fe
minin între Dinamo ’ ~
După un joc anost, presără i 
cu numeroase greșeli, victoria a 
revenit dinamovistelor

și C.P.B. 
presărat
cu 3—0

//

— Legia Varșovia 
la

în semifinala competiției. Par
tida va avea Ioc în sala Dina
mo și va fi condusă de arbitrii 
belgieni R. Demarsin și A. De- 
beve. Returul întîlnirii
disputa la Varșovia la 28 aprilie.

se va

(10, 7, 12). Cele două formații s-au 
întrecut parcă în preluări și blo
caje defectuoase, în servicii gre
șite etc. Jucătoarele au părut lip
site de interes creînd impresia 
că sînt chemate să îndeplinească 
o simplă formalitate.

Poligrafeie au acționat de la e- 
gai la egal cu adversarele lor nu
mai la începutul primelor două se
turi, cind au și condus cu 7—5,10—9 
(I) și 6—2 (II). In continuare insă 
au fost foarte atente să nu strice 
cumva setaverajul campioanelor 
— și ele într-o formă deosebit de 
slabă, în ajunul returului cu 
T.S.k.a. Moscova. In ultimul set, 
după 9—0 și 14—8 pentru Dinamo, 
învinsele recuperează pînă la li
la, dar pierd în final. Au ar
bitrat bine C. Florescu șl N. Ma- 
teescu. (a. b.).
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CE
AȘTEPTAT! ?

La o săptămînă după incidente
le ieșite din comun, mai precis, 
după reprezentația de lupte line- 
re, al cărei protagoniști au fost 
Jucătorii și antrenorii echipelor 
de fotbal C.F.R. Pașcani și Poli
tehnica Iași, o noua ispravă, cam 
de aceeași factură, vine să spo
rească pitorescul peisajului nos
tru competițional. Aflăm, cu le
gitimă incîntare, că doi antrenori 
de box din județul Bacău, v. A- 
lexandru și I. Grigore, s-au în- 
căierat In public, la capătul unui 
meci susținut de elevii lor. Apri
ga controversă n-a putut fi apla
nată decît prin intervenția pugl- 
llștilor respectivi, puși pe neaștep
tate în postura de dădace ! Din
colo de grotescul situației, aceasta 
întîmplare neverosimilă ridică 
o problemă de principiu, pe care 
o semnalăm atenției celor — cît 
de cît — interesați.

In pofida apelurilor la rațiune, 
omenie, bun simț, lansate stărui
tor de presa de specialitate, sln- 
tem departe de a constata vreo 
îmbunătățire evidentă în etica 
arenelor noastre. Abateri groso
lane, comise sub ochii miilor de 
spectatori, atitudini ireverențioa
se față de conducătorii de joc, 
altercații în vestiar sau chiar In 
plină stradă, diverse manifestări 
incompatibile cn demnitatea spor
tivă și cetățenească, în viața par
ticulară, sînt fenomene frecvente, 
consemnate de altfel în dosarele 
multor federații din cadrul 
C.N.E.F.S. In afară de fotbal șl 
de box, rugbyui, hocheiul, bas
chetul dețin poziții de neinvidiat 
Intr-un eventual clasament al ie
șirilor huliganice.

Un așa zis „sportiv de perfor
manță" se răfuiește cu adversarul 
pe patinoar, dîndu-1 pur șl sim
plu cu capul de gheață (vezi 
partida de hochei steaua — Dina
mo), un fotbalist își încleștează 
mîinile de gîtul „preopinentului" 
și strînge din răsputeri, mai dihai 
dectt Frankenstein sau Ortac 
(vezi meciul A.S.A. Tg. Mureș — 
Progresul, cu adresă specială la 
Timpănaru), în timp ce arbitrul... 
Iasă jocul să curgă ; douăzeci șl 
doi de magnifici, plus antrenorii, 
transformă stadionul din Pașcani 
Intr-un decor de „Șapte păcate"; 
sus-amintițli Alexandru și Grigore 
demonstrează elevilor și onor pu
blicului nebănuite afinități între 
pugilat și mardeală ; si așa mat 
departe. Adică — stați puțin : 
mai departe ce-ar putea fi ? Uite, 
zău, nu mă duce mintea 1 Se ob
servă însă, cu destulă ușurință, 
că federațiile de resort reacționea
ză admirabil, aplicînd avertis
mente și suspendări temporare. 
Efectele sînt nule sau minime, 
căci peste una, două, trei săp- 
tămîni (puteți număra chiar plnă 
la șapte) istoria se repetă, de obi
cei în forme agravate.

...De mult, de mult, în negura 
vremii, pe cînd se potcovea pu
recele cu 999 ocale de fier la un 
picior și sălta pînă-n cer, de 
ne-aducea povești, ar fi existat, 
pasămite, o sancțiune capitală 
pentru abaterile afară din cale : 
EXCLUDEREA VINOVAȚTLOR 
DIN ACTIVITATEA SPORTIVA, 
recte - SUSPENDAREA PE VIA
ȚA. Unde și din ce pricină s-a 
volatilizat — dumnezeu știe ! Ce-i 
drept, umblă vorba că Interven- 
ționismul, Milostivismul, Nepotis
mul, Favoritismul și alte isme 
asemănătoare n-ar fi tocmai fără 
legătură cu misterioasa dispari
ție... Cum, necum, iubitorii spor
tului observă cu tristețe ceea ce 
apare în schimb, proliferînd sis
tematic și alarmant.

Desigur, conducerile federațiilor 
vizate au latitudinea să observe 
numai ce le convine și să ignore 
cu desăvîrșire tot restul, inclu
siv titlul articolului de față.

Dan DEȘLIUUN CENTRU
Buhușul, micul orășel moldo

vean, situat între Bacău șl Piatra 
Neamț, și-a cucerit de mulți ani 
în economia țării noastre .faima 
unui important centru textil. 
Stofele confecționate aici sînt cu
noscute și apreciate în țara și 
peste hotare. Dovada succeselor 
în producție obținute în ultimul 
timp de către harnicii textiliști 
din Buhuși o constituie obținerea 
drapelului de Întreprindere frun
tașă pe ramură, performanța pen
tru care au toate motivele sâ se 
mîndrească.

In rîndurlle de față vom vorbi 
însă despre o altă performanța, 
de data aceasta sportivă, prin 
care buhușenli s-au remarcat m 
ultima vreme : DEZVOLTAREA 
HANDBALULUI FEMININ. Cîteva 
rezultate edificatoare : locul I m 
divizia secundă după disputarea 
a 10 etape ; locul II în „Cupa 
F.R.H." și „Cupa primăverii’ 
(înaintea unor echipe din prima 
divizie) ; comportare meritorie 
în turneul efectuat în RjD-G. ; 
două jucătoare, RADA ȘERB AN 
Și EMILIA MUNTEANU, în iotul 
de tineret- Despre cheia acestor 
succese, despre modul cum a 
crescut handbalul la Buhuși _și 
despre felul cum se lucrează m 
această direcție am cules date la 
fața locului : din fabrică, din 
școli, din discuțiile purtate cu or
ganele conducătoare ale acestui 
sport.

Am constatat, astfel, că la Bu
huși funcționează un centru de 
pregătire cu circa 60 de tinere 
handbaliste între 13 și 17 ani, câ 
cei 4 antrenori calificați și cei 2 
instructori își desfășoară , activi
tatea CU multă seriozitate in școli 
și fabrică pentru atragerea tinere
lor spre practicarea handbalului, 
că în prezent există în oraș 5 te
renuri de handbal din care unul 
amenajat și pentru jocuri în noc
turnă. La antrenamente terenu
rile sint Intens solicitate, perin- 
dîndu-se prin fața antrenorilor

Mari performere ale săriturii in inălfime și aruncării suliței se antrenează

Printre antrenorii celebri DANA ZATOPKOVA și IGOR KAȘKAROV
In cadrul unor schimburi de 

experiență, Bucureștiul găzdu
iește, timp de cîteva zile, pre
gătirile comune ale cîtorva cu
noscute atlete europene. Nu în- 
tîmplător au ales săritoarele în 
înălțime și aruncătoarele de 
suliță capitala țării noastre. Cu 
6 luni înaintea Jocurilor Olim
pice, nicăieri antrenamentul nu 
este mai fructuos decît în ora
șul ultimelor campioane olim
pice ale celor două probe : Io- 
landa Balaș și Mihaela Peneș.

Ion Soeter la 
noastre interna-

de pe stadion se 
ani, dăinuie doar

ANTRENORII...

Fotografii vechi de atleți. în
gălbenite de vreme. Cînd le 
privești, simți un val cald 
inundîndu-ți inima.

Un atlet masiv, cu alură de 
halterofil, zîmbind fericit. Ală
turi, o tabelă de afișare a re
zultatelor, pe care este înscris: 
2,09. La 16 septembrie 1956, 
Igor Kașkarov întrerupea șirul 
succeselor lui 
campionatele 
ționale.

înfringerile 
uită și, peste 
prietenia dintre învins și în
vingător. Cînd unul vine cu 

în țara celuilalt, 
în întimpinare cu 
Kașkarov a sosit 
în București, dar

vreo ocazie 
gazda îi iese 
bucurie. Igor 
de două zile . .
Ion Soeter nu l-a întîmpinaC 
Motivul ? Pe cînd Igor și atleții 
săi se îndreptau 
Soeter și elevii 
D. Bădini, Ad. 
Viscopoleanu) se 
orașul sovietic Soci, unde vor 
efectua de asemenea o pregăti
re comună.

★
Dana Zatopkova a concurat 

pe cele mai mari stadioane ale 
lumii și a repurtat toate succe
sele posibile. A fost record
mană mondială (55,73 m — Pra- 
ga 1.VI.1958). a cucerit titlurile 
de campioană europeană (Ber
na 1954 și Stockholm 1958) și 
olimpică (Helsinki 1952). Prin
tre orașele cărora le poartă o 
frumoasă amintire se numără 
și Bucureștiul : aici a stabilit, 
la 14 septembrie 1958, recordul 
european de 56,67 m. A revenit 
în Capitala noastră după un de
ceniu, în calitate 
noare.

Spre București, 
săi (N. Perța, 
Samungi, V. 
îndreptau spre

de antre-

★
MICROINTERVIU

1. — Ce impresie 
Bucureștiul după 10
Zatopkova: S-a dezvoltat mult.

FULGER, 
v-a făcut 
ani ? D.

7

începițtul anului. Nu trebuie 
omise din calcul americanca 
Montgomery, sovietica Okoro
kova și (de ce vă mirați ?), ur
mașa Iolandel Balaș — Virginia 
Bonei.

ELEVELE...

inșira doar cîteva nume, 
alături și performanțele 

Credem că va fi

Igor Kașkarov, actualmente antrenor, aleargă cot la cot cu 
tînăra săritoare în înălțime Valentina Kozîr

Foto: V. BAGEAC
Noile construcții, blocurile do
vedesc un ritm alert al pro
gresului. Parcul sportiv în care 
locuim și ne antrenăm (n.n. „23 
August") îmi place foarte mult, 
în afara unui bazin de înot nu 
îi lipsește nimic. I. Kașkarov: 
Arhitectonica clădirilor, intensi
tatea transporturilor 
aparțin unui mare oraș, 2 — 
Pe cine indicați ca
J.O. la probele pe care le-ați 
practicat ? D. Zatopkova: Poate 
Mihaela Peneș, dacă va arăta o 
mai mare stabilitate a tehnicii, 
reușind să-și înlăture fluctua
țiile pe care i le-am observat 
chiar de la o aruncare la alta 
a aceluiași concurs. Aruncarea 
suliței va fi o probă a nervilor 
lari ; cine și-i va stăpîni mai 
bine, poate ciștiga. Graeffe șl 
Ozolina au și ele suficiente 
șanse. I. Kașkarov ; La înălți
me. după retragerea Iui Brumei 
și a Iolandei Balaș, oricine 
poate ciștiga. La bărbați au 
șanse mari sovieticii Gavrilov 
(a sărit recent 2,19 m la antre
nament) și Skvorțov, amerl-

toate

favoriți al

CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE BASCHET
Astăzi, joi 18 aprilie, încep 

campionatele universitare de 
baschet, masculine și femini
ne, faza pe centre. In Capi-

tală meciurile 
pe terenurile 
Universitatea.

vor avea loc 
Medicina și

SCRISOARE DESCHISĂ
FEDERAȚIEI ROMÂNE DE CICLISM

cânii Burell și Caruthers, sări
torii australieni și suedezi. La 
femei, sezonul de sală a indi
cat o pretendentă unică: Rita 
Schmidt (R.D. Germană). Se 
pune însă întrebarea dacă își 
va putea prelungi pînă în oc
tombrie forma excelentă de la

m, Nadej- 
(U.R.S.S.), 
m, Jaros- 
m (Ceho-

Vom 
trecînd 
înregistrate, 
cea mai bună carte de vizită 
a respectivelor atlete: ÎNĂLȚI
ME — Antonina Okorokova 
1,82 m, Nina Brtnțeva 1,78 m, 
Valentina Kozîr 1,75 
da Mosiutina 1,71 m 
Maria Faithova 1,77 
lava Valentova 1,77
slovacia), Renate Schulze 1,71 m 
(R.D. Germană); SULIȚA — 
Jujana Jeleascova 52,48 m (Bul
garia), Helga Borner 56,56 m 
(R.D. Germană).

Și, bineînțeles, cot la cot cu 
ele vor lucra săritoarele Vir
ginia Bonei (1,76 m), Alexandri
na Stoenescu (1,71 m), Cornelia 
Popescu (1,66 m) și aruncătoa
rele Mihaela Peneș (60,68 m), 
Marilena Ciurea (54,92 
na Stancu (50,30 m).

Un asemenea buchet 
performere rar poate 
nit pe vreun stadion.
August" ele s-au întrunit și efi
cacitatea schimbului de expe
riență este neîndoioasă. Iar 
dacă — așa cum proiectează 
organizatorii - vom avea oca
zia să le vedem săptămînă vi
itoare în concurs, ne vom putea 
lăuda cu o mini-olimpiadă la 
București.

m), Ioa-

de mari 
fi întil-
Pe „23

Ad. IONESCU

A XXIII-a EDIȚIE
A „CIRCUITULUI P.T.T." LA MARȘ

th
Duminică la ora 9, din fața 

Telegrafului Central (calea Flo- 
reasca), se va da startul intr-o 
tradițională competiție de marș. 
Este vorba despre „Circuitul 
P.T.T.", ajuns acum Ia cea de-a 
23-a ediție. In afara atleților 
de la cluburile bucureștene, or
ganizatorii (Asociația 
P.T.T.) all invitat și 
tori din Roman, Hunedoara, Si
biu, Ploiești etc. Vor avea loc 
următoarele probe : 3 km în
cepători, 3 km juniori II, 5 km

juniori I, 20 km seniori și 3 
km veterani. Competiția tre
zește un viu interes, prin pre
zența la start a unor cunoseuțî 
atleți, printre care maestrul e- 
merit al sportului Ion Baboie, 
maeștrii sportului Dumitru 
Chiose și Dumitru Paraschives- 
cu etc. De remarcat că Dumi
tru Chiose a participat la 20 
din cele 22 de ediții anterioare 
ale competiției.

i sportivă 
și mărșălui-HANDBALISTIC IN PUNĂ DEZVOLTARE

Iată pe handbalistele 
zeci de tinere pentru care ziua 
de școală sau de lucru ia sfîrșit 
la semicerc !

Am asistat la cîteva întîlmri 
ale echipei Textila Buhuși. Spec
tatorii de handbal din acest oraș 
se numără nu cu zecile, ci cu su
tele și uneori chiar cu miile, fiind 
în cea mai mare parte buni cu
noscători ai acestui joc sub as-

din Buhuși după un joc disputat 
pect tehnic și tactic. Fără îndo
ială deci că handbalul feminin 
și-a făcut mulți prieteni de nă
dejde la Buhuși. In legătură cu 
aceasta directorul comercial al 
fabricii, C. BACIU, (un pasionat 
al acestui sport) ne relata că de 
multe ori spectatorii preferă hand
balul atunci cînd joacă fetele de 
la Textila, în locul "otbalului ofe
rit de echipa locală ce activează 
în divizia C (caz rar dar, care, 
după cum se vede, mal există).

pe teren propriu
Am putea încheia aceste rîndurl 

aici, urînd entuziaștilor buhușenl 
succes pe drumul pe care au por
nit. Dar poate ar fi fost bine să 
amintim șl de celelalte secții 
sportive ce-șl desfășoară activita
tea în Buhuși, fapt pentiu care 
asociația locală ocupă un loc frun
taș pe țară. Despre celelalte acti
vități sportive vom reveni însă 
eu alt prilej.

Gh. RANGU

DE PE TUȘĂ
Ceea ce voiri relata s-a Întâm

plat la un meci de volei, de la 
Timișoara (derbiul local dintre 
Politehnica si Universitatea, din 
divizia B, masculin).

Jocul începuse, cu schimburi 
de mingi și blocaje spectaculoase, 
eu acțiuni bine finalizate, dar si 
eu unele greșeli, penalizate just 
de arbitrul I. Armeanu (Bucu
rești) și secundul sâu N. Luca 
(Timișoara). De la bun început, 
cu aceste sancțiuni nu a fost de 
acord antrenorul echipei Univer
sitatea, Teodor Schael, care de 
fiecare dată îi apostrofa pe con
ducătorii jocului cu cuvintele : 
„De ce mă furi, domnule 
„Lasă că-1 aștept eu afară și-l 
omor", adăuga, adresîndu-șe ce
lor de jos.

La meciul respectiv asista un 
număr mic de spectatori (la 
aceeași oră era programat și der
biul fotbalistic dintre Politehnica 
și C.F.R.), de aceea poate, in
stigările la dezordine ale lui T. 
Schael au rămas fără urmări. 
Arbitrul a oprit jocul în două 
rînduri pentru a-1 invita pe an
trenorul Universității să se cal
meze, dar acesta a continuat să 
vocifereze și să amenințe. Teodor 
Schael nu a înțeles că adver
sarul său direct, antrenorul Po
litehnicii dădea în același timp 
îndrumări competentei reușind 
să-și conducă echipa la victoriei

deși aceasta a avut de remontat 
iiferente apreciabile în seturile 
2 și 4. Mai poate fi vorba în 
astfel de cazuri de calități peda
gogice și de autoritate morală 
necesare oricărui antrenor ?

Vom consemna, de asemenea, con
tribuția adusă la susținerea șl 
dezvoltarea handbalului feminin 
în orașul Buhuși de către VA- 
SILIU TIT, directorul fabricii, 
Ing. BERNARD SCHULMAN din 
secția de handbal, EMANOIL PO
PA, secretarul asociației sportive 
Textila, și, bineînțeles, antreno
rului MIRCEA CRETU.

BBBBBBBB 
IIIRIIH

JOC RESTANT LA BRAȘOV
Astăzi, la Brașov, formația 

Steaua, deținătoarea „Cupei 
campionilor europeni", va de
buta în returul acestui campio
nat întîlnind formația locală 
Dinamo Brașov. Jocul contează 
pentru prima etapă a returului.

C. CR.EȚU — coresp.
N.R. Manifestări nepermise la 

adresa arbitrilor nu mai fost 
semnalate, in repetate iinȘuri, 
pe terenurile de sport din Timi
șoara. Nu de mult, un arbitru 
„necorespunzător" a fost moles
tat incit a trebuit să fie internat 
in spital. Credem că a sosit, in 
fine, timpul, ca cei răspunzători 
de asemenea gesturi să dea so
coteală pentru ca și in orașul 
de pe malurile Begăi să se în
troneze o atmosferă de deplină 
sportivitate. Ce părere au or
ganele in drept ?

ERATĂ
La casetele de publicita

te, în ziarele din 12 și 16 a- 
prilie, prețul bicicletelor 
Pionier pentru copii a apă
rut greșit — 599,50 lei, în 
loc de 559,50 lei, cît este în 
realitate.

Facem cuvenita rectifi
care.

Mă adresez forului de 
conducere a ciclismu
lui românesc cu spe

ranța că voi fi înțeles, că 
— în sfîrșit — își va în
drepta cu mai multă soli
citudine atenția și spre ce
nușăreasa sportului nostru 
cu pedale, ciclismul de 
pistă.

Practic de cîțiva ani a- 
cest sport, timp în care am 
obținut 9 titluri de cam
pion național, am realizat 
mai multe recorduri și am 
fost distins cu titlul de 
maestru al sportului. Unii 
spun că aș fi o personali
tate a velodromului româ
nesc, dar pe mine nu mă 
incintă aceasta. Ce fel de 
personalitate pot să fiu 
într-o ramură sportivă care 
are ca obiectiv principal 
un singur concurs de am
ploare — „Cupa București" 
— cîteva întîlniri interna
ționale cu sportivi de mîna 
a doua sau a treia și un 
campionat republican care 
se dispută toamna tîrziu ?

Situația precară de a 
avea un singur velodrom 
de beton în țară (în Bul
garia există 17 !) devine și 
mai apăsătoare atunci cînd 
nici acesta nu este folosit 
din plin, cînd materialele 
necesare pentru desfășura
rea antrenamentelor și 
competițiilor se găsesc în 
cantitate mult mai mică 
chiar decît pentru probele 
de fond. în plin sezon com
petițional există pauze in
admisibil de mari (40—50 
zile între două concursuri), 
iar uneori, cum a fost ca
zul anul trecut, ne înce
pem seria restrînsă a întîi- 
nirilor cu competiți... peste 

Avem talente în 
de pistă. De ce, 
s-ar putea proce- 
cazul velodromu-

hotare. 
ciclismul 
oare, nu 
da și în 
lui (așa cum bine s-a fă
cut cu patinajul artistic, 
hocheiul ș.a.), acordîndu-se 
concurenților o anumită 
perioadă de timp in care 
aceștia să-și dovedească 
aptitudinile în concursuri 
de amploare ? Pentru par
ticiparea Ia campionatele 
mondiale sau Ia Jocurile 
Olimpice nouă ni se cer 
performanțe care nu sînt 
la îndemîna unor laureați 
ai acestor competiții sau 
care nu pot fi realizate pe 
velodromul nostru în intre-

cerile cu concurenți de va
loarea celor care ne vi
zitează.

Cînd și cum vom putea 
demonstra opiniei publice, 
specialiștilor acestei ra
muri sportive talentul pe 
care-1 avem, ardoarea cu 
care dorim să contribuim 
Ia realizarea unor perfor
manțe deosebite ? în pro
gramul campionatelor mon
diale și în cel de Ia J.O. 
sînt prevăzute 5 probe cla
sice (la care se distribuie 
15 medalii) care pot fi aco
perite cu 6 sportivi: doi 
viteziști ar putea concura 
ia 1000 m cu start de pe 
loc, tandem și viteză, iar 
alți 4 Ia urmărire pe echi
pe și urmărire individuală. 
Eu și colegii mei socotim 
că am putea face față o- 
norabil acestor mari con
fruntări internaționale dacă 
ni s-ar asigura condiții de 
pregătire și verificare. Că 
sîntem dispuși chiar Ia sa
crificii materiale o dove
dește și faptul că înaintea 
marilor concursuri ne plă
tim mascurul, că atunci 
cînd în bugetele cluburilor 
nu mai există fonduri ne 
achiziționăm singuri unele 
materiale de care avem ne
voie, că atunci cînd ni se 
cere ne suportăm deplasa
rea Ia unele concursuri.

Ciclismul de pistă nu 
poate rămîne la acest ni
vel. Nu putem sta liniștiți 
atîta vreme cît el înregis
trează o linie descendentă. 
Noi sîntem pasionați ai 
sportului pe care-I practi
căm și dorim să contribuim 
Ia înălțarea lui. De aceea 
facem acest ape! Ia Federa
ția de ciclism, la Consi
liul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport să ne 
sprijine, să ne ofere posibi
litatea de a ne demonstra 
valoarea.

Sînt încredințat că scri
soarea mea va avea ecou, 
că în curînd, in coloanele 
ziarului „Sportul" vom gă
si răspunsul care să ne 
deschidă calea spre acele 
orizonturi pe care le visăm 
și spre care avem ferma 
convingere că putem 
ajunge.

Vasile BURLACU
maestru al sportului, căpi
tanul echipei naționale de 

cilism pe pistă

TREI PROBLEME
Ministerul

bulgar, de 
cu hotărî re

nu- 
țara 
res- 
Re-

PRIMA. N-am aflat mai ni
mic oficial despre participarea 
celor mai buni piloți români la 
competițiile internaționale ale 
anului. Ce intenții există ? De 
ce forțe dispune Comisia spor
tivă națională ? In 1968 vom 
alinia măcar 3—4 echipaje la 
startul marilor raliuri ce ne 
brăzdează țara sau vom Ii nu
mai gazde ale acestor între
ceri ?

Cu trei decenii în urmă, 
mele unor alergători din 
noastră erau pomenite eu 
pect pe traseele europene,
cordul lui Petre Cristea, obți
nut la Nurburgring, a fost do- 
borit. abia acum cîțiva ani, de 
Stirling Moss. Firul acestor 
victorii, într-un sport pentru 
care dispunem de calități recu
noscute, trebuie reînnodat. 
Pentru aceasta avem nevoie 
însă de un lot reprezentativ se
lecționat sine ira et studio, de 
o pregătire serioasă sub baghe
ta unui tehnician competent, 
în sfîrșit de cîteva mașini spe
ciale.

Se pare că intențiile bune se 
lovesc de un obstacol numai a- 
parent greu de trecut: lipsa 
automobilelor. Cele trei Renault 

Gordini achiziționate anul 
mai corespund. Ce-i 
Marile întreceri bat 
noi n-avem 

Automobil 
datoria să

Aici trebuie găsită insă înțele
gerea necesară la 
comerțului.

Automobil clubul 
pildă, s-a angajat
în sport și doi din alergătorii 
săi, frații Ilia Și Kolio Ciubri- 
kov (pe care îi cunoaștem de la 
întrecerile de motocros), au fost 
încadrați iarna aceasta în echi
pa oficială Renault pentru Ra
liul Monte-Carlo. Avem șl noi 
cîțiva motocrosiști cu experien
ță, ajunși acum la vîrsta vola
nului. Ce-ar fi să ne gîndim și 
la ei cînd se discută componen
ța Iotului oficial de automo
bilism ?

A DOUA. Peste puțină vre
me va intra în funcțiune uzina

voie să 
clubului 
procure 
discută

8 
trecut nu 
de făcut 1 
la ușă și 
absentăm, 
îi revine
mașinile necesare. Se 
dacă este bine să se investeas
că 30 000 de lei pentru o astfel 
de mașină. Situația pare ila
riantă cînd se știe că Federa
ția de motociciism cumpără 
simplu CZ de motocros 
47 000 lei valută !

Dar, pe lîngă echipajele 
club, ar fi de dorit ca la
liurile europene de prestigiu să 
poată lua parte și concurenți 
cu mașini personale. Există in 
țară cîțiva alergători de ta
lent, eu dorință și posibilități 
materiale de a-și cumpăra au
tomobile pentru competiții.

un
cu

de 
ra-

Săptămînă viitoare 
pe ecrane

0 producție a studioului cinematografic BUCUREȘTI

scenariul -. EUGEN BARBU, MIHAI OPRIȘ, DINU COCEA 
regia: DINU COCEA 
imaginea : GEORGE VOICU 
muzica : MIRCEA ISTRATE

un film cu:

EMANOIL PETRUȚ, MARGA BARBU, OLGA TUDO- 
RACHE, ELISABETA JAR, GEORGE CONSTANTIN, 
TOMA CARAGÎU, COLEA RĂUTU, JAN CONSTAN
TIN și ILEANA BUHACI BURGULESCU.

organizarea unui 
competiții la a- 

uzină este absolut

de autoturisme de lîngă Pi
tești. Evenimentul este aștep
tat, cu mîndrie și nerăbdare, de 
toți iubitorii automobilismului. 
Concomitent, 
serviciu de 
ceasta mare 
necesară.

Avem un acord de colaborare 
cu Renault și situația aceasta 
pare deosebit de favorabilă. 
Firma respectivă posedă o bo
gată experiență competițională, 
comparabilă cu a celor mai se
rioase 
tul cu 
B.M.C. 
faptul 
începe
prinderi argeșene este de fapt 
mașina de competiții a uzine
lor franceze, 
tor Gordini, 
printre cele
tomobile de sport din Europa. 
Vîndut în peste 10 000 de exem
plare, el a fost de curind omo
logat în cea mai populară gru
pă de automobile pentru com-

uzine care cultivă spor- 
motor : Porsche, Lancia,
Sintem favorizați și de 
că exemplarul cu care 
producția noii între-

Renault 8, cu mo- 
se numără acum 

mai răspîndite au-

petiții: turisme de serie.
Un Renault 8 obișnuit poate 

fi ușor transformat, fără chel
tuieli mari, într-o mașină de 
sport: se cere doar o „gordi- 
nizare" a motorului. In acest 
fel au procedat pînă acum nu
meroase echipe de club sau 
coneurenți individuali și rezul
tatele au fost dintre cele mai 
bune. Este inutil, probabil, sâ 
le demonstrăm tehnicienilor din 
ministerul de resort și celor de 
la uzină avantajele unor astfe' 
de transformări șau necesitatea 
înființării Serviciului de com
petiții de care aminteam la în
ceput. Am făcut-o 
convingerea că ni 
buna intenție.

Sportul cu motor 
tăzi mină în mină

totuși, cu 
s-a ghicit

de

merge as- 
cu indus

tria. Orice mare uzină din lu
me este convinsă de acest a- 
devăr și noi nu trebuie să 
cern excepție.

A TREIA. Avem nevoie
un autodrom. Firește, o astfel 
de construcție implică unele 
investiții, care însă nu trebuie 
să ne sperie. Banii chelțuiți pot 
fi amortizați atît prin încasări
le de la concursurile auto și 
moto ce s-ar organiza, cît și 
prin închirierea pistelor pentru 
lecțiile practice ale școlilor de 
șoferi. Am ajuns în situația 
cînd mașinile „școală" stinghe
resc traficul urban, destul de 
încărcat, și o dirijare a lor spre 
un poligon special, modem uti
lat, se impune cu necesitate.

Cit ar costa un autodrom ? 
Ceva mai mult decît 6—8 km 
de șosea asfaltată, plus instala
țiile anexe. In străinătate exis
tă numeroase asemenea baze 
sportive, unele dintre ele ame
najate pe pistele unor foste ae
roporturi. La concursurile de 
anvergură ce se organizează a- 
colo asistă pînă la două sute 
de mii de spectatori plătitori ! 
Ceea ce este, s-o recunoaștem, 
un argument tentant pînă și 
pentru cel mai pesimist conta- 
bil-șef.

Dumitru LAZAR
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Rapid a cîștigat la pas

Iași 2—0

timp fru- 
spectatori

2-0 (0-0) cu Politehnica lași
Brașov, 17 (prin telefon. de 

fa trimisul nostru).
Rapid—Politehnica 

(0—0).
Stadion Tractorul 

mos ; teren bun ; 
3 000. Au marcat : Dinu (min. 
48) și ionescu (min. 64).

RAPID : Răducanu — Cos- 
tea, Motroc, Lupescu, Greavu, 
Dinu, Pop, Neagu (min. 46 
Năsturescu), Dumitriu II, io
nescu, Codreanu.

politehnica iași : con- 
stantinescu — Romilă, lanul, 
Stoicescu, Deleanu, Ștefănescu. 
Leahu, Incze IV, Lupulescu 
(min. 76 Popovici), Cuperman, 
Gavriiă.

A arbitrat Zaharia Chifor 
(Brașov) ajutat de O.
Calugherovici și C. Mihăiles- 
cu.

Aproximativ 3 000 de specta
tori au părăsit stadionul Trac
torul într-o atmosferă de quasi 
indiferență, ca după vizionarea 
unui film cu „afiș mare“ dar 
care în cele din urmă se dove
dește a fi oarecare. De fapt, 
trebuie să mărturisim că jocul 
de aici a fost dominat de... 
transmisiile partidelor de la 
București, Tr. Severin și Sibiu 
— unde se întîmpla CEVA — 
singurele „tresăriri" ale specta
torilor brașoveni producindu-se 
la golurila lui Bungău, Oaidă 
etc...

Prima repriză â jocului a fost 
de un desăvîrșit „calm plat" 
rezultatul nul de la sfîrșitul 
primelor 45 de minute caracte- 
rizînd 
loarea 
lului. 
sens :
s-a tras un singur șut pe spa
țiul porții 
acela abia 
portul de
1—1. Toată lumea a sperat 
In repriza a doua va apare șl...

obiectiv și subiectiv va- 
spectacolului și a fotba- 
Cifre grăitoare în acest 
în prima parte a jocului

(Dumitriu II) — 
în min. 40 — iar 

cornere a fost

Și 
ra
de 
că

SERIALUL" NOSTRU

CU EM. VOGL CONTINUĂ...

• S-A RENUNȚAT LA POJONI, MANOLACHE și 
MOLDOVEANU • DOBRIN DIN NOU ÎN LOT 
• „IV-LE PRECONIZAT PENTRU PARTIDA CU AUS
TRIA • UN MECI CU CONGO (KINSHASA) ÎN LO
CUL JOCULUI CU IUGOSLAVIA'?

fotbalul. Și a apărut. La nive
lul unui joc de antrenament sau 
al unui joc-școală. Rapidiștii 
încep repriza a doua cu mai 
mult aplomb și în min. 48 des
chid scorul. Dinu se infiltrează 
spre poarta lui Constantinescu 
și, de la circa 20 de metri, șu- 
tează sec, mingea se lovește de 
piciorul lui Stoicescu și rico
șează în colțul drept al porții 
ieșenilor, în vreme ce portarul 
se dusese pe traiectoria șutului 
în colțul opus. 1—0. Gol fericii 
pentru rapidiști, rezultat din- 
tr-o șansă. Din acest moment 
pe teren JOACĂ o singură e- 
chipă, Rapid, ieșenii acuzînd 
lovitura soartei... și feroviarii 
total deconectați, încep dante
lăriile, plimbîndu-și adversarul 
așa cum vor. Rapidiștii mai fac 
un efort în min. 64 spre a-și 
asigura liniștea calificării în se
mifinale. Codreanu îi ia min
gea lui Ștefănescu, fuge pe ex
tremă, centrează, Năsturescu 
reia in Contantinescu care nu 
reține, țîșnește Ionescu și... gol. 
2—0. Soarta partidei este pe
cetluită. Pînă la sfîrșitul celor 
90 de 
pectul 
mitriu 
glează 
se ori
spectatorii ascultă 
le și mănîncă semințe.

în finalul partidei, Ion Io
nescu se joacă cu două ocazii 
mari iar Răducanu scoate spec
taculos în corner singurul șut 
periculos al ieșenilor trimis în 
min. 86 de Leahu.

în concluzie, un meci ano
nim. Rapid s-a calificat în se
mifinale, dar credem că marele 
său cîștig este acela de a fi fă
cut un bun antrenament pentru 
jocul de duminică cu Progresul.

minute, meciul are as- 
unui divertisment. Du
ll, Dinu, 

cu mingea,
adversarii

Ionescu jon- 
își bagă de- 
„la mijloc", 
tranzistoare-

Mprius POPESCU

Printr-un salt pe cit de temerar pe atît de spectaculos, Matache culege balonul din picioa
rele lui Voinea

Deținătoarea „Cupei" a părăsit „scena":
• PROGRESUL—STEAUA 2-1 (1-1)

Orice s-ar spune, meciurile 
de Cupă au farmecul lor! Un 
farmec pe care li-1 conferă nu 
numai caracterul de efemeridă 
al rezultatului și desființarea 
oricărei ierarhii anterior stabi
lită grație minuțiozității unor 
clasamente. în Cupă, echipele 
își lasă locurile și categoriile la 
vestiare, abordînd partidele cu 
zîmbetuî pe buze și fără com
plexe. Așa. s-au petrecut lucru
rile ieri, pe stadionul Republicii, 
unde Progresul (penultimul loc) 
a învins Steaua (poziția secun
dă, deci, cu veleități de lider) 
cu 2—1 (1—1) și de o manieră 
care nu 
diferența 
samentul

Pentru
mai lucizi și cu un trio scandi
nav (nu numai prin culoarea 
părului, ci și prin finețe tehni
că) de zile mari : Mateianu, 
Șoangher și (o plăcută surpriză) 
Grama — au dominat mijlocul 
terenului, variind 'direcțiile de 
atac și ritmul lor de finalizare 
în stilul unei mari echipe. Te

cine 
este

antrenori-

că Steaua 
și ieri ca

din picioarele unor jucători de 
la Progresul în loc să ajungă Pe 
ristul lui Soo sau Voinea.

Meciul, alcătuit din evoluția 
coerentă a Progresului și pîlpîi- 
rile Stelei, a fost — una peste 
alta — frumos, oferind în des
tul de lungi, perioade momente 
de fotbal bun, cu faze palpi
tante, cu ratări spectaculoase 
și cu trei goluri mult gustate de 
publicul spectator. Și, pentru 
că a venit vorba de goluri, iată 
rezumatul lor: MXN. 10, la un 
corner bine executat de Matei, 
la semiînălțime, 
fentat inteligent, 
lui Oaidă care a 
șut bine plasat;
combinație Constantin 
ru II l-a pus în cursă pe a- 
cesta din urmă 
înapoi (deci, nu 
Matache!) și 
luat în plasă;
învălmășeală, Mateianu a pre
lungit cu capul spre poartă și 
Oaidă a pătruns impetuos, în
scriind imparabîl.

Arbitrul N. Petriceanu 
(București) a condus satisfăcă
tor.

PROGRESUL : Matache —
Neacșu, Măndoiu, Peteanu, Ad. 
Constantinescu — Șoangher (din 
min. 78 AL. Constantinescu), 
Grama — Oaidă, Mateianu, 
Georgescu, Matei.

STEAUA : Haidu — Sătmă- 
reanu, Jenei, Hălmăgeanu, Ro
taru — Negrea, Popescu (din 
min. 70 Soo) — S. Avram, Con- 
tantin, Voinea, Tătaru II.

s-a acordat de Ioc cu 
de... înălțime din cla- 
campionatului.
că ieri, „bancarii" —

Victorie clară, dar greu conturată
DINAMO BUCUREȘTI—C. F. R. TIMIȘOARA 2-1

TR. SEVERIN, 17 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Sugestia 
dată și de ziarul nostru ca meciul 
de Cupă dintre Dinamo București 
șl C.F.R. Timișoara să aibă loc în 
orașul constructorilor hidrocentra
lei de la Porțile de Fier a fost 
bine primită de către iubitorii fot
balului din localitate, care astăzi 
au umplut tribunele cochetului 
stadion „1 Mai“. Din păcate. însă 
(ceea ce n-am știut nici noi) sta
rea terenului s-a dovedit total ne
corespunzătoare pentru găzduirea 
unei partide de o asemenea im
portanță. Denivelările pronunțate 
st smocurile mari de iarbă au in
fluențat calitatea jocului, solici- 
țînd eforturi fizice deosebite ju
cătorilor ambelor echipe, care pe 
deasupra au avut de făcut față 
Si prelungirilor. Deși imperfec
țiunile terenului au fost inițial în 
avantajul echipei mai puțin teh
nice (C.F.R.), în cele din urmă 
ele s-au transformat în dezavan
taj, timișorenii (în mal slabă con
diție fizică) pierzînd treptat din 
vioiciunea cu care începuseră 
partida, spre finalul ei părînd 
complet epuizați. De fapt, aceas
tă cădere fizică a timișorenilor 
explică în mare măsură înfrîn- 
gerea lor. Tn schimb, dinamoviș- 
tii, care au avut o primă repriză 
mai slabă, evoluția lor caraeteri- 
zîndu-se îndeosebi printr-un joc 
confuz al liniei de atac, și-au re
venit puternic în partea a doua a 
meciului, forțînd cu brio egala- 
rea și apoi victoria. în aceste ul
time 75 de minute (socotind șl

prelungirile) ei și-au manifes
tat sub toate aspectele superiori
tatea față de adversarii lor, ofe
rind publicului momente de fot
bal bun.

Cu toate acestea, Dinamo s-a 
calificat în semifinalele Cupei du
pă foarte mari emoții. Timișore
nii, care au deschis scorul încă 
din min. 2, prin Bungău (el a in
trodus balonul, cu capul, în poar
tă în urma executării unei lovi
turi libere la un fault al Iul Popa 
asupra lui Panici) au reușit să 
mențină multă vreme acest minim 
avantaj, dînd impresia că vor 
produce una din surprizele sfer
turilor de finală ale Cupei. De 
cîteva ori, în prima repriză, ei au 
fost chiar foarte aproape de a 
mări acest avantaj. în min. 10, 
Seceleanu și-a împins mult prea 
înainte balonul într-o cursă de 
unul singur care se anunța peri
culoasă pentru dinamoviști, iar în 
min. 29 Fodor a ratat o ocazie ra
risimă, șutînd mingea de la circa 
14 m direct în brațele Iui Datcu. 
Dinamoviști! au avut, la rîndul 
lor, cîteva bune ocazii de gol, cea 
mai mare fiind în min. 3, cînd 
Pîrcălab, rămas singur cu por
tarul Tatar, s-a complicat inutil 
(așa cum a procedat și tn meciul 
de la Bacău), dînd ocazie aces
tuia să intervină salvator. In 
reșt, deși au ajuns deseori aproa
pe de careul adversarilor, bucu- 
reștenii au acționat destul de ne
clar, nedescurcîndu-se în fața 
apărării aglomerate a timișoreni
lor. De-abia după pauză, după ln-

traducerea lui Naghi, retragerea 
lui Stoeneșcu ți împingerea îna
inte a lui Dinu, acțiunile ofensive 
ale bucureștenilor au devenit mai 
clare și mai periculoase. Ei au 
reușit să egaleze în min. 70. prin 
Naghi, care, primind o pasă de 
la Pîrcălab, a șutat fulgerător — 
din marginea careului — la ,,pă- 
fanjen”. în prelungiri, dinamo- 
vistii și-au asigurat victoria prin 
golul marcat de Pîrcălab (devenit 
mult mal activ decît în prima 
repriză) în urma unei deschideri 
splendide a lui Dinu (min, 98). în 
toată această ultimă perioadă de 
loc, timișorenii au ajuns din ce 
în ce mai rar la poarta lui Pateu, 
nereusind practic să o mai pună 
în pericol.

Bucureștenil ap obținut astfel 
cea de-a 7-a victorie consecutivă 
(în campionat și în Cupă), la ca
natul unui joc care a plăcut pu
blicului, mai ales prin dinamis
mul său.

Arbitrul N- Cursaru (Ploiești), a- 
iutat. Ia tușă de Alex. Ene (Cra
iova) și Gh. Micu (Tg. Jiu) a 
condus cu competență următoa
rele formații :

DINAMO : Datcu — Popa, Boc, 
Dinu, Ștefan, Gherghell, Stoenes- 
cu, Pîrcălab. Varga, Lucescu (min. 
46 Naghi). Haidu.

C.F.R. : Tatar — Zoresep, Mafa, 
Mușchici, Sneriosu, Samson, Bun- 
gău (min. 92 Chimiuc). Morovan, 
Seceleanu, Fodor, Panici.

Întrebai pe bună dreptate: 
tatonează pe lider și .cine 
amenințat cu retrogradarea ? In 
asemenea condiții victoria Pro
gresului poate fi socotită .me
ritată și am spune chiar reali
zată elegant, fără crispare, daca 
nu ar fi fost ultimele 10 mi
nute (dominare netă a Stelei!) 
cînd acele cronometrelor mer
geau mai încet decît băteau 

șinimile jucătorilor și 
hor acestei formații.

Lesne de înțeles 
a dezamăgit. De fapt
și în alte partide prin jocu’ 

țsău inegal, cu diferențe valo- 
țrice incredibile de la un mi- 
istnut la altul, Steaua a dovedit 
că este o echipă care, în ciuda 
strădaniilor, se încheagă greu 
pe gazon. în partida de Cupă 
cu Progresul, steliștii au dat 
tuturor celor prezenți mostre de 
fotbal de calitate, (cu linguri
ța !), pentru ca imediat să ur
meze minute întregi de gafe, 
una mai mare ca cealaltă, fiind 
evident' că roș-albaștrii făceau 
eforturi pentru a lega două 
pase și pentru a încropi o ac
țiune cît de cit periculoasă pen
tru adversar. în ultimele 10 mi
nute (poate și pe fondul unei 
evidente retrageri strategice a 
Progresului)' Steaua a domina* 
clar, avînd chiar două ocazii 
mari pe care le-a irosit nu din 
vina sa — zeița Fortuna și-a 
întins atunci protectoare aripa 
peste poarta lui Matache 
mingea ricoșînd miraculos

Mateianu a 
lăsînd mingea 
înscris cu un 

MIN. 32 o 
Tăta-

care a centrat 
putea fi ofsaid, 
Voinea a re- 
MIN. 64 la o

Călin ANTONESCU

C. FIRANESCU

BRAVO MAC AVEI I

Vagonul Arad-Dinamo Bacău 1-1 (0-1,1-1)
SIBIU 17 (prin telefon, de la 

trimisul nostru), stadion Me
talul, 
bun, 
8 000. 
(min. 
(min. 
cescu 
ajutat de C. Nițescu și E. Buc
șe (ambii din Sibiu).

VAGONUL : Gherghel — Le
nart, Miilrot, Boroș (min. 34 
Petchowski HI), Matușlnca, 
Mihai, Schweilinger, Stănoale, 
O. Dembrovschi, Chivu, Maca- 
vsl.

DINAMO : Ghiță — Maghiar, 
Nunweilier IV, Vâtafu, Veli- 
cu, Duțan, Comănescu, Ene 
Daniel. Ene II. Em. Dem
brovschi (min. 74 Băluță), Da
vid.

teren satisfăcător, timp 
spectatori : aproximativ 
Au marcat : Ene Daniei
39) și Petchowski III
76). A arbitrat D. Isâ- 

(București) de 
ce

e-

E S Aa

Nu, cardiacilor nu trebuie să 
li se dea voie să asiste la un 
asemenea meci ! Deși cei peste 
8 000 de spectatori erau neutri, 
ei au trăit momente de mare 
tensiune, pe alocuri dramatice. 
Dar sibienii, martori la al trei
lea joc cu prelungiri din actua-

la ediție a Cupei, au văzut ceva 
din ceea ce poate oferi acest 
sport atît de îndrăgit. 120 <fe 
minute de fotbal, adesea de 
bună calitate, de luptă sportivă 
dusă pînă la limitele posibili
tăților fizice, cu răsturnări 
situații, cu salvări de goluri 
păreau iminente.

La început arădenii erau
moționali. Pe Dvorjac îl lăsa
seră acasă accidentat, pe Boroș 
— alt jucător de bază — l-au 
pierdut, practic, din minutul 
25, cînd a făcut o întindere. 
Mijlocașii, și mai ales Chivy, 
nu dădeau randamentul aștep
tat. Iată de ce în primele 45 de 
minute echipa lui Jurcă nu a 
putut ține pasul și Dinamo Ba
cău a dominat uneori cu auto
ritate. în minutul 39 a venit și 
golul:
Dembrovschi a centrat și Ene 
Daniel a reluat de la 6 m în 
plasă. Dominarea băcăoanilor 
s-a prelungit 20 de minute și

la un contraatac, Em.

după pauză, cînd toți credeau 
că arădenii au depus armele. 
Dar n-a fost așa. Un jucător de 
o dirzenie excepțională, o ade
vărată ,sfîrlează, acest Maca- 
vei, a tras după el întreaga e- 
chipă. a chemat-o prin exem
plul șău să nu se predea. Și 
colegii l-au ascultat. Cu resurse 
nebănuite, arădenii au echili
brat jocul. în min. 76, Macavei 
a executat impecabil două cor
nere. La al doilea Chivu a re
luat în bară și Petchowski III 
a reluat mingea cu capul în 
plasă peste trei adversari : 1—1. 
Meciul s-a îndîrjit. Golul a dat 
arădenilor oxigen. In prelun
giri, tensiunea s-a ridicat la cel 
mai înalt nivel, dar limitele 
sportivității n-au fost depășite. 
Am asistat la faze 
ce s-au succedat cu 
une de la o poartă Ia 
fiecare echipă putea
gure victoria. Minutul 92 : Le- 
nart salvează de pe linia porții 
părăsită de Gherghel • minutul 
97: David a șutat de la 10 m, 
dar portarul arădean, cu un re
flex extraordinar, a respins în 
corner ; minutul 102 : Macavei 
a centrat, mingea l-a, depășit 
pe Ghiță și Petchowski III a re
luat cu capul peste poarta goa
lă, de Ia 6 m ; min. 103 : Băluță 
a tras în bară, mingea a reve
nit la Ene II, care de la 1 m a 
trițnis-o cu capul în brațele 
portarului. Min. 107 : de la 10 
m, Băluță a șutat, dar portarul 
a salvat în ultimă instanță; 
min. 118 : Lenart salvează djn 
nou de pe linia porții: min. 
110: Dembrovschi de Ia Vago
nul, singur cu Ghiță trage în el.

Fiecare meci din campiona
tul de tineret oferă imagini 
revelatoare despre situația ti
nerei generații de fotbaliști. 
La partidele de pînă acum, 
am reținut, pentru a nu știu 
cîta oară, un deficit de ordin 
tehnic, foarte costisitor în 
condițiile de sporită dificul
tate, specifice fotbalului mo
dern. Jucătorii nu cunosc, nici 
măcar aproximativ, tehnica 
atacului de deposedare. Dacă 
recunoaștem că în fotbalul 
internațional jucătorii buni 
manifestă mai multă dexte
ritate pentru păstrarea balo
nului, atunci, implicit, tre
buie să progreseze și mijlocul 
de recuperare a mingii. O 
dovadă despre păstrarea echi
librului între diferitele proce
dee tehnice antagoniste ne 
este furnizată de numeroși 
jucători din alte țări (apără
tori și înaintași), care știu să 
deposedeze (prin alunecare, 
sau prin procedeul clasic), 
corect din punct de vedere 
regulamentar și eficace. Fot
baliștii noștri au rămas desco
perit), prin comparație, și la 
acest procedeu. Sau încearcă 
să deposedeze adversarul de 
minge periclltîndu-i integrita
tea, faultîndu-1, sau, sînt les
ne de fentat și depășit. Am
bele alternative dovedesc ne
cunoașterea procedeului și se 
soldează cu daune. Și dintre 
consacrați, puțini și-au însușit 
acest procedeu tehnic dificil- 
Aproape toți înaintașii noștri 
manifestă o evidentă stîngăcie 
în această postură, și de 
aceea o evită. Iar majoritatea 
apărătorilor compensează pro
cedeul deficitar cu brutalități 
care te fac să te gîndești la 
doctori și la spitale. Excepții ? 
Doar cîteva: Nunweilier III, 
Motroc, Hălmăgeanu, Pexa,

1

dramatice 
repezici- 

alta. cînd 
să-și asi-

...Și ta timp ce pasionantul ,-,El 
fugitivo" își va derula sîmbătă 
ultimele sale secvențe, „serialul” 
nostru (am numit astfel dialogul 
săptămînal purtat, de asemenea, 
pe o temă plină de interes și de... 
neprevăzut) cu Emerich Vogi con
tinuă. Reamintind că în „primo 
tempo" antrenorul coordonator al 
comisiei de selecție șl de pregăti
re a echipei reprezentative a fă
cut cunoscute intențiile („în pri
ma etapă, eșalonată de-a lungul 
sezonului de primăvară, vom ve
rifica un lot mal mare de jucă
tori, nu vom întrerupe campiona
tul deoarece punem accent pe 
pregătirea la cluburi, ne vom 
consulta în permanență cu an
trenorii echipelor de divizia A 
etc. etc.“) să trecem acum la 
partea a doua a serialului care, 
o dată cu verificarea de la Sna- 
gov, ne furnizează pentru inter
viu elemente ceva mal concrete.

— Ce ne puteți spune după a- 
cest prim sondaj ? Pe cine men
țineți în Iot, la care jucători re
nunțați »

— Cu exceDția lui Pojoni, Ma- 
nolache și Moldoveanu — jucă
tori recomandați de antrenorii 
lor, și care, deși sînt utili în e- 
chipa de club, aici la lot n-au 
reușit să se integreze — pe toți 
ceilalți l-am oprit. Aș vrea să 
subliniez, ca pe uit fapt încura
jator pentru noi, randamentul 
dat de tinerii Dinu șl Grozea.

— Cu cine ați completat lotul 
pentru meciul de la 1 mai cu 
Austria 7 Etapa consumată dumi
nică a înlesnit lucrările de se
lecție 7

— Nu ta măsura dorită. Au tre
cut. lată, șase etape șl nici una 
dintre echipe n-a ajuns la o for
mă Și la o constantă în compor
tare care să ne permită o selec
ție valoroasă în .-.bloc" sau mă
car pentru un singur comparti
ment. în aceste condiții ne ve
dem nevoițl să alcătuim o for
mație ^mozaic" din următorul lot: 
portari — Coman. Răducanu, 
Datcu ; fundași — Ivăncescu, Săt- 
măreann. Barbu, Hălmăgeanu, Mo- 
canu, Deleanu : mijlocași — Do
brin, Dinu, Grozea. Dumitriu III; 
înaintași — pîrcălab, Ion Iones
cu, Tarălungă, Sasu, Oblemenco 
si Kallo. Este un lot de 18 jucă
tori, alcătuit dintr-o îmbinare a 
criteriilor de valoare și formă 
snortivă. care miercuri 24 apri
lie va evolua la București în com
pania unei selecționate de tine
ret II.

— Un bun randament a dat in 
ultimul timp Nunweilier IV. In
tr-un nost — fundaș central, cu 
aptitudini de libero pentru situa
țiile de apărare — insuficient „a- 
coperit“ în momentul de fată. 
Justificate pretenții ar mai emite 
si rapidiștii Dumitriu II si Dumi
tru. Aceștia n-au intrat în vede
rile comisiei de selecție ?

— Sînt și ei în atenția noastră, 
dar anumite formalități ne-au o- 
biigat să ne rezumăm la un nu
măr anume de jucători. Aș vrea 
însă să vă spun că o serie de 1u- 
cători, printre care talentații Du
mitru Și Tătaru II vor fi intro
duși deocamdată în reprezentati
va de tineret, alături de Boc, Din- 
cuțg, Lucescu, oprișan, Schîopu, 
Pop, Crețu, D. Ene ș.a. Și, după 
cum se știe, de la tineret la e- 
chipa I nu este de urcat decît 
o singură treaptă. Tuturor aces
tora cît si lui C. Dan (în prezent 
accidentat), M. Ionescu, Gher-SAU A Z

Pe marginea campionatului de tineret

Pal. Dumitru (Rapid). Răul 
vine de departe. îl găsim în 
proporție, relativ generală, și 
la fotbaliștii din țînăra gene
rație, deci rădăcinile sale 
merg pînă în perioada junio
ratului și chiar mai jos. Este 
necesară intervenția antreno
rilor Ia toate nivelele, decisiv 
la copii și juniori, și corectiv 
în perioada de tînăr jucător.

★

Traian Tonescu e lămurit, dar 
motivează că trebuie să ajun
gă pînă Ia vară cum s-o pu
tea. Apoi, intenționează să 
promoveze masiv, cînd se va 
termina campionatul de ju
niori, 7—8 jucători, abia tre- 
cuți de 18 ani, din echipa 
clubului antrenată de Ștefan 
Stăpciilescu. În contrast cu 
întîlnirea de la Craiova, unde 
Universitatea și Dinamo Ba
cău au aliniat în formații

F. C. Argeș—Lokomotiv Plovdiv 2-1 (1-0) 
. 1 PITEȘTI, 17 (prin telefon). — 
După primele minute de joc se 
părea că gazdele vor avea o 
sarcină ușoară, fotbaliștii bul
gari nereușind să contracareze 
acțiunile ofensive . ale acestora. 
Și intr-adevăr, am asistat la o 
primă repriză în care F. C. Ar
geș a dominat net. înaintașii 
piteșteni s-au jucat cu o mul. 
time de ocazii favorabile, din 
care au fructificat doar pe cea 
din min. 35, cînd o combinație 
Dobrin — Jercan — Dobrin 
l-a pus în situație de șut pe 
Radu, care a înscris. A fost o 
repriză plăcută, deși gazdele

au jucat mai mult pentru pu
blic. După pauză, fotbaliștii bul
gari au jucat eu mai multă in
cisivitate și ca urmare a domi
nării. lor au egalat prin Mule- 
larov (min. 58). Stimulați de 
trecerea timpului, după .ce tre
cuseră prin momente dificile, 
gazdele au forțat în final, reu
șind să înscrie prin Țurcan, în 
min. 90, la o lovitură liberă e- 
xecutată de Dobrin,

Bun arbitrajul lui C. Petrea 
— București.

I. FEȚEANU și V. ȘTEFANES- 
CU — coresp. Constantin ALEXE

- Am văzut pînă acum mai 
mult de jumătate din echi
pele de tineret și talente fra
pante n-am prea înțîlnjt. Ju
cătorii mai robuști au o teh
nică grosolană, iar cei ce 
dovedesc abilitate în contact 
cu balonul sînt piperniciți, au 
un torace îngust, sînt fragili. 
Cineva susținea că la fotbal 
vin în genere acei tineri re
fuzați Ia celelalte sporturi, 
din motive nu tocmai inven
tate și ceva dreptate avea 
preopinentul nostru. Restul 
adevărului se găsește în drep
tul anomaliilor actualului re
gim de transferări, în am
bianța căruia a fost încropit 
funcționărește un campionat 
de tineret.

Sîmbătă, am observat că 
echipa dinamoviștilor bucu
reșteni conținea numeroși ju
cători de 21—22—23 de’ ani, 
pe care nu-i recomandă pen
tru fotbal, decît un pic de 
voință. Fac excepție: Doru 
Popescu (Dinamo București) 
un înaintaș atlet, bun tehni
cian și setos de goluri, și Co
tigă. încolo... Antrenorul

MINLSUPO RTERII LA
(Urmare din pag. 1)

special și-au ales culoarea 
asta ! Știi: ca să impresioneze 
pe ai noștri! Vezi doamne: 
tricouri negre, zile negre I...

— Formidabil! Ce facem ?
— Vă spun eu : în primul 

rînd, trebuie să confecționăm 
urgent o pancartă mare cu 
„HAI, BUCUREȘTIUL !" Răs
punde Neluț, Grasu și Cris- 
tinel. Pe urmă, trebuie să 
formăm echipa de suporteri 
a cartierului. De treaba asta

mă ocup eu ! Primul antre
nament al galeriei Baba No
vac, mîine la meciul de ve
rificare al formației noastre I 
După aceea...

N-am mai stat. Fiind de
semnat să fac 
NICA“ acestui 
bucureștean, am 
reasca. Apoi, în
berei, în Rahova... Peste tot 
aceleași febrile pregătiri în 
vederea partidelor de dumini
că. Inimoșii mini-su porter! 
bucureșteni nu mai au astîm-

„AVANCRO- 
rnare cuplaj 
fugit în Fio- 
Drumul Ta-

ghell, Iancu, S. Avram, ca șl alto
ra, le sînt larg deschise porțile 
spre echipa națională. Dar cum 
pentru noi noțiunea de senator 
de drept nu mai are valabilitate 
rămîne ca toți cei enumerați aici 
să dovedească printr-o pregătire 
temeinică, efectuată zi de zi, că 
merită cinstea de a îmbrăca tri
coul național.

— Ce termen le acordați 7
— Pînă la sfîrșitul sezonului, 

pînă-n iulie—august, cînd vom 
intra în etapa a doua a pregăti
rilor : de definitivare șl omoge
nizare a echipei care va aborda 
jocurile oficiale din preliminarii
le campionatului mondial.

— V-ați fixat asupra formației 
care va susține jocul de verifica
re de Ia 24 aprilie ?

— Ne-am gîndit la : Coman — 
Sătmăreanu, Barbu. Hălmăgeanu, 
Deleanu, Dobrin, Dinu. Grozea, 
Pîrcălab, Ionescu, Tarălungă.

— Acum cînd ;,ll”-le de bază 
s-a conturat, ce precizări ați a- 
dus ideii de joc 7

— Așa cum vă spuneam _ în- 
tr-un interviu anterior, ideea 
noastră urmărește să a- 
sigure echipei un echilibru în 
ambele situații ale jocului. Astfel, 
în apărare unul dintre mijlocași 
(Dinu) va ocupa o poziție retra
să în fața fundașilor centrali pen
tru a întări una din zonele cele 
mai importante din fata porții, 
permițînd lui Barbu sau Hălmă
geanu să dubleze la nevoie fun
dașii marginali sau să se ajute 
reciproc. în situația de atac, 
Dinu va putea avansa spre 
mijlocul terenului, iar Dobrin 
(coordonatorul echipei) și Grozea 
se vor intercala în atac pentru 
a veni în sprijinul Iul Pîrcălab. 
Ionescu și Țarălungă. ,

— Nu vi se pare prea fragil 
s,trlo“-ul din față 7 Mai ales In 
condițiile unui *
om" ?

marcaj &om la

cam așa stau Iu- 
alegerea svîrfuri-

— Intr-un fel 
crurlle, dar ta ___  ... .,
lor" ne-am orientat spre viteză 
si tehnicitate. Si apoi, ne-am gîn
dit că prin participarea a doi 
mijlocași la acțiunile ofensive nu
mărul înaintașilor va spori de
seori la 5, punînd probleme unui 
eventual marcaj om la om. Ori
cum, meciul cu Austria ne va a- 
răta într-o oarecare măsură dacă 
ne aflăm pe drumul cel bun.

— In cazul în care meciul cil 
Iugoslavia, de la 15 mâi hu va 
mai avea ’
lui lăsat 
țional al

— Vom ................ .. ,_____...
în aceeași perioadă — a echipei 
Congo (Kinshasa) șl-î vom opune 
o selecționată divizionară, alcă
tuită din cei mai buni jucători. 
Apoi, la 5 iunie, va urma meciul 
cu reprezentativa Olandei.

— Acordați. în continuare, clu
burilor creditul de a pregăti ju
cătorii de lot ?

— Rămînem fideli principiilor 
mărturisite de la bun început. A 
proceda Invers ar însemna să 
punem căruța înaintea calului. 
Asa cum de altfel s-a mai pro
cedat, cu rezultatele cunoscute : 
am avut campionate cu o desfă
șurare aritmică și cu re
percusiuni asupra instruiri! la 
cluburi, fără ca să ne surîdă 
succese la nivel de reprezenta
tivă.

ioc, cu ce umpleți co
in programul competl- 
reprezentativet 7
profita de prezent» —

ne

G. NICOLAESCUI L?
destui juniori cu steaua ta
lentului în frunte, prin alte 
părți cluburile au inversat 
structura echipelor de tineret- 
rezervo, prezentînd formații 
de rezerve-tineret. ■ Uțu, 
Ologu, Tîlvescu, Zamfir, Un- 
guroiu, Colceriu, Țîrlea, Wei- 
chelt, Crainiceanu. Dragomir, 
Florea .și alții bat la porțile 
consacrării ca rezerve și niște 
antrenori, care se fac' a nu 
pricepe rostul campionatului 
de tineret și destinația fon
durilor alocate pentru acesta, 
le deschid.

Romulus BALABAN

Duminica trecută. Flacăra 
Moreni a reușit să termine 
la egalitate, la București, 
cu Metalul, (Fază din parti
da Metalul București^Fla
căra Moreni din divizia B, 

seria I)

LUCRU
păr. Cu problema biletelor 
au rezolvat. în momentul de 
față, peste 20 000 de elevi au 
în buzunar biletul de intrare. 
Acum, se pregătesc galeriile. 
Se pregătesc pancartele cu 
„HAI, RAȚUȘTELE!“ (vezi 
culoarea galbenă a echipe
lor bucureștene), se stabilesc 
— pentru cei mici — grupele 
care vor merge pe stadion, 
însoțite de profesori.

Fiindcă, duminică, TOȚI 
MINI-SUPORTERII BUCU
REȘTENI VOR FI PREZENȚI 
ÎN DEALUL SPIRII !

ANUNȚ
Se aduce îa cunoșlință 

că abonamentele de intrare 
la competițiile sportive, eli
berate în anul 1967 de că
tre Consiliul Național pen
tru Educație Fizică si Sport 
și de consiliile locale pen
tru educație fizică și sport 
își încetează valabilitatea 
de la 18 aprilie crt.

Persoanele care doresc 
să obțină abonamente de 
intrare la competițiile spor
tive în anul 1968 se vor 
adresa cluburilor și asocia
țiilor sportive.
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dispoziția clubului se află două 
„limuzine» datînd din anii 1902 
și 1904. Posesorul celui mal vechi 
permis de conducere este Josef 
Weis din Ceske Budejovice, care 
a absolvit examenul de șofer în

De un deosebit succes se bucu
ră în Cehoslovacia ^Clubul ve
teranilor automobilului" în cadrul 
căruia se face un permanent 
schimb de experiență asupra mo
delelor, calităților și tuturor as
pectelor legate de primele tipuri 
de automobile cunoscute pe plan 
european și mondial. Printre cela 
mai vechi exemplara aflata la

golful McMurdo la bordul a două 
nave. Ei vor vizita stațiile de cer
cetări științifice, unul din vul
canii activi de pe continent, lo
cuințele cunoscuțllor exploratori 
ai Polului Sud și vor putea cu
noaște, de asemenea, bogata fau
nă marină și viața pinguinilor.

INTELLICEHE!
„CLUBUL VETERANILOR 
AUTOMOBILULUI"

EXPERIENȚĂ MILANEZĂ
O Interesantă experiență pen

tru atragerea tineretului școlar

în practicarea fotbalului, va a- 
vea loc spre sfîrșitul acestei luni, 
la Milano. Cele două reputate 
formații milaneze, A. C. Milan 
și Internazionale, vor disputa pe 
stadionul san Slro un meci pen
tru elevii din oraș, intrarea va fi 
gratuită, iar conducerile tuturor 
școlilor au anunțat că vor fi sus
pendate cursurile de după-amla- 
ză pentru a se permite copiilor 
să meargă la stadion. Se conside
ră că toate cele 75 000 de locuri 
ale stadionului vor fi ocupate. 
Firește...

1915 la Viena, pe o mașină j,Fiat". 
De atunci el nu a avut nici un 
accident.

DEGHIZAREA
Pentru arbitrul italian Gino _ 

Laurenti care a condus recent un 
meci de fotbal în orașul Urbino | 
și a eliminat de pe teren trei 1 
jucători ai echipei locale, proble- | 
ma care s-a pus după încheierea 
partidei a fost cum să-și salve- ■ 
ze... pielea de furia suporterilor 1 
locali. Inventivitatea nu m lint | 
mult timp așteptată. Laurenti a 
părăsit în liniște vestiarele, tre- I 
cînd chiar prin mijlocul mulțimii I 
adunate In fața stadionului. El 
îmbrăcase o... uniformă de poli- • 
țlst I 1
BOXUL — MANIFESTARE
A CRUZIMII? I

Din Stockholm se anunță că ■ 
ministrul suedez al Justiției, H. 
Kling, a cerut interzicerea boxu- | 
lui profesionist, pe care l-a ca- I 
racterizat ca „o manifestare pu- ■ 
bllcă de cruzime”. După , cum să _ 
știe, în Islanda boxul profesio- | 
nist a fost abolit printr-un decret I 
guvernamental. ■

însemnări pe marginea 
campionatelor mondiale 
de scrimă pentru tineret

Printre cele peste 100 de 
fotografii expuse — 
pentru a. fi comandate 

de public — în incinta Pala
tului de (Sristal se aflau cîte- 
va care o înfățișau pe flore- 
tista noastră, Adriana Moro
șan, în timpul festivității de 
premiere la proba respectivă. 

Acolo, în extremitatea celor 
mai bune șase floretiste ale 
tinerei generații, Adriana a 
fost surprinsă de obiectivul 
scrutător al unui reporter 
dibaci privind mîhnită în jos, 
încleștind pumnii și, în cele 
din urmă, ștergîndu-și cu 
palma o lacrimă pe care nu 
a mai putut să o stăpînească. 
Și totuși, ea a urcat, față de 
ceilalți reprezentanți ai noș
tri, pe cea mai înaltă treaptă. 
A terminat pe locul VI, în 
timp ce la precedenta ediție 
a campionatelor s-a clasat a 
XlI-a. Este un progres evi
dent. Și totuși, Moroșan ar 
fi putut obține cîteva victorii 
în compania celorlalte cinci 
floretiste. Și n-ar mai fi plîns. 
Ce să mai spunem despre 
spadasini și sabreri ? Pe flo- 
retiști îi scoatem din discuția 
aceasta, pentru că ei au ajuns 
la nivelul anticipat de, spe
cialiștii noștri: Burlea pe 
locul IX, Ștefan pe locul 
XIII. Ei n-au plîns, dar au 
arborat o mină de oameni 
profund (sperăm și sincer) 
afectați.

Ce mai putem face, însă, 
cu regretele și lacrimile după 
ce faptul s-a consumat 7 

înțelepciunea anticilor re
comanda în asemenea prile
juri — ca și în cele de mare 
bucurie — o atitudine mode
rată : „Nec fiere, nec ridere 
sed intelligere** (Nici să rî- 
dem,' nici să plîngem ci să 
înțelegem).

Așadar, să punem. punct

să căutăm sălamentărilor, 
pătrundem spre miezul lucru
rilor, să înțelegem ce anume 
avem de făcut pentru a asi
gura scrimei noastre un 
schimb valoros, care să ducă 
mai departe buna reputație 
pe care ne-am făurit-o în 
ultimele campionate mondiale 
la floretă băieți, în „Cupa 
campionilor europeni" la flo
retă fete, pentru a nu aminti 
decît cele mai recente per
formanțe.

Pregătirea scrimerilor noș
tri tineri va trebui făcută 
cu mai multă exigență și va 
trebui completată cu o mai 
bogată activitate competițio- 
nală, pe plan intern și ex
tern. Va trebui, lucru care se 
neglijează în general în spor
tul nostru, să se asigure o 
pregătire, psihică după cele 
mai moderne procedee, 
parte din tinerii noștri 
prezentanți la C.M. de 
Londra au fost copleșiți 
trac (Duțu), au suferit de 
somnie (Irimiciuc), au acțio
nat cu teamă excesivă într-o 
condiție nouă de concurs 
(Adriana Moroșan pe podiu
mul destinat finalistelor).

Desigur, în analiza ce se 
va face în cadrul biroului fe-

O 
re
ia 
de 
in-

Urmeuză meciuri decisive 
pe echipein turneele

(Urmare din pag. 1)

portarea pe care o va avea 
actualul campion conti
nental, suedezul Kjell 
Johansson. L-am întîlriit pe 
celebrul jucător în ajunul 
competiției. îngrijorat, to
tuși destul de încrezător, 
el ne-a declarat i ..Chiar 
astăzi mi-a expirat terme
nul pentru satisfacerea sta
giului militar. Deși vină a- 
cum n-am putut să urmez 
un program complet de 
pregătire, nu mi-am negli
jat antrenamentele și sini 
curios și eu cum voi juca". 
Desigur, șansele Suediei 
pentru a obține a treia 
‘oară titlul continental de
pind foarte mult de evo
luția lui Johansson. în fine, 
să vă oferim și o intere
santă știre privind organi
zarea viitoarelor „europe
ne", în ședința de marți a 
Comitetului U.E.T.T. s-a 
hotărît ca ediția a Vll-a a

C.E. de 
aibă loc la 
1970. Interesant este tripti
cul organizatoric pe care îl 
încearcă federația sovieti
că de specialitate1 1968
(august) — „Criteriul euro
pean de juniori**; 1970 — 
Campionatele europene; 
1973 — Campionatele mon
diale.

Și acum, rezultatele pri
mei zile (dimineața) : Echi
pe bărbați: Gr. I. Suedia- 
Finlanda 5—0. II. U.R.S.S.- 
Scoția 5—0, III. Iugoslavia- 
Portugalia 5—0, V. Ceho- 
slovaoia-Suedia 5—0. Fran- 
ța-Guernesey 5—0, VI. An- 
glia-Irlanda 5—1, Poloma- 
Malta 5—0, VII. R.F G.- 
Elveția 5—1, Danemarca- 
Jersey 5—0, VIII. Ungaria- 
Italia 5—0, R.D.G.-Țara Ga
lilor 5—0 ; Echipe femei s
I. Ungaria-Danemarca 3—1,
II. U.R.S.S.-Scoția 3—1, III. 
Cehoslovacia — Luxemburg

R.F.G.-Spania 
Anglia-Franța 
R.D.G.-Jersey

tenis de masă să 
Moscova, în

IV.
V. 

VII.

CALCULATORUL ELECTRONIC 
S-A ÎNȘELAT

Nu faceți apel la calculatoarele 
electronice ca să vă dea pro
nosticuri exacte la fotbal I A- 
ceasta, după nereușita experien
ță făcută cu 48 de ore înaintea 
sferturilor de finală ale „Cupei 
Angliei". Calculatorul a fost 
„alimentat" cu rezultatele obți
nute în ultimii trei ani de cele 
opt echipe participante. Pronos
ticurile sale au Indicat: Chelsea 
va dispune de Birmingham, Leeds 
va învinge la un gol diferență, 
pe Sheffield United, la fel Lei
cester City va cîștlga în fața lui 
Everton, iar în meciul West 
Bromwich Albion — F. C. Li
verpool va fi egalitate. Nu
mai două din aceste pronosticuri 
s-au adeverit. West Bromwich a 
terminat într-adevăr la egalitate 
meciul (lucru apreciat dinainte 
chiar și de specialiști) șl Leeds 
a cîștigat cu 1—4) în fața Iul 
Sheffield. In schimb Birmingham 
City, din divizia secundă, a dis
pus cu 1—0 de Chelsea, iar Lei
cester a pierdut la Everton cu 
1—3.

I 
.1

TURNEUL POPICARILOR ★

se efectuează

Simbătă, la Niirnberg:
R. F. a Germaniei—România

Reprezentativele de po
pice ale țării noastre plea
că azi într-un turneu de 
5 meciuri în R.F. a Germa
niei și R.D. Germană. Pri
ma întîlnire va avea loc 
sîmbătă la Niirnberg, între 
echipele reprezentative ale 
României și R.F. a Germa
niei. Meciul de la Niirn
berg va fi cea de a treia 
confruntare dintre echipele 
țărilor respective. Pînă în 
prezent scorul este favora
bil sportivilor noștri cu 
3—1 (2—0 la fete și 1—1 
la băieți). Cea de a doua 
reuniune din R.F.G. va 
avea loc duminică la Miin- 
chen, între Selecționata 
Bavariei și Selecționata 
București.

în continuarea turneu
lui, popicarii noștri vor 
evolua în R.D. Germană, 
unde vor susține trei 
jocuri: la Jena, Leipzig și 
Berlin.

în acest turneu vor fi 
folosiți următorii jucători 
și jucătoare; P. Purje, C. 
Vînătoru, I. Micoroiu, V. 
Măntoiu, Gh. Silvestru, C. 
Radulescu, I. Tismănaru, 
D. Kridor, respectiv, Țin
ea Balaban, Elena Cernat, 
Crista Szocs, Florica Negu- 
țoiu, Margareta Szemanyi, 
Cornelia Moldoveanu, Ele
na Trandafir și Ana Mar- 
cu. Antrenori: F. Popescu 
(la băieți) și Al. Andrei 
(la fete). Delegația este în
soțită de arbitrul interna
țional, D. Stoica.

La ora cînd 
convorbirea telefonică, (aproa
pe de miezul nopții), echipele 
noastre susțin ultimele me
ciuri premergătoare semifina
lelor. Astfel, la fete, Romania 
conduce cu 2—B în fața forma
ției Olandei : Marla Alexandru 
— Ellen Klatt 2—0 (14, 1), E. 
Mihalca — Van der Laan 2—0 
(11, 15). Se dispută dublul. In
diferent de rezultat, echipa 
noastră este calificată în gru
pa semifinală, alături de 
U.R.S.S., Cehoslovacia și 
R.lD.G. sau Suedia.

La băieți, România conduce 
tot cu 2—0 în meciul cu Olan
da : Giurgiucă — Deken 2-0, 
Rethi —- Van der Helm 2—1 
(22—20, 25—27, 33—31 !). Echipa 
noastră masculină a intrat șl 
ea în grupa semifinală.

telex
EN PROVENCE 

(Franța) a început competiția 
internațională de tenis „Rache
ta de aur". Petre Mărmureanu 
(România) l-a eliminat cu 
10—8, 6—2 pe Patrick Beust 
(Franța). Alte rezultate : Merell 
(Suedia) — Darmon (Franța) 
6—4, 6—1; Moore (Australia) — 
Matheu (Franța) 7—5, 6—3; Dar- 
mont (Franța) — Digude (Fin
landa) 2—6, 9—7, 6—0; Buding 
(R.F. a Germaniei) — Dibley 
(Australia) 2—6, 9—7, 6—0; Mer- 
lo (Italia) — Gorostiaga (Boli
via) 6—2, 6—1.

ÎN LOCALITATEA BYD- 
GOSCZ (Polonia) a avut loc în- 
tîlnirea internațională de box 
dintre echipele de juniori ale 
cluburilor Start (Polonia) și 
Voința București. Tinerii pugi- 
iiști români au obținut victoria 
cu 18—2.

COMPETIȚIA INTERNAȚIO
NALA DE CICLISM disputată 
între Gând și Wevelgem (246 
km) a fost cîștigată de belgia
nul Walter Godefroot, care a 
realizat timpul de 5h 50:00. El 
a dispus la sprintul final de 
Vanneste (Belgia) și de Gi-

deral se vor preciza toate b 
amănuntele care au dus la o - 
prezență nesatisfăcătoare â I 
tinerilor noștri scrimeri pe “ 
planșele Palatului de Cristal... |

Sebastian BON1FACIU
Londra, 17 aprilie

Cînd Joe Frazier nu urcase încă 
treptele ringului, cel mal mare 
idol al său era Floyd Patterson. 
Micul Joe îl scria scrisori pline 
de admirație rugîndu-1 să-l ini
țieze în tainele boxului. Insă Pat
terson nu a răspuns niciodată. 
In prezent, după' victoria asupra 
Iul Buster Mathis, Frazier este un 
„mie campion mondial”, iar In 
proiectele sale stă șl o întîlnire 
cu ex-campionul lumii Floyd 
Patterson. Poate că Joe vrea să-1 
Spună, după meci, adversarului 
său : „Vezi, acum nu mal am 
voie de lecțiile tale

TURIȘTI LA POLUL SUD
Antarctlda va fi vizitată 

primul grup de 60 de turiști care 
vor sosi la stația americană din

ne-

de

MARÎELLE Șl MODA
Cunoscuta schioară franceză, 

Marielle Goitschel, de două ori 
campioană olimpică, a anunțat 
intenția de a abandona activita
tea competițională după concursu
rile la care participă în S.U.A. 
în ce privește viitorul, Marielle 
a hotărît să deschidă la Paris o 
casă de mode. Care, bineînțeles, 
se va îngriji, în primul rînd, 
de noi modele de îmbrăcăminte 
pentru sportivi și sportive.

I
I
I

J

Vineri vor începe la Donaueschingen (R. F a Germaniei) 
întrecerile din etapa a doua (prima manșă) a „Cupei Dunării" 
la haltere. în rindurile de mai jos prezentăm două corespon
dențe privind echipele Bulgariei și Cehoslovaciei, care Parti
cipă la această reuniune, alături de selecționatele României, 
K. F. a Germaniei, Ungariei, Austriei și Iugoslaviei.

BULGARIA: Rezultate excelente
recorduri mondiale de juniori 
la categoria semimljlocie. Cea 
mai bună performanță a sa 
este de 417,5 kg.

Iată, de altfel, în ordinea ca
tegoriilor, numele recordmanilor 
bulgari, performanțele lor și

anul cînd au fost stabilite : A- 
tanas Kirov 337,5 (1968), Mladen 
Kucev 355 (1967), Kostadin Ti- 
lev 405 (1967), Marin Kalcev
432,5 (1968), Petar Tacev 462,5 
(1964), Ivan Atanasov 507,5 (1968)

Pentru alcătuirea formației 
care va participa la „Cupa Du
nării", antrenorul federal Si
meon Kolev are o singură pro
blemă, desemnarea concurentu
lui la categoria ușoară, unde 
candidează campionul K. Tilev 
și juniorul R. Florov, acesta 
din urmă în vîrstă de numai 
19 arii.

Toma HRISTOV

CEHOSLOVACIA :■ Performanțe remarcabile
ale
pe

co-

La actuala ediție a „Cupei Du
nării" la haltere, Bulgaria va 
alinia pe cei mâi buni reprezen
tanți ai ei. Apropiata întrecere 
constituie un bun prilej de a 
obține normele stabilite de fede
rația bulgară în vederea partici
pării la J.O. din Mexic. In pre
zent, halterofilii bulgari dețin o 
formă excelentă care s-a obser
vat la recentele semifinale 
campionatului republican 
echipe.

Atanas Kirov, la categoria
coș și-a îmbunătățit recordul 
personal cu 10 kg, iar Marin 
Valeev, la cat. mijlocie, cu 27,5 
kg și cu 2,5 kg cea. mai bună 
performanță a țării. Un valoros 
record republican a fost stabilit 
de Ivan Atanasov la categoria 
grea, care a depășit cu 2,5 kg 
rezultatul lui I. Veselinov (505 
kg). Un succes remarcabil a în
registrat, în ultimul timp, și ju
niorul L. Kocev. In interval dș. 
numai trei luni de zile, el a 
reușit să ridice 32,5 kg mai 
mult, stabilind totodată patru 
noi recorduri republicane și trei-

Reprezentativa Cehoslova
ciei care va lua startul la 
„Cupa Dunării" este alcătuită 
din halterofili deosebit de pu
ternici. De altfel, sportivii ce
hoslovaci contează printre fa- 
voriți la majoritatea categori
ilor. Iată o Scurtă prezentare 
a halterofililor cehoslovaci, care 
vor lua startul la Donaueschin
gen.

CAT. COCOȘ : Oldrich Kuzi- 
lek (Gottwaldow) 26 de ani, 
locul 6 la ultima ediție a cam
pionatului european. Cea mai 
bună performanță a sa este de 
310 kg (record cehoslovac). De
ține și recordul la aruncat cu 
122,5 kg.

CAT. PANA :

brandt (Ruda Hvezda Praga), 
21 de ani, deține recordul Ceho
slovaciei (juniori) la smuls, 
avînd cea mai bună perfor
manța la totalul celor trei pro
be de 310 kg.

CAT. UȘOARA : Ondrej He- 
kel (Bohumin), 23 de ani, a o- 
cupat locul al șaselea la „Săp- 
tămina preolimpică" de la Ciu
dad de Mexico, este triplu 
recordman al țării: 397,5 kg.

CAT. SEMIMIJLOCIE : Mi
roslav Kolarik (Bohumin), 
de ani, 
împins 
sa este

CAT.
jila (Bohumin), 25 de ani, cam
pion olimpie în 1964, locul III 
Ia C.M. din 1966, și la Jocu
rile preolimpice din 1967. Fost 
recordman mondial. în pre
zent deține următoarele rezul
tate : 146 kg, 145 kg, 
și 470 kg.

CAT, SEMIGREA : 
Orszag (Bohumin), 24 
locul 6 la „Săptămîna
pică" în 1967, recordman 
țării la împins (152,5 kg), 
mai bună performantă a sa: 
452,5 kg.

CAT. GREA : Oldrich Lexa 
(Banik Ostrava) 34 de ani, lo
cul V la „Săptămîna preolim
pică" din 1967, recordman al 
țării Ia împins 173 kg. La to
talul celor trei stiluri deține 
rezultatul de 
ridică 140 kg 
cat).

După cum
fele halterofililor 
sînt remarcabile.

25 
deține recordul țării la 
(136 kg). Performanța 
415 kg.
MIJLOCIE : Hans Zdra-

O 
neri 
face 
pentru a disputa (n.r. la 20 
și 21 aprilie, la Galați) între
cerile bilaterale ale echipelor 
masculine și feminine, în 
compania reprezentanților 

țării gazdă. în Ce privește în- 
tîlnirea băieților, trebuie men
ționat că față în față vor sta 
echipele ce se pregătesc pen
tru apropiatele întreceri ale 
„Cupei Galea", deci cei mai 
buni tenismani sub 21 de ani.

Echipa U.R.S.S. are în frun
te pe Vladimir Korotkov, un 
nume cunoscut în arena spor
tului alb, dat fiind că este 
tot mai des întîlnit în fina
lele unor competiții interna
ționale. Korotkov, care a îm
plinit recent. 20 de ani, figu
rează pe un loc fruntaș în 
clasamentul tenismanilor se
niori ai țării. El deține nr. 4, 
la egalitate cu S. Lihaciov, 
dar în urma primelor. trei ra
chete sovietice, A. Metreveli, 
V. Egorov și T. Leius. în pal
maresul său figurează titlul 
de campion junior la Wim
bledon, în 1966, iar alături 
de V. Egorov el deține titlul 
de campion unional la dublu 
masculin. Recent, VI. Korot
kov a obținut un rezultat re
marcabil, cîștigînd proba de 
simplu a turneului de la A- 
lexandria, după ce a învins 
pe cunoscuții jucători N. Ka- 
logheropoulos (Grecia) și M. 
Holecek (Cehoslovacia).

Coechipierul lui Korotkov, 
în meciul cu selecționata de 
tineret a României, va fi. ta
leri tantul Anatoli Volkov, re
velația ultimului sezon. de 
iarnă. în jocurile din sală, 
Volkov (20 ani) a obținut vic
torii la toți primii zece tenis
mani sovietici, ceea ce îi a- 
sigură, un credit deosebit în 
rîndul specialiștilor.

Speranțe se leagă și de evo
luția componentelor echipei 
feminine. Prima echipieră, 
Olga Morozova, s-a remarcat 
și ea la ultimele ediții ale

puternică formație de ti- 
tenismani sovietici vor 
deplasarea în România

turneului de junioare de Ia 
Wimbledon. Ea este câștigă
toarea turneului internațional 
de la Tbilisi, din vara trecută, 
unde a învins în finală pe 
campioana unională, Galina 
Bakșeeva. Tot acolo, ea a în
trecut-o și pe Ana Dmitrieva. 
La 19 ani, Morozova figurează 
pe locul 3 în clasamentul se
nioarelor sovietice.

în fine, a patra reprezen
tantă a U.R.S.S., tînăra Ev
ghenia Izopaitite (18 ani), se 
poate mîndri cu nr. 1 în lista 
celor mai bune junioare ale 
tenisului sovietic.

Aleksei PATRIKEEV
Moscova, aprilie.

Turneul de tenis

de la Palermo

Alte rezultate au fost con
semnate în turneul de tenis 
de la Palermo : simplu mascu
lin: Năstase—Stone 6—1, 9—7; 
Țiriac— Di Domenico 6—3, 
6—3; Bologna—Mulligan 4—6, 
8—6, 6—1 ! ; Alexander—Ka- 
logheropoulos 6—4, 6—3; Pal
mieri—Dron 4—6, 9—7, 6—Oj 
simplu feminin: Dibar—Pilla 
6—1, 6—2; Petersen—Alexan
der 7—5, 6—2; dublu mas
culin: Țiriac, Năstase—Zuleta, 
Giordano 6—0, 6—2; Dron, 
Bologna—Spear, Elșchenbroich 
6—4, 8—6; Stone, Kaloghero- 
poulos—Di Domenico, Di Mat
teo 7—5, 6—3; Palmieri, DL 
Maso—Pintus, Lo Casio 6—1, 
6—3.182,5 kg

IN REPRIZA A 5-aK.O

CURTIS COKES
A

LUI W. LUDICK
Ludick a ieșit cu O

490 kg (la smuls 
și 185 kg la arun.

Viteslav 
de ani, 

preolim- 
al 

!ea

se vede, rezulta- 
cehoslovaci

Cenek KOHLMANN 
redactor Ia Ceskoslovenski 

sport — Praga

TITLUL IN FAȚA
ȘI-A PĂSTRAT

Helle-

Campionul olimpic Hans Zdrazila va fi unul dintre favoriții 
întrecerilor pentru „Cupa Dunării" la haltere

DALLAS, 17.— Boxerul ne
gru Curtis Cokes (S.U.A.) și-a 
păstrat titlul de campion al 
lumii la categoria „semimijlo- 
cie“, învingîndu-1 prin k.o. în 
repriza a 5-a pe sud-africanut 
Willie Ludick, în meciul des
fășurat în prezența a peste 
8 000 de spectatori.

Cokes a boxat excelent în 
acest meci, dominîndu-și copios 
adversarul cu directe de stîn- . 

în repriza a doua, la o

„contră",
arcadă deschisă. în rundul 5, 
complet depășit de loviturile 
rapide ale campionului, boxe
rul sud-african a fost la un pas 
de. k.o. Arbitrul meciului; Lew- 
Ersking, redactor-șef -al reviș-, 
tei „Boxing Illustrated", a«în
trerupt întîlnirea care devenise 
inegală. Conform regulamentu
lui, Ludick a fost declarat în
vins prin k.o. tehnic.

9.

ca deținătorul 
la categoria

mondi (Italia). Rik Van Looy 
și Eddy Merckx au ocupat locu
rile 8 și respectiv

W.B.A. A DECIS 
titlului mondial
mijlocie, italianul Nino Benve- 
nuti, să-și pună în joc centura 
în fața americanului Don Ful
lmer. De asemenea, s-a stabilit 
ca boxerul australian Lionel 
Rose, campionul lumii la cate
goria cocoș, să-l întîlnească pe 
șalangerul său, mexicanul Pi- 
mental, iar argentineanul Ho-

urmărit la Reykjavik meciul 
internațional masculin de hand
bal dintre echipele Islandei și 
Danemarcei. Echipa daneză, vi- 
cecampioană mondială, a obți
nut o dificilă victorie cu sco
rul de 17—14 (4-5).

Formația probabilă a Bulgariei pentru
Antrenorul Boșkov a făcut 

ieri cunoscută formația proba
bilă pe care o va alinia in me-

meciul cu

flattie
racio Accavalo să lupte, cu tai- 
landezul Chionoi pentru centu
ra mondială a „muștelor".

se desfășoară în 
turneu internațio- 

profesio- 
simplu 

(Spania) 
10—8 pe

LA PARIS 
prezent un 
nai de tenis rezervat 
niștilor. în proba dd 
masculin, A. Gimeno 
l-a învins cu 13—11,
Fred Stolle (Australia). La fe
minin, Billie Jean King (SUA) 
a întrecut-o cu 6—1, 6—2 pe 
Rose Mary Casals (SUA), iar 
Ann Jones (Anglia) a învins-o 
cu 6—1, 6—4, pe Frangoise Durr 
(Franța). ,

DATELE SEMIFINALELOR 
COMPETIȚIEI DE FOTBAL 
pentru „Cupa Americii de Sud": 
la 18 aprilie la Sao Paulo, Pal- 
meiras (Brazilia) întîlnește pe 
Penarol (Uruguay), iar la Bue
nos Aires. Estudiantes la Plata 
(Argentina) va juca cu Racing 
Buenos Aires deținătoarea tro
feului. Meciurile retur ale aces
tor semifinale se vor desfășura 
la 23 și 24 aprilie în orașele 
Montevideo și respectiv La 
Plata.

S ■ -
A 7-A PARTIDA a meciului 
de șah Spasski — Gheller pen
tru sferturile de finală ale tur
neului candidaților la titlul 
mondial s-a încheiat remiză. In 
prezent, scorul este de 5—2 în 
favoarea lui Boris Spasski care 
mai are nevoie doar de o ju
mătate de punct în următoa
rele 3 partide pentru a se ca
lifica în semifinale.

ciul retur cu Italia in 
campionatului european : 
onov — Salamanov, Ivan

cadrul
Sime-
Dimi-

trov, Penev,
nev, Jecev,
Asparuhov, Dermendjiev.

Gaganelov, Bo- 
Iakimov, Popov.

NUMEROȘI SPECTATORI au

Bulgaria Olanda (echipe
Reprezentativa Bulgariei (ju

cători sub 23 de ani), dețină
toare 
parat 
patra

a „Cupei Europei", și-a a- 
ieri cu succes, pentru a 
oară, titlul. După victo-

sub 23 ani) 3-1
riile repurtate în fața 
zentativelor R. D. Germane, 
Finlandei și Cehoslovaciei, fot
baliștii bulgari au dispus

repre- miercuri de echipa Olandei, cu 
3—1 (2—1). Golurile învingători-, 
lor au fost realizate de Mihai
lov (2) și Țvetkov.

Larsen (învingător) a suferit prima infrîngere
Turneul internațional de șah 

de Ia Monte Carlo a programat 
ieri ultima rundă. Ciștigătornl 
întrecerii, danezul Larsen, și-a 
permis să piardă la americanul 
Byrne, Hort I-a învins pe 
Letzelter iar Uhlman pe Zin-

ser. Celelalte partide (Gheor
ghiu — Portisch, Pîdevski — 
Forintos, Smislov - Benko, Da- 
mianovici — Botvinnik) s-au 
încheiat remiză. Iată clasamen
tul final: LARSEN 9% P,

Botvinnik 9 p, Smislov și Hort 
8% P, Byrne 8, Gheorghiu, 
Portisch și Benko 7«/2. p, Forin- 
tos 6l/2 p, Damianovici și Uht- 
tnan 5*/2 P, Pîdevski 5 p, Let
zelter IV2 P, Zinser 1 p.

A fost desemnat arbitrul întîlnirii de tenis 
România— Danemarca

Comitetul
„Cupa Davis" a 
rești intre 28 și 30 aprilie, va fi arbitrat de austriacul dr. J. Heydrich. Ieri, F.R.T. a primit din 
partea forului danez de specialitate confirmarea că echipa oaspe sosește în România pe data 
de 24 aprilie, avmd in formație pe cunoscuții tenismani Jan Leschly și Torben Ulrich

de organizare pentru zona europeană al competiției internaționale de tenis 
anunțat ca meciul Romania— Danemarca, din primul tur, programat la Bueu-


