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ÎNTRECERI PASIONANTE
TURNEELE PE ECHIPE

ale campionatelor europene
Partidele turneelor ipe echipe 

ale „europenelor" de tenis de 
masă au fost urmărite cu inte
res sporit, joi seara, la „PăLais 
des sporit»* din Lyan. Pe pro
gram au figurat meciuri hotă- 
ritoare pentru configurația da- 
Eamentelor. în grupa feminina 
B, formația României nu a pu
tut depăși puternica reprezen-

Activitatea sportivă 
și turistică a pionierilor 
și școlarilor In discuție 

Ieri, la Palatul pionieri
lor din Capitală; a avut loc 
plenara Consiliului Națio
nal al Organizației Pionieri
lor. Au participat: preșe
dinți de detașamente; pro
fesori de educație fizică, 
directori de școli și licee, 
reprezentanți al Ministeru
lui învă(ămîniului și 
C.N.E.F.S. S-a analizai cu 
acest prilej stadiul actual al 
dezvoltării acestei activități, 
au fost dezbătute pe larg 
problemele legato do orga
nizarea viitoarelor acțiuni 
sportive șl turistice în șco
lile generale și s-au făcut 
o serie de recomandări pen
tru perioada care urmează.

Vom reveni cu amănunte.

tativă sovietică, de care a fost 
întrecută cu 3—1. Rezultatele : 
Rudnova-Mihalca 2—0 (8, 10), 
Grinberg-Alexandru O—2 (—13, 
—18), Rudnova, Griniberg-A- 
lexandru, Mfhalca 2—O (11, 18), 
Rudnova-Alexandru 2—0 (16, 
9). Mihalca a secondat slab în 
acest meci pe (Maria Alexandru, 
care In partida cu Rudnova a 
menținui echilibrul doar o par
te din primul set (13—13), după 
oare n-a mai putut face față 
ofensivei dezlănțuite de ad
versara sa.

La băieți. In grupa semifinală 
A. la ora convorbirii. Ce
hoslovacia conduce în fața Ro
mâniei cu 3—2 : Kollarovici- 
Negulescu 2—0 (14, 17), Miko- 
Covaci 2—1 (11; —18, 19), Kunz- 
Giurgiucă 0—2 (—17, —21), Miko- 
Negulescu 1—2 (11,. —20, —14)
Kollaiwici-Giurgiucă 2—0 (17, 
13);

Alte rezultate : masculin gru
pa A : Suedia-Ungaria 5—2 ; 
grupa B: Iugoslavia-Anglia 5—1, 
R.F.G.-U.R.S.S. 3—2 (meciul 
continuă) ; feminin grupa A : 
R.F.G.-Polonia 3—0, Ungaria- 
Anglia 2—2 (continuă) ; grupa 
B : Cehoslovacia-R.D.G.

PANORAMIC
SPORTIV
INTERN

„Fugit irepara
bile tempos !“

Ion Baboie în 
cursa internațio
nală Praga—Pode- 
brad, din 1948.

Se pare, însă, 
că acest dicton 
latin, cu un ca
racter atît de ex
haustiv, n-a ope
rat — deocamda
tă — și asupra 
carierei prodigioa
se a neobositului 
mărșăluitor. As
tăzi, la 55 de ani, 
Baboie sfidează 
kilometrii cu ace
lași entuziasm, ti
neresc 
aceeași
amulet, făcută nod 
peste gît.

Succes, bătrîne!

antrenamente

de tenis de masă

Foto: F. BRANDRUP

ÎNVINGÎND PE LEGIA CU 3-0

Dinamo a făcut

In pagina a 4-a. amănunte de 
la partidele disputate în cursul 
zilei.
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Foto: A. NEAGUFază din meci I Imeciul retur de la Var-
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C. • • opiu 
răspund 

PREZENT I

în cursul zilei de vineri echi
pele noastre vor susține urmă
toarele partide, in grupele se
mifinale : cu Cehoslovacia și 
R.D.G, (fete) și cu Suedia (băr
bați).

Ieri, reprezentativa de 
fotbal a școlilor generale 
bucureștene a ținut in șah 
echipa de juniori 
talul București, 
a terminat 
(1—1). 'Jocul 
viu disputat, iar portarii 
— după cum se vede — 
au avut mult de furcă... 
Dar și-au făcut datoria 1

un nas spre finala „C.C.E

Deținătoarea „Cupei campionilor 
europeni11 la volei, formația Dina
mo București a disputat ieri, în 
sala din șos. Ștefan cel Mare, pri
ma întîlnire din semifinala ediției 
în curs de desfășurare cu Legia 
Varșovia, campioana Poloniei. Ac- 
ționînd la limita superioară a po
sibilităților lor tehnice și fizice, 
demonstrând o aprinsă dorință pen
tru o victorie care să le ușureze 
drumul spre finală, dinamoviștii 
și-au asigurat-o cu 3—0 (13, 8, 10), 
dar după multe emoții, mai ales în 
setul I și prima jumătate a setu-

III, întrucît oaspeții au prezen- 
o garnitură puternică, omogenă, 
care au evoluat nu mai puțin 
cinci titulari ai naționalei polo

neze (Paszkiewicz, Skorek, Skiba, 
Szierzulski și Rutkowki).

Victoria dinamoviștilor este cu 
atît mai prețioasă cu cît voleiba
liștii polonezi au impresionat prin 
forța și siguranța atacului, prin 
posibilitățile de regăsire în momen
tele cheie. După această partidă 
excelentă, în ■ care au realizat un 
mare pas spre finala competiției, 
Dinamo trebuie să privească cu

seriozitate
șovia, în care să confirme valoarea 
sa și să obțină mult rîvnita cali
ficare.

Iată formațiile: DINAMO: COR- 
BEANU (STOIAN), Papugiu (Cozo- 
nici), SCHREIBER, DERZEI (Sme- 
recinschi), Ganciu (Stoian), Tîrlici; 
LEGIA: Rutkowski, Szperling, SKO
REK (Szierzulski), SKIBA, Doma- 
s'zenki (Skorek), PASZKIEWICZ. 
Au arbitrat foarte bine, R. Demar- 
sin și A. Debeve (Belgia).

C. DIBA
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PRIETENI

ahficativul „priefen 
se poate de clar definit 
orice dicționar. Prietenia 
inspirat operele multor gîndi- 
tori și scriitori. Și, în general, 
fiecare om consideră că știe 

să interpreteze înțelesul real al priete
niei și că îl aplică întocmai.

Bineînțeles, în sport prietenia își gă
sește un teren propice pentru a fi 
cultivată și dezvoltată în sensurile ei 
cele mai curate. Să amintim numai de 
prietenia dintre Eugenio Monti — 
„Monsieur Bob" — și campionul român 
Ion Panțuru, de trăinicia legăturilor 
dintre Ralph Boston și Igor-Ter Ovane- 
sian, Gustav Schur și Gabriel Moiceanu, 
Ion Moina și Eugen Lupșa. Cît nobii 
altruism, cîtă sensibilitate și gingășie, 
dar, mai ales, cîtă curățenie găsim 
în aceste adevărate pilde de prietenie I 
Și cît de mult a contribuit o purtare 
cu adevărat prietenească, la îndeplini
rea unor idealuri sportive la care ajung 
doar cei puternici la minte, la suflet 
și la trup.

Mai există, însă, și o altă „priete
nie". Ea reprezintă, de foarte multe 
ori, acea legătură dintre sportivul de 
performanță și susținătorul său, acesta 
din urmă fiind o rudă, o cunoștință 
cu pretenții de prieten, sau, pur și 
simplu, un microbist. Toți sînt bine
venit! în preajma sportivului și fiecare 
îsi poate avea partea sa de 
ție în susținerea moralului, 
nerea performanței sportivului

Dar...
De ce, după o întrecere 

acest gen de prieten, este primul care 
vine și rostește compătimitor : „Ai fost 
cel mai bun ! Singur, însă, ce puteai 
face ?" ; sau : „Trebuia să cîștigați I 
V-au furat arbitrii I".

De ce, după un meci cîștigat sau 
pierdut, „prietenul" îl invită pe idolul 
său la un pahar : „Să bem de bucu
rie I" ; sau : „Să bem de necaz I".

De ce, atunci cînd în restaurant se 
află un sportiv care bea un simplu 
pahar cu bere, „prietenul" îi trimite 
prin ospătar o sticlă de vin, cu men
țiunea : „Spune-i că-i din partea mea 
și, dacă vrea, îi trimit și o „tărie" I".

De ce ? Pentru că „prietenul" nu îi 
este PRIETEN I Pentru că prietenia de 
șpriț nu este adevărata prietenie. Pentru 
că, din egoism, invidie sau dintr-o 
prietenie rău înțeleasă,„prietenul" nu îi 
este PRIETEN. Iar roadele unei aseme
nea așa-zise prietenii sînt, se știe 
prea bine, vicioase, destructive și, de 
cele mai multe ori, încep sau grăbesc 
încheierea drumului ascendent al unui 
sportiv. Și, iarăși, din păcate, în această 
privință exemplele pot fi atît de nu-

contribu
te obți- 

respectiv.
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Meciul Dinamo 
—Civita Nova se 
va disputa înce- 
pînd de Ia cate
goria muscă, pînă

moforete „Carpați"

ii
și 

Doi 
ita- 
mă-

Nova 
frunte cu 
campionul 
la catego- 

va susține

și cu 
batistă-

nușile, anul 
dinamoviștii 
teni. Este 
Mencarelli,
învins de două ori pe 
Carol Pop, și de Men- 
chi, adversar al lui Ion 
Olteanu, cu care și-a 
împărțit victoriile.

Foto: ARHIVA
„SPORTUL*

mijlocie), Smerigli 
(mijlocie ușoară) 
Menghi (mijlocie), 
dintre pugiliștii 
lieni au încrucișat

trecut, cu 
bucureș- 

vorba de 
care l-a

I

• In semifinalele „Cupei Franței" la fotbal: 
St. Etienne — Angoulemo 1—1.

•_ La Riga, în prima manșă a finalei C.C.E. la 
baschet feminin: T.T.T, Riga-Sparta Praga 
76-45 (41—20).

PALERMO: Năstase eliminat, 
Tiriac continuă

In ziua a treia a turneului internațional de tenis 
de la Palermo, jucătorul român Ion Tiriac a dis
pus ușor, cu 6—0, 6—1, de John Alexander (din 
echipa Australiei pentru „Cupa Davis"). In schimb, 
Ilie Năstase a fost eliminat de americanul M. Bie- 
ssen : 6—4, 4—6, 3—6. In semifinale, Tiriac Intu- 
nește pe australianul Crealy, care l-a învins pe 
Bologna cu 9—7, 4—6, 6—0, iar Riessen pe Pletran- 
gell (7—5, 8—6 cu Di Matteo). Alte rezultate ale 
meciurilor susținute de tenlsmanii români : simplu 
femei : Dibar — Pila 6—2, 6—2 ; Gurlay — Ciogoiea 
6—3, 6—l ; dublu mixt: Tiriac, Gurlay — Dj Do
menico, Alexander 6—0, 5—7, 6—1; Dron, Ciogoiea 
— Tym, Tym 6—2, 6—1.

• Școala fi fotbalul Q Pentru ucenicii 
pedalei S ION BABOIE din nou in „cursa 
așilor'' © Atenție!

MllNE SEARĂ IN RING

Echipa Civita 
(Italia), în 
Mencarelli, 
acestei țări 
ria cocoș,
mîine seară, de la ora 
18, o atractivă partidă 
cu formația Dinamo 
București. Oaspeții de
plasează o garnitură 
puternică, în care, în 
afară de Mencarelli se 
mai disting Cotena (pa
nă), Rapagnani (semi-

Festival cultural-sportiv
Duminică, Ia complexul sportiv | 

„Metalul", din șoseaua Pantelimon | 
(tramvaiele 14, 23, 24), va avea loc | 
un mare festival cultural-sportiv, | 
organizat de Comitetul U.T.C. al 1 
sectorului 3.

TN MECIUL INTERNAȚIONAL DE BASCHET 

FEMININ (AMICAL), DISPUTAT IERI, UNI

VERSITATEA TIMIȘOARA - CLERMONT 

FERRAND : 39-31 (24-16)

rații presei. în schimb, dl. Frank H. Braun, 
președinte al comitetului olimpic al Republicii 
Sud-Africane a declarat, printre altele, că 
„...dl. Brundage a manifestat o surprinzătoare 
rezervă". Convorbirile purtate de președintele 
C.I.O. au avut ca temă admiterea R.S.A. la vi
itoarele Jocuri Olimpice, înaintea discutării a- 
cestei probleme în cadrul comisiei executive a 
C.I.O., care-și începe lucrările sîmbătă 
Lausanne.

RECORD MONDIAL DE NATAȚIE
_ In cadrul unui concurs de natație care se des

fășoară la Moscova, tînărul înotător sovietic 
Nikolai Pankin, în vîrstă de 19 ani, a realizat 
la 100 m bras timpul de 1:06,2. Rezultatul este 
mai bun ou 0,5 sec. decit actualul record mon
dial deținut de brazilianul Jose Silveo Feola.

A. Brundage a plecat 
de la Johannesburg

JOHANNESBURG, 18. — La sfîrșitul Întreve
derilor pe care le-a avut Ia Johannesburg, dl. 
Avery Brundage, președintele Comitetului In- 
tornaiinnal Olimnie. abținui să facă decla-

la mijlocie mare. Oas
peții n-au reprezen
tanți Ia categoriile se
migrea și grea.

Antrenorii dinamo- 
viști vor urca în ring 
o formație combinată, 
alcătuită din boxeri ti
neri, precum și cîțiva 
consacrați. N-a fost 
încă stabilită echipa. 
Din lotul dinamo- 
vist fac parte: Iuga, 
Cojan, Nicolau, Crudu, 
Nebunoiu, Deicu, Cu- 
țov, Bădoi, Dumitrescu, 
Ene, Vlad, Ghiță, Dră- 
gan, Andrei și Olteanu. 
Meciul se va desfășura 
în sala Dinamo.

Campionul Italiei la categoria 
cocoș, Mencarelli

II

privință exemplele pot fi 
meroase...

Sportivi, învățați să vă 
tenii !

Iubitori ai sportului, încercați să 
fiți adevărați. prieteni ai celor pe care 
vă place să-i aplaudați pe terenuri.

D. STANCULESCU
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DfppoGnanĂRi dl partide
Partidele aminate din etapele 

anterioare au fost reprogramate 
astfel : 19.IV : Universitatea Cra
iova — C.S.M. sibiu (f.A), școala 
sportivă Oradea — Universitatea 
Timișoara (f.B) ; 21.IV : Viitorul 
București — Ceahlăul P. Neamț 
(f.B), Lie. N. Bălcescu Cluj — 
Universitatea Timișoara (f.B), Me
dicina Tg. Mureș — sănătatea 
Arad (f.B), Știința Găeștl — I.C.F. 
București (f.B), Corvlnul Deva — 
Școala Sportivă Oradea (f.B), Pe
dagogic Tg. Mureș — C.F.R. Cluj 
(m.B), Cooperatorul șitnl. silv. — 
Politehnica Cluj (m. B) ; 23. IV : 
Universitatea Cluj — Medicina 
București (f. A) ; 24. IV : Școa
la sportivă Constanța — Să
nătatea Tîrgoviște (f.B) ; 28.IV :
Universitatea Iași — Ceahlăul 
P. Neamț (f.B), Lie. N. Bălcescu 
Cluj — Sănătatea Arad (f.B), Po
litehnica Brașov — Școala spor
tivă Constanța (f.B.) ; 30.IV : Dra
pelul roșu Sibiu — Universitatea 
Cluj (f.A). Primele echipe sînt 
gazde.

înaintea desfășurării acestor 
restanțe se cunosc patru echipe 
care au promovat în divizia A: 
înainte Timișoara, Progresul 
București (m), Universitatea Ti
mișoara șl I.C.F. București (f), 
precum și trei echipe care au re
trogradat în campionatele jude
țene t Creația Brașov, Dacia Brăi
la (m) și A.S.E. București (I).

Cupa Confecția"
Cu prilejul celei de a 20-a ani

versări a înființării Fabricii de 
confecții „București1!, asociația 
sportivă a organizat „Cupa Con
fecția1! la volei feminin.

Au participat echipele î Confec
ția, Constructorul, Spartac (din 
București) șl Drujba Varna (R. P. 
Bulgaria). După disputarea jocu
rilor, clasamentul arată ast
fel li. DRUJBA VARNA 
(R. P. Bulgaria) CU Constructorul 
3—2, cu Confecția 3—2 și cu Spar
tac 3—1 ; 2. Constructorul cu 
Confecția 3—1 șl cu Spartac 2—3 ; 
3. Confecția Cu Spartac 3—1 ; 4. 
Spartac eu Constructorul 3—2.

Cupa pusă în joc a revenit e- 
chipei Drujba Varna care a pre
zentat un lot omogen, cu atac 
variat și blocaj eficace.

V. SANDULESCU-CoreȘp.

LA HI DIVIZIA B

hS
MASCULIN, SERIA I

1. Pout. GI. 11 11 0 0 222-140 22
2. Voința Buc. 11 10 0 1 187-139 20
3. Bolit. BUC. 11 5 3 3 186-180 13
4. Bed. Bacău 11 5 2 4 167-165 12
5. Cauciucul Oraș Gh. Gheor- Ghiu Dej — ----- — —
6. Agr. Iași
1. Pollt. Bv.
8. Rapid Buc. _______ -...........
9. A.S.A. Tg. M. 11 2 18 153-189

10. Tract. Bv. -- - -------- ---
MASCULIN, SERIA A II-A

1. Met. C. Mică 11 7 1 3 176-129 15
2. Timișul Lugoj 11 7 1 3 175-171 15
3. Gloria Arad 11 6 1 4 179-158 13
4. Știința Lovrin 11 5 1 5 183-151 11
5. Univ. Tim. ’
6. Polit. n Tim.
7. Med. Tg. M.
8. Tehnometal 

Timișoara
9. știința

Petroșeni
10. Univ. Cv.

FEMININ,
1. Textila 

Buhuși
2. I.C.F. Buc.

11 5 2 4 146-158
11 4 0 7 181-184
11 3 2 6 193-210
11 2 18 180-187

2 ~ 2 I 17L 1ZJ
îl 2 18 181-244

12
8
8
5
5
5

11 6 1 4 179-158 13 
— _ - „ — -1 
11 4 2 5 163-178 10
11 4 2 5 146-163 10 
11 4 2 5 166-188 10

9
9
8

20
18

BASCHETUL Șl ANONIMII SĂI
Baschetul, ca și alte sporturi, îșl are 

tradiția lui, îșl are o istorie a Iul. Sînt 
mal bine de 4 decenii de cînd, în tara 
noastră, sportul cu mingea la coș în
cearcă, sub toate formele, să-și cîștige 
un loc mâl bun sub soare. Și, ca orice 
sport cu tradiție, șl baschetul îșl are 
eroii iul. Unii dintre aceștia, populari
zați la toate nivelele, se bucură de un 
prestigiu binemeritat, de stima șl res
pectul tuturor șl de admirația multora 
dintre noi. Sînt binecunoscute atît nu
mele cit șl realizările unor antrenori 
ca: ~ ~ ' ' ' ’ ' ~
pescu, 
pescu, 
lescu, 
cestor 
toate 
nute în baschetul românesc.

Toți acești „eroi pozitivi" 
baschetului

Constantin Herold, Alexandru Po- 
Slgismund Ferencz, Vasile Po- 
Constantln Dinescu, Dan Nicu- 

Grigore Avachian. De numele a- 
antrenorl sînt legate aproape 

satisfacțiile performanțelor obți- 

al scenei 
nostru, au dobîndlt multe

realizări, pentru care 
meritate satisfacții.

Pînă aici, totul este 
Nu tot ce s-a făcut 

mânesc se datorește 
mai sus. Dimpotrivă, 
că nimic din ce-au realizat bunii noș
tri antrenori, la nivelul performanței 
maxime, nu era posibil dacă n-ar fi 
existat... MARELE ANONIM... Marele 
Anonim există peste tot, în toate dome
niile de activitate, oriunde se muncește. 
Este firesc ca și în baschet să avem... 
anonimii noștri. El sînt numeroși, dar 
și prlntre_ ei sînț_ cîțiva mai reprezen
tativi : — - —
Mureș, 
Pitești, 
GRIPP 
stanța, 
ANA FLORESCU, GIURCULESCU, BE- 
NONE, toți la București. Lista poate fl

au avut șl blne-

în regulă 1 Dar... 
în baschetul ro- 

celor „mari" de 
am putea spune

ROȘU la Brașov, FtlLOP la Tg. 
MUREȘ AN la Cluj, CORCIU la

BAZILIDES Ia Gheorghleni, 
la Salonta, PETRICA la Con- 
MANEA, STELA RUSU, ADRI- 

GIURCULESCU,

a- 
cu

la

mult mai lungă, tncă cel puțin tot 
tîția mă pot acuza că l-am trecut 
vederea.

Ce-au făcut toți aceștia 1
Au împînzit țara, de la un capăt

altul, cu elemente talentate șl bine pre
gătite. Au făcut munca dificilă, exte
nuantă a pedagogului pionier. într-un 
cuvînt, ei sînt „mama" cea bună care 
s-a sacrificat, a suferit, a muncit din 
răsputeri cu greutăți inerente, pentru 
a crește, pentru a ridica spre culmi ti
nerele vlăstare ale baschetului româ
nesc. Și, pe bună dreptate, se poate 
spune că-șl fac datoria de adevărate... 
mame ! Aproape nu există element din
tre cei care s-au perindat prin loturile 
naționale care să nu fi trecut prin mina 
acestor mari anonimi.

Cine este în măsură să recompenseze 
aceste eforturi deosebite ? Cine trebuie 
să caute și să găsească în permanență

formele de stimulare a acestora ? Răs
punsul este unul singur: în primul 
rînd Federația română de baschet ! Ce-a 
făcut F.R.B. pentru ca să-și arate re
cunoștința și pentru a stimula aceste 
cadre de nădejde ale baschetului ?

PREA PUȚINI
Și cînd facem această afirmație, ne 

gîndim cît de mult le-ar fi folosit tu
turor acestor „anonimi" dacă ar fi fost 
răsplătiți, de pildă și Cu cîte-o depla
sare peste hotare ca însoțitori ai echi
pelor naționale. Și, să recunoaștem, că 
posibilitățile unor astfel de deplasări au 
existat șl există. Loturile noastre de ju
niori, tineret și seniori la fete șl la bă
ieți au făcut șl fac în continuare nenu
mărate deplasări peste 
„Anonimii" pentru care 
nesc o serie de calități 
seblt de apțl pentru a 
noastre naționale : sînt _ 
specialiști în baschet, au rezultate cu 
carul, îndrăgesc baschetul șl cu sigu
ranță că vor „lua" de la alții ceea ce 
au mai bun și vor Introduce In munca 
lor cotidiană.

granițele tării, 
pledăm întru- 

care-i fac deo- 
însoțl echipele 
profesori, sînt

V. BORDEIANU

3. Șc. sp. Buzău 11
4. școala sportivă 
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Ploiești 11
8. Univ. iași 11 
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1. Voința ’ ’ 
Odorhel

2. C.S.M. Sibiu
3. Univ. Cluj
4. Voința

Sighișoara 
Univ. Ii Ti
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Șc. sportivă 
Petroșeni 
Constructorul 
Baia Mare

8. Univ. Cv.
9. Științe

economice —___
10. Univ. ii Buc. ii 0 110

★
BRAȘOV, 18 (prin telefon). — 

In localitate s-a disputat, joi di
mineața, partida restanță dintre 
echipele masculine Steaua și Di
namo Brașov. Evoluția proaspe
ților campioni continentali a fost 
așteptată cu interes și meciul a 
justificat pronosticurile, cu atît 
mai mult cu cît echipa din Bra
șov a dat o replică valoroasă re
dutabililor ei adversari. Victoria 
a revenit echipei Steaua cu 22—18 
(12—8).

6.

6.

7.

11
11 4 2 5
11 3 1 7
11 2 3 6

11 2 0 9

96-124
91-146

62-145
67-155

Hf

Foto: Șt. CIOTLOȘMotoretele „Carpați" gata de start

păți" — coșmarul șoferilor — 
își dispută etapa a doua a cir
cuitului lor de regularitate. Si 
le protejăm 1

ampionatele... La baschet 
! feminin, deținătoarea ti- 

tiuia» se cunoaște: Poli
tehnica București. Totuși, va 
urma și un turneu final. Moti
vele ? Fetele trebuie să se pre
gătească pentru 
european (la care, 
vorba, n-au nici 
niște bani trebuie
volei feminin similitudinea con
stă numai în faptul că și aici 
trebuie cheltuiți niște bani — 
altminteri planificați — pentru 
turneul final. In schimb, nu se 
cunoaște campioana, la titlu 
concurînd DOUA echipe. Ceea 
ce

campionatul 
între noi fie 
o șansă) și 
cheltuiți. La

este cu totul altceva 1

EFORTURI COLECTIVE PENTRU

SPORTIV INTERN
thUKIUKI lULtLIlVt PENTRU H I 

DEPISTAREA ELEMENTELOR TINERE
Absenta rezervelor, a tine- și recent, al lui Ciucă), Rușit 1 ,*•'
lor care ar trebui să umple Decebal, Păun, Ioniță, Isaia’, KâEî- -Z? "rilor

„golul" din echipele constăn- 
țene de box, a fost dezbătută 
deseori în coloanele ziarului 
nostru. De data aceasta, ni 
se oferă plăcutul prilej de 
a consemna faptul că antre
norii din Constanța și-au unit 
eforturile pentru depistarea 
elementelor tinere, talentate, 
de care sportul cu mănuși de 
aci, duce atîta lipsă. Am con
statat primele rezultate ale 
acestui efort, cu prilejul eta
pei de zonă a campionatului 
național de juniori.

— Formația Farul, ne-a re
latat tov. Alexandru Melice- 
scu, președintele comisiei ju
dețene, dădea, în ultimul 
timp, semne de îmbătrînire. 
Antrenorii, ca și noi, mem
brii comisiei, știam acest lu
cru, dar drept să spun, unele 
succese internaționale ale bo
xerilor constănțeni ne-au 
cam amețit. Am tras sem
nalul de alarmă abia cînd 
unii dintre pugiliști (Neagu, 
Stoenescu, Ameth) au părăsit 
definitiv ringul. Trebuia ne
apărat să-i convingem pe an
trenori de necesitatea pre
gătirii și promovării cu curaj 
a tinerilor dornici să se afir
me. După cîteva luni de 
muncă intensă au început să 
apară primii „boboci". Sînt 
cei pe care i-ați văzut la re
centa etapă de zonă. în mod 
deosebit s-au distins boxerii 
din Constanța și Medgidia, 
pregătiți de antrenorii Buză 
și Văcaru. Dintre aceștia se 
detașează tinerii Dumitrașcu 
(egalul fostului campion euro
pean, vest-germanul Freistadt,

. - _i, Ioniță, Isaia, 
Filip și Pisică. De altfel, pe 
mul ți dintre ei, spectatorii 
bucureșteni îi vor vedea în 
curînd, la finalele campiona
telor naționale. Trebuie să 
spun însă că le trebuie mai 
multe meciuri de verificare.

— Intr-adevăr, la .zonă" 
s-a observat lipsa unor astfel 
de meciuri. Ge vă împiedică 
să organizați mai multe gale 
amicale, de cartier ?

— încă nu reușim să-i con
vingem pe antrenori de ne
cesitatea înscrierii elevilor lor 
în .eît mai 
amicală. Teama — nejustifi
cată — ca boxerii să nu fie 
învinși, îi determină pe an
trenori să-i țină departe de 
ring. Dacă pînă acum comi
sia județeană a trecut deseori 
cu vederea (de ce oare ? N.R.) 
toanele antrenorilor, sîntem 
ferm deciși ca de aci înainte 
să luăm măsuri energice îm
potriva celor care neglijează 
pregătirea speranțelor.

R. CALARAȘANU

V A

SUCCES, BOXERILOR
DIN OLTENIȚA

Secția de box a S.N. Oltenița 
are, de cîteva luni, un nou antre
nor : Boris Moscalciuc. Prima 
grijă a antrenorului a fost să-și 
amenajeze o sală corespunzătoa
re, pentru a asigura elevilor săi 
pregătirea în cele mai bune , coti- 
diliunf. Cu sprijinul condueeiîji 
șantierului, al consiliului asocia
ției sportive, boxerii de aci au 
acum la dispoziție o. sală exce- multe reuniuni lentă, dotată cu toată aparatura 
necesară. Boris Moscalciuc a în
ceput imediat sondaje, la școala 
profesională S.N.O., pentru depis
tarea tinerilor dornici să practice 
boxul. La selecție s-au prezentat 
mulți elevi, majoritatea în vîrstă 
de 16 ani. Cele mai frumoase 
perspective le au. după părerea 
antrenorului, tinerii T. Grădilă, 
D. Dogaru, Gh. Pană și N. Ma
tei. La 2 mai, noua echipă de 
box a S.N.O. va susține în loca
litate, prima întîlnire de verifi
care, cu formația Semănătoarea 
București. Inimoșilor susținători 
al „nobilei arte" din Oltenița le 
dorim mult succes.

k uminică dimineață, onora
bilii lucrători al Federa- 
ției române de fotbal 

vor avea revelația unui stadion 
arhiplin. în ciuda faptului că 
duminică dimineața va exista 
tentația unei ieșiri la iarbă 
verde ; in ciuda faptului că nu 
vor juca niște ilustre divizio
nare (sau, poate, de aceea !), ci 
doar patru echipe de elevi din 
București și din Cluj. Copiii au 
răspuns prezent.

Ziarul nostru își recuză 
vreun merit deosebit in a fi 
lansat „PROVOCAREA", pu
blicată eu puțin timp în urmă 
și multiplicată apoi grafic in
tr-un număr nelimitat de exem
plare. De bună seamă, marele 
proiectil al entuziasmului tine
resc nu avea nevoie decît de 
o scăpărare pentru a i se de
clanșa energiile. Ceea ce este 
lucrul cel mai simplu 
lume...

Astăzi, înaintea primei 
fruntări fotbalistice de 
interorașe, se 
dumerirea de 
sportiv atît de 
prospectat ani
școala a furnizat 
fotbalului românesc de 
oară. Bazil Marian și Gică Po
pescu au îmbrăcat tricoul na
ționalei înainte de a fi pătruns 
în tainele algebrei superioare. 
Mai de mult, in 1930, Jean Lă- 
pușneanu și Ilie Subășeanu își 
pregăteau examenul de baca
laureat traversînd Atlanticul, 
spre Montevideo, la campiona
tul mondial. „Zeul" Mircea Da
vid își lăsa ghiozdanul acasă și 
fugea să apere, în calitate de 
TITULAR, poarta echipei CAO. 
Ar fi numai cîteva exemple.

(și nu 
fotba- 
școală* 

nociv

din

con- 
elevi 

redeșteaptă ne- 
ce un zăcămînt 
bogat nu 
de zile.

mari

a fost 
Deși, 

valori 
odini-

Din păcate, mulți ani 
dintre cei mai depărtați) 
Iul a fost extirpat din 
fiind socotit mult mai
decît... fumatul. Repudiat, adus 
la condiții de ilegalitate, el nu 
și-a putut exercita, bineînțeles, 
efectul său tonic. La turneele 
UEFA au fost aliniate echipe 
cu „juniori" care trebuiau rași 
de două ori pe zi ca să pară 
imberbi. Sîntem dispuși să pu
nem pe seama acestei atitu
dini antipedagogige faptul că 
mulți tineri cu matricola pe 
mînecă alcătuiesc clientela fer
mă. a barurilor de zi și de 
noapte. Adolescența are un 
plus de energie și un minus 
de experiență (cțmbele fiind fe
nomene absolut obiective) care 
trebuie aduse la un numitor 
comun cu delicatețe și pru
dență.

lată de ce tribunele stadionu
lui Republicii care vor fi pline 
duminică dimineață (este un 
pronostic cert) trebuie privite 
ca un punct de plecare către 
o nouă mentalitate l

Anul trecut, „Cupa orașelor" 
i-a consacrat pe Cristian Tudo- 
ran și Dumitru Nemțeam, des- 
sehizîndu-le drumul către lotul 
național. Înainte, Constantin 
Grigore, Tudor Vasile, Ion Ră
dăcină și alții și-au făcut cu 
prilejul ei ucenicia grea a pe
dalei.

Este o cursă de durată, bine 
gindită, cu 7 întreceri oficiale, 
ceea ce reclamă o continuitate 
in pregătire. La actuala ediție, 
alături de centre cicliste con
sacrate s-au angajat în luptă 
și altele aflate abia la început.

Să le urăm tinerilor cicliști 
drum bun și vînt prielnic!

i, în sfîrșit, la
\ masculin (unul
V puținele jocuri
scutește de emoțiile turneului 
final) Steaua evoluează pentru 
prima oară în Capitală după 
cucerirea „Cupei campionilor 
europeni". Adversara ei: Tex
tila Cisnădie, ultima clasată. 
Ceea ce este și bine și rău în 
același timp...

în sfîrșit, la handbal 
l dintre 

puținele jocuri care ne

Valeriu CH1OSE

In zilele de 12—14 aprilie 
s-au desfășurat în sala Viito
rul finalele campionatului de 
box ale școlilor profesionale 
din cadrul M.T.A.N.A. Au 
urcat treptele ringului 29 de 
pugiliști din localitățile 
București, Brașov, Cluj, Giur
giu și Ploiești. întrecerile au 
fost dominate de boxerii din 
București (antrenor, prof M. 
Balaș) și Brașov (A. Cucuia-

tu), care au cîștigat cîte pa
tru titluri de campioni.

Iată învingătorii, în ordi
nea categoriilor de greutate : 
Ion Cristea (Buc.), Ion Simu- 
leac (Brașov), Zoltan Silvaș 
(Buc.), Paul Zlate (Giurgiu), 
Vasile Roșea (Brașov), Teofil 
Tălcală (Buc.), Ion. Deac 
(Cluj), Ion Stoica (Brașov), Ion 
Chifu (Brașov), Marian Vă- 
caru (București).

n flîndu-ne la acest capitol, 
A al tineretului și al men-

*• talității, să salutăm star
tul unei competiții pentru ju
niori, „Cupa orașelor" la ci
clism. Începută modest, ea a 
ajuns acum să reunească selec
ționate din 7 localități care or
ganizează în circuit întrecerea.

Zilele trecute, poligonul Dinamo 
a găzduit tradiționala competiție 
de primăvară a trăgătorilor bucu
reșteni dotată cu „Cupa 1 Mai". 
Este îmbucurător faptul că, deși 
la început de sezon, o serie de 
țintașl au fost notați cu rezultate 
foarte bune. Dintre aceștia se 
detașează Magda Borcea cu noul 
ei record la proba de armă stan
dard 3x20 focuri — junioare, pre
cum șl echipa de pistol sport a 
clubului Dinamo, care a stabilit 
un nou record național la juniori.

ALBĂ
LA

CICLISM.
mai deunăzi că

O
T
A

Scriam
ne aflăm în plin sezon com- 
petițidnal la ciclism. Regret

maestru 
sportului ION BA- 

de ani l). Colegii săi 
Dumitru Chiose și 
Pâraschivescu, deși

■ tletismul își cultivă cu 
® meticulozitate tradițiile.
** Ceea ce este foarte bine.
Circuitul de marș P.T.T. — de 
pildă — aniversează duminică 
o foarte respectabilă a 23-a edi
ție. Pe lista celor înscriși in 
cursa așilor figurează neobosi
tul și mereu tînărul 
emerit al 
BOE (55 
de sport, 
Dumitru
nu atit de vîrstnici, vor merge 
în cursa veteranilor. De unde 
se vede că tinerețea și bătrî- 
nețea rămîn — în ultima in
stanță — niște noțiuni relative.

Simbătă și duminică, pentru 
a 19-a oară, „Cupa Metalul". 
Iar astăzi și mîine campionatul, 
cu nimic mai puțin interesant, 
al ICF.

Bogat sfirșit de săptămînă 
pentru atletismul bucureștean.

k uminică dimineață, un 
SI plus de atenție pentru 

conducătorii de vehicule 
auto de pe șoseaua București— 
Alexandria. Motoretele „Car-

MAI“

t
Atn reunit, deunăzi, în biroul tova

rășului C. Tașnadi, secretarul comite
tului de partid al Uzinei Unio din 
Satu Mare, ca la o autentică masă 
rotundă, pe tov. Ștefan Ur, secretarul 
comitetului de sindicat al uzinei, tov. 
Vasile Mureșan, secretarul organizației 
U.T.C. din uzină, tov. ing. M. Dumi
trașcu, președintele asociației 
Unio, tov. prof. Anton 
Biro, vicepreședinte al 
Consiliului județean pen
tru educație fizică 
sport-Satu Mare.

Tema discuției s spriji
nul dat de sindicat și de 
organizația U.T.C. asocia
ției sportive a uzinei în 
promovarea activității de 
masă.

După cum se știe, Legea 
la dezvoltarea activității de educație 
fizică și sport stabilește sarcini pre
cise, atît sindicatelor, cît și organiza
ției de tineret în direcția aceasta a 
atragerii unui cît mai mare număr 
de oameni ai muncii, de tineri, în 
practicarea sportului, a activităților în 
aer liber.

REPORTERUL: în primul rînd, 
cum apreciați dv. activitatea sportivă 
de masă din această mare uzină ? 
V. MUREȘAN : Am avut o oarecare 

activitate în timpul iernii. O compe
tiție de popice, un concurs 
altul de tenis de masă și o 
cu schiurile.

REP.: De exemplu, la
excursie, cîți participanți ați avut ? 
V. MUREȘAN: Puțini. Vreo zece...

REP. : Și de ce atît de puțini ?
V. MUREȘAN : Amatori ar fi fost, 

dar nu am avut echipament. Mai pre
cis, schiuri.

REP.: Și acum, în acest început 
de primăvară, ce activitate aveți ? 
V. MUREȘAN : Cîteva partide de 

fotbal între secțiile uzinei. Vom în
cepe, zilele acestea, însă, populariza
rea și înscrierile pentru Crosul Tine
retului.

REP.: Acestea fiind în ultima 
vreme realizările dv. în domeniul 
activității sportive de masă, ce apre-

sportive

eiere Ie dați ? Considerați că sînt 
satisfăcătoare ?
Ing. DUMITRAȘCU : Desigur că nu. 

Trebuie să recunoaștem că în 1967 
și în primele luni din 1968 am fost 
în regres față de anii trecuți.

REP.: Să sperăm că nu este o 
recunoaștere de circumstanță...
Ing. DUMITRAȘCU: Nu. Și ca să

mestriale, concrete, prevâzînd acțiu
nile, locul desfășurării, număr de 
echipe sau participanți, cine răspunde 
de organizare etc.

REP.: în momentul de față s-a 
precizat ceva din acest calendar ? 
Ing. DUMITRAȘCU : El va fi axat 

pe întrecerile din Crosul Tineretului, 
din „Cupa

Cu ocazia acestui ______
disputat pentru prima oară 
țara noastră șl proba de 1' 
standard, probă care recent

Și Cum afută sindicatul și U.T.C.-ul 
asociafia sportivă Unio «Ba Satu 

Marc în activitatea de masă

cu privire

de șah, 
excursie

aceasiă

vă convingeți că ne-a preocupat, în 
ultima vreme, ameliorarea acestei ac
tivități, o să arăt ce măsuri am și 
luat în acest scop. Aș pune în fruntea 
lor angajarea cu sprijinul direct al 
comitetului sindicatului uzinei, a unui 
instructor sportiv care să se ocupe 
exclusiv de organizarea activității de 
masă. El și-a început activitatea de 
circa o lună de zile.

REP.: Ce v-a determinat să adop
tați această soluție ?
Ing. DUMITRAȘCU : Secțiile noastre 

de performanță sînt încadrate, în ge
neral, cu antrenori care au numai o 
jumătate de normă. Aportul lor la ac
tivitatea de masă era, bineînțeles, 
foarte redus. De asemenea, cei 
activiști salariați ai asociației nu 
teau cuprinde decît problemele 
țiilor de performanță.

Aș vrea să relev, ț acum, un 
aspect al acțiunii pe care o între
prindem pentru a reîtiviora activitatea 
de masă la Unio, Conducerea aso
ciației a stabilit, împreună cu orga
nizația U.T.C. din uzină, să realizeze 
un curs rapid de pregătire sportivă 
pentru uteciștii aleși responsabili 
sportivi. Se vor preda elemente de 
bază din regulamentele principalelor 
sporturi, noțiuni de organizare a 
competițiilor ș.a.m.d.

în sfîrșit, ne-am decis să renunțăm 
la programele competiționale pe lungă 
durată, și vom stabili calendare tri-

doi 
pu- 
sec-

alt

Tineretului", „Cupa Meta
lurgistului" și „Cupa 1 
Mai".

REP.: Așadar, U.T.C.-ul 
a mobilizat tinerii la cîte- 
va competiții și o ex
cursie, sindicatul a spri
jinit angajarea unui in
structor pentru activitatea 
sportivă de masă. Aportul 
lor nu s-a manifestat și 
pe alte planuri ? De exem

plu, realizarea unor amenajări sportive 
simple ?

V. MUREȘAN: Am colectat cu ti
nerii fier vechi și cu suma primită 
am cumpărat echipament sportiv.

ȘTEFAN UR : Am vrea să amena
jăm o bază sportivă, dar nu avem 
unde. în curtea uzinei spațiul este 
destul de redus. Lîngă club, nu mai 
avem loc. Dorința noastră este să ni 
se atribuie, prin apropiere, un teren — 
măcar temporar — ca să putem ame
naja pe el o bază simplă.

★
Epilog. în ajunul acestei discuții, 

ziarul local „Cronica sătmăreană" pu
blica un articol referitor la sistemati
zarea localității, devenită reședință de 
județ și municipiu. Și autorul artico
lului amintea că acest oraș cu vechi 
tradiții sportive merită să aibă o 
sală de sport și un bazin acoperit. 
De acord I Dar pînă la aceste reali
zări, Consiliul popular al municipiului 
Satu Mare ar trebui să găsească posi
bilitatea afectării unor terenuri pen
tru amenajări sportive simple,

O activitate sportivă nu se poate 
desfășura numai pe aria entuziasmu
lui unor oameni. Ea are nevoie și de 
aria concretă, palpabilă, a terenului 
pe care să se joace volei sau fotbal, 
pe care să se înalțe un portic de 
gimnastică.

S. BONIFACIU

STEAUA Șl RAPID

ÎNVINGĂTOARE
In campionatul republican 

de polo s-au desfășurat două 
partide. Steaua a întrecut pe 
I.C.F, CU 11—2 (2—0, 4—0, 3—1» 
2—1)

Rapid •* Progresul 3—2 (i-*0, 
0—0, l—1—1).

concurs s-a 
-i în 
pistol 

________ ____ __ r _ Lt a 
fost introdusă șl în competițiile o- 
ficiale. Cel mal bun trăgător la 
acest gen de armă s-a dovedit 
a fi fcVitezistul" Marcel Roșea, 
care a reușit un rezultat 
lent — 669 p. (Amintim că 
dul S.U.A. — unde această 
se practică de cîțiva ani 
pistol standard este 560 p 1

Cîștigătorli : armă standard 60 
focuri culcat seniori : 1. V. Savin 
(Dinamo) 591 p. Senioare : 1. Ana 
Goretl (Olimpia) 593 p. Juniori : 
1. V. Duică (I.C.F.) 583 p. Junioa
re : 1. Magda Borcea (Arhit.) 
577 p. Armă standard 3x20 f : se
niori ; j. D. Becea (Arhit.) 566 p. 
Senioare : 1. Magda Borcea 561 p. 
Juniori: 1. N. Vlad (Ol.) 552 p. 
Junioare : 1. Magda Borcea 561 p 
— nou record național de junioa
re. Pistol sport juniori : 1. R. VI- 
drașcu (Din.) 565 p. Pe echipe : 
1. Dinamo I 1 675 p — nou record 
național de Juniori. Pistol stan
dard : 1. M. Roșea (Din.) 568 p.

P. GORETJ

exce- 
recor- 
probă
— la

peiiJCWEIUi IM

grațeata. De cnul trecut 
pînă acum am uitat că nu 
te poț' bazd pe organiza
torii curselor cicliste. Cînd 
nu gîndețti te lasă... balta; 
Ața aii făcut ți acum. Du* 
minico oceasta — în afero 
întrecerii pentru tineret fii 
juniori de la Pioiețti — 
trebuiau lă ie desfățoare 
ți întreceri pentru seniori. 
Uno dintre ele urma să 
aibă loc la Giurgiu. A fost 
însă contramandată. „Chi, 
rurgii" bugetelor, sportivei 
au operat fondările nece
sare organizării curiei ți a-i 
țpcîgjia sportivă _ Unirea *-g 
văzut în imposibilitate de a 
onoră promisiunea.

La ședința comisiei de 
ciclism g Capitalei, nimeni: 
nu s-ă oferit să dea startul 
in vreo întrecere care să 
umple golul -*■* nefiresc ddț 
existent — din calendarul 
competiționgl. Și iată cum 
cicliftii, vrînd-nevrînd, se 
află în vacanță! Avenji 
două loturi republicând 
care se pregătesc (ți au ne
voie să se verifice) pentru 
o serie de competiții inter
naționale. Vor sta dumini
că ți băieții lui Nicolae 
Voicu ți alergătorii care au 
concurat în „Turul Marocu
lui". Se poate spune că 
este mai ușor să concurezi 
în străinătate decît acasă. 
Și cînd te gîndețti că polo
nezii,' de | au în ea- 
lendgrul cgmpețijional in
tern pe acest an nu mal 
puțin de 4S5 de mlrecetț I 
Am vrea să ridicăm ciclis
mul Ia înălțimea talentului 
pe care*l au rutierii ți pis- 
tarzii, dar nu mițcăm un 
deget.

Propunem federației de 
specialitate, comisiilor de 
ciclism ți cluburilor cu sec
ții de pistă ți fond să fo
losească amastă „duminică 
albă" pentru meditație. 
Poate ața se vor găsi po
sibilități pentru îmbunătăți
rea calendarului competi- 
țional pentru micșorarea 
vacanței fortuite a alergă
torilor ți pauza va deveni 
folositoare.

Hristadb NAUM

CEL MAI IEFTIN MIJLOC
DE TRANSPORT PENTRU
BĂRBAȚI, FEMEI, COPII

Bicicleta TOHAN pentru bSrbsii 699,50 iei

Bicicleta TOHAN pentru femei 712,80 lei

Bicicleta SUPER pentru bărbați 865,00 lei

Bicicleta FELICIA pentru femei 880,00 lei

Bicicleta TURIST pentru bărbați 855,00 lei

Bicicleta JUNIOR pentru bărbați 699,50 lei

Bicicleta JUNIOR pentru femei 712,80 lei

Bicicleta PIONIER pentru copii 559,50 lei

SE VIND ȘI CU PLATA IN RATE
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CONCURSURI HRB

REZULTATE...
SIBIU. ■— Concurs pe 

pista stadionului MetaluL 
cu participarea atleților 
din Sibiu, Brașov,. Cisnă- 
die. Mediaș. Se pare că, 
în sfîrșit, activitatea atleti
că sibiană începe să iasă 
din hibernare. Cîteva re
zultate t JUNIORI I — 
3000 î. Mureșan (S) 
9:44,6 ț greutate 6 kg t 
I. Ilea (S) 13,10 ; JUNIORI 
II —> 80 m: Ad, Toma (S) 
10,0 ; lungime; K. Gokel 
(M) 5,94; greutate 5 kg : 
V. Neacsu (S); JUNIOARE 
II — 300 m: U. Herbert 
(S) 46,0 ; lungime t M. Sa
va (B) 4,86. (I. Ionescu — 
coresp. principal).

CLUJ. — Peste 220 de 
atleți din Cluj și Bistrița, 
la concursul organizat de 
C.S.M. pe stadionul Clu
jeana. JUNIORI I — 100 
m: A. Darvaș 11,3 ; 200 m: 
A. Darvaș 22,7; 400 m: 
Ii. Molnar 52,3 ; 3000 m : 
I. Irimieș 9:22,2, Fr. Ld- 
rinezi 9:24,8 ; 3 km marș : 
G, Rus 15:08,0 ; 4 x 400 m : 
QS.M. 3:32,0; JUNIORI II
— 100 m: V. Majdik 11,5 ; 
200 m: V. Majdik 22,8 ; 
300 m: N. Szakacs 37,8 ; 
1000 m: N. Kanizsai 
2:47,0 j suliță : V. Ambruș 
44,62 J JUNIOARE I — 
400 m 1 A. Jacob 59,8 ; 
800 m: A. Biro 2:29,8; 
JUNIOARE II — 300 m: 
V. Ban 45,0; 500 m; V. 
Ban ls24,6 ; lungime s R. 
Baciu 4,76; FETIȚE — 
300 m 1 R. Petruș 45,0; 
înălțime: D. Grumăzescu 
1,40. (P. Naghi — coresp.).

BUCUREȘTI. — O dată 
cu disputarea etapei a 
IV-a, a luat sfîrșit compe
tiția de marș „Cupa Pri
măverii". Iată cîștigătorii 
individuali t ÎNCEPĂTORI
— GH. Habără (P.T.T.); 
JUNIORI II — Al. Stanca 
(P.T.T.); JUNIORI I — C. 
Staicu (P.T.T.); SENIORI
— M. Perșinaru (P.T.T.). 
Pe echipe a cîștigat P.T.T. 
(N. Nicolae — coresp.).

PITEȘTI. — Peste 150 
atleți din județul Argeș, 
pe stadionul „Ștrand". 
Rezultate bune pentru în
ceput de sezon : FETE — 
100 m: V. Dinu 12,6 ; 
200 m: A. Ciobanu 27,0 ; 
80 mg: V. Dinu 12,1 ; disc: 
M. Vasilescu 46,40; BĂIEȚI
— 800 m : N. Milea 2:01,0 ; 
5000 m: Al. Negescu 
15:38,0 ; 110 mg : I. Dumi- 
trașcu 15,6 ; 10 km marș : 
I. State 52:00,0. (I. Fețeanu 
-- coresp. principal).

TATIVEI DE TINERET

INTERVIUL NOSTRU 

CU DINCĂ SCHILERU, 

ANTRENORUL REPREZEN-

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ ÎN CAPITALĂ

SUSPENDĂRI

NOSTRU

(Etapa din 21 aprilie

1. Steaua — Din. Buc.
2. Progresul — Rapid
3. „U« Cluj — Farul
4. ----

• SÎMBĂTĂ : terenul Metalul
Metalul București — Politehnica 
stadionul Progresul; ora 15 : Progresul — Rapid (tineret), 
ora 16,45 : Steaua — Dinamo București (tineret);

• DUMINICĂ; stadionul 23 August, ora 15: Progresul — 
Rapid, ora 17: Steaua — Dinamo București (ambele în 
divizia A) ; terenul Electronica, ora 10 : Electronica Obor — 
Victoria Roman (divizia B); terenul Laromet, ora 10: Ra
pid C. F. București ■— T.U.G, București (divizia O) ; tere
nul Timpuri noi, ora 10; Flacăra roșie București — Viito
rul Fieni (divizia C).

•. Toate partidele din divizia A, ce se vor disputa în 
celelalte orașe în zilele de 21 și 28 aprilie, vor începe la 
ora 17.

(pantelimon), ora 
București divizia B);

PRONOSTICUL

DE LA UN BUT
LA ALTUL

• La Timișoara, rugbyș- 
tii de la C. U. Clermont 
Ferrand au fost întrecuți 
de Universitatea, în ulti
mul meci al turneului lor 
în România, cu scorul de
16— 3 (8—0). Jocul a fost 
foarte frumos și i-a prile
juit liniei de treisferturi 
timișorene crearea a nu
meroase faze spectaculoa
se. (P. Arcan — coresp. 
principal).

• Olimpia a fost per- 
foimera etapei de dumini
că din cadrul seriei I. în- 
tîlnind formația Tînărul 
petrolist din Ploiești, rug- 
byștii bucureșteni au ob
ținut o victorie netă cu
17— 0 (3—0). Tot în seria I, 
Arhitectura a terminat la 
egalitate cu S.N.O.: 3—3 
(3—0), iar A.S.E. a realizat, 
de asemenea, un rezultat 
nedecis, cu I.P.G.G.: 6—6 
(3—6).

în seria a Ii-a, cel mai 
bine s-a comportat Rapid, 
care a întrecut echipa Po
litehnicii cu 11—0 (0—0). 
Confirmînd forma bună pe 
care o deține, echipa In
stitutului de construcții a 
adăugat o nouă victorie în 
palmares, de data aceasta 
în dauna formației I.C.F., 
cu 14—3 (6—3). Un rezul
tat surpriză l-a reușit Fo
rest» Pitești: jucînd . în 
Capitală, cu Aeronautica, 
rugbyștii oaspeți au ter
minat victorioși: 12—3 
(6—0) !
• în seria formațiilor 

de tineret, scorul etapei 
l-a realizat Clubul sportiv 
școlar, care a dispus cu 
23—3 (14—0) de Dinamo. 
Steaua a întrecut pe Pro
gresul cu 14—9 (6—5), iar 
Constructorul pe Gloria 
cu 3—0

• în 
niori în XV, Gloria a în
vins la scor pe Progre
sul : 31—3 (11—3). La un 
scor asemănător a cîștigat 
și Constructorul partida 
cu Clubul sportiv școlar: 
20—0 (12—0). Etapa de du
minică a consemnat o nouă 
victorie i Școlii sportive 
nr. 2, în fața Rapidului, 
cu 11—0 (3—0). Steaua a 
întrecut cu 5-0 (5—0) pe 
Dinamo, iar Grivița Roșie 
pe Olimpia cu 9—3 (3—0).
• La rugby în Vllj, trei 

meciuri deosebit de inte
resante, ca evoluție a sco
rului îndeosebi: Dinamo — 
Școala generală nr. 64 
15—9 (3—6), Grivița Roșie 
— Rapid 12—3 (9—0) și 
școala sportivă nr. 2 — 
Școlarul 24—12 (9—3).

(3-0).
competiția de ju-

M&oiul Chimia Tr. Măgu
rele — S. N. Oltenița, din 
cadrul diviziei C, se va dis
puta pe terenul din Alexan
dria, deoarece terenul echi
pei Chimia a fost suspendat 
pe o etapă pentru inciden
tele petrecute la Jocul cu 
Rapid C.F. București, din 1 
aprilie.

Din surse autorizate aflăm 
că jucătorul Cornel Pavlo- 
vici de la A.S.A. Tg. Mureș 
a fost scos din echipă. Mo
tivele ? Nerespectarea ore
lor de antrenament, atitudi
ne neeorespunzătoare față 
de coechipieri și public, 
viață extra-sportivă neco- 
respunzătoare.

Din. Bacău — F.C.
Argeș
Jiul — A.S.A. Tg. 
Steagul r. — U.T.A.
Petrolul — „TI" Craiova 1 2 
C.F.R. Pașcani — Po
litehnica Galați
Chimia Rm. V. — Cea
hlăul
A.s. Cugir — Vagonul 
Polit. Tim. — Crișul

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12. C.F.R. Arad — C.F.R. 

Timișoara
13. Met. Huned. — Gaz m.

Coloana a n-a : pronosticul 
pentru premiile suplimentare.

Antrenorul naționalei de ti
neret se află într-o postură 
privilegiată. Nu trebuie să 
califice echipa în vreo com
petiție oarecare, nu i se pre
tind, propriu-zis, rezultate, o 
victorie e binevenită, o în
frângere nu declanșează dis
cuții zgomotoase. Arc, în 
schimb, obligația să pregă
tească Jucători, să modeleze 
mari personalități fotbalisti
ce. Cum apreciați această res
ponsabilitate ?

— Mai puțin primejdioasă, 
dar foarte dificilă. Naționala

de tineret este anticamera 
marelui fotbal. Jucătorii tre
buie învățați aici multe lu
cruri : spiritul fotbalului mo
dern, tactica sa și cum să 
se comporte dincolo de pra
gul anticamerei, în perimetrul 
marelui fotbal.

— Anumite mentalități 
nefaste au secerat multe ta
lente viguroase din gene
rațiile de fotbaliști tineri. 
Există premise ca fenome
nul să nu se mai repete ? 
— Da, dar persistă o serie 

dintre aspectele care au ge
nerat în rîndurile tinerilor 
fotbaliști lipsa de luciditate, 
abateri grave, plafonări. Una 
dintre soluții ar fi severitatea 
extremă (din partea antreno
rilor, conducătorilor de sec
ții) față de fiecare fotbalist — 
speranță, măsuri prompte îm
potriva celor ce încep să de
vieze de la linia de conduită 
normală. In lotul de tineret 
nu voi chema fotbaliști (ori- 
cît de talentați), care furnea-

POST-SCRIPTUM LA CUPA
EXCEPȚIONALĂ

DĂRUIRE...
Ba-Vagonul Arad șl Dinamo __

cău au făcut miercuri la Sibiu 
o bună propagandă fotbalului. La 
sfîrșitul celor 120 de minute de 
joc, cei peste 8 000 de spectatori 
aplaudau la scenă deschisă. A- 
veau toate moUvele.

Azi, la 24 de ore de la acest 
meci, deci după ce spiritele luptei 
sportive s-au potolit, fără a fi 
influențați de atmosfera entuzi
astă de pe stadion, putem afirma 
eu tărie că am asistat la unul 
dintre cele mal frumoase me
ciuri din ultimii doi-trei ani. Pe 
dinamovlștll băcăuani 11 așteaptă 
duminică un meci greu, cu 
F. C. Argeș. Arădenii mai au încă 
de luptat pentru a-și asigura pro
movarea In divizia A. Dar nici 
unii, nici alții nu s-au menajat 
în meciul de Cupă, au dat totul, 
arătîndu-ne că echipele noastre 
pot juca fotbal mai bine decît 
ne-au arătat în ultimul timp. Au 
fost realizate faze frumoase, de 
un bun nivel tehnic. Iar cînd 
carențele de ordin tehnic — care 
mai există, desigur, la eele două 
echipe — mai apăreau, acestea au 
fost suplinite prlntr-o putere de 
luptă exemplară. în prelungiri, 
ca rezultat al unei bune pregătiri 
fizice, s-a jucat Intr-un ritm su
focant, de parcă atunci începuse 
meciul. De mult nu i-am mal 
văzut pe fotbaliștii noștri luptînd 
cu atita dăruire, animați de do
rința de a se autodepăși. Dîrze- 
nia lui Macavei (a cărui compor
tare poate constitui un exemplu 
pentru mulți jucători din divizia 
A), Miilrod, Lenard, Nunwelller 
IV, Duțan șl Ene Daniel — care 
au fost cel mai buni de pe te
ren — a contaminat ambele for
mații. Iată ce înseamnă o excep
țională dăruire, adevărata luptă 
sportivă. Numai așa fotbalul nos
tru poate reveni pe pozițiile ce
rute de condițiile ce i-au fost a- sigurate, ' . .... __  ...
entuziaști, care atunci cînd e ’ca
zul, nu ' ' ' ‘ ............
plauze. 
Sibiu.

două formații bucureștene în
tre care s-a creat, de-a lun
gul anilor, o pasionantă riva
litate sportivă i Steaua și 
Progresul. Un meci tare, cu 
alte cuvinte.

în ziarul nostru de ieri, 
cronicarul meciului, Gălin 
Antonescu, a apreciat arbi
trajul lui N. Petriceanu ca

Și miercuri, de altfel, N. 
Petriceanu a comis unele gre
șeli. El a dat cîteva decizii 
inverse, care n-au influențat 
însă jocul și cu atît mai pu
țin rezultatul.

în ansamblu, cum s-a spus, 
un arbitraj satisfăcător (mar
cat de nota sa de autoritate, 
de felul cum a fost aplicată

de spectatorii aceștia

sînt de loc zgîrcițl în a- 
Așa cum s-a întîmplat la

C. ALEXE

DEBUT
SATISFĂCĂTOR

După surprizele neplăcute 
pe care le-a avut, în ultimul 
timp, cu unii arbitri cu vechi 
„state de serviciu", Colegiul 
central al arbitrilor a făcut 
un act de curaj : a promovat 
la „centru" într-un meci între 
două echipe din categoria A, 
pe un tînăr „cavaler al fluie
rului" — N. Petriceanu. Iar a- 
cest debut a avut loc cu pri
lejul unei partide DECISIVE, 
cum sînt toate jocurile de 
Cupă, în care se întreceau

„Ce mai vrei ? Mingea-i la mine 1“ — pare să spună Haidu 
lui Mateianu

satisfăcător. Și, într-adevăr, 
în linii generale, așa a fost, 
ceea ce este încurajator 
pentru un arbitru tînăr care 
vrea, desigur, să se afirme. 
Acest lucru depinde numai 
de el, de autoritatea, de com
petența, de spiritul de im
parțialitate care îl va anima. 
Altfel, vom avea un arbitru 
în plus supus, pe bună drep
tate, focului criticii.

onfruntarea de opinii — căreia 
presa noastră îi ține larg deschise 
coloanele sale — nu poate fi con
cepută decît într-un context de 
înaltă principialitate, corectitudine 
și sinceritate. Dezgolită de aceste 
indispensabile trăsături caracteris
tice, o asemenea confruntare — 
mai ales cînd este și publică — se

transformă într-o entitate fără conținut, care 
seamănă confuzie în masa celor care o 
urmăresc.

Așa este 
CENTRAL 
DE CE 
„Sportul", 
Colegiului central al arbitrilor de fotbal — 
tovarășul Andrei Rădulescu — care, prin 
inexactitățile pe care le conține, dezinfor
mează opinia noastră sportivă.

Iată de ce :
— în articol, autorul afirmă că „Colegiul 

de arbitri al municipiului București propune, 
susține și insistă pentru majorarea Iotului 
arbitrilor bucureșteni", deși acest lucru nu 
este cîtuși de puțin conform cu realitatea. 
Pentru că, atît în discuțiile purtate cu 
membrii colegiului municipal, la care a 
participat și președintele Colegiului central, 
tov. Andrei Rădulescu, cît și în articolul 
profesorului Traian Tomescu — metodist 
de fotbal al Consiliului municipal București 
pentru educație fizică și sport, Colegiul 
nostru NU A PUS NICIODATĂ PROBLEMA 
MAJORĂRII LOTULUI DE ABRITRLBUCU
REȘTENI. Dimpotrivă, încă de la început, 
Colegiul nostru, conștient de urmările ne
gative ale măririi lotului divizionar de 
arbitri, a pus problema ÎMPROSPĂTĂRII, 
A ÎNLOCUIRII unui număr de 14 arbitri 
care au o vîrstă înaintată și s-au plafonat, 
cu elemente tinere, talentate, de perspectivă.

cazul articolului „COLEGIUL 
AL ARBITRILOR SE OPUNE, 
publicat de curînd în ziarul 
sub semnătura președintelui

Foto: A. NEAGU

legea avantajului, de justa 
apreciere la faza din repriza 
a Il-a, cînd înainte de a fi 
faultat de fundașii Stelei, 
Georgescu își împinsese ad
versarii. Deci nu 11 metri, 
cum a reclamat publicul, ci, 
dimpotrivă, penalizarea înain
tașului de la Progresul).

Jack BERARII)

Dar, autorul citat nu se oprește aici. 
Nici mai mult, nici mai puțin, el afirmă că 
„în ceea ce privește promovarea unor 
arbitri tineri și capabili, Colegiul central 
este orcînd de acord să-i înlocuiască, pe 
baze principiale, pe acei arbitri din Iotul 
divizionar care s-au dovedit necorespunză
tori, cu alții a căror valoare și capacitate 
justifică acest lucru".

în vorbe, Colegiul central se declară de 
acord cu înlocuirea celor 14 arbitri neco-

ză, beau sau sînt neserioși, 
superficiali, boemi. Activita
tea unui antrenor de repre
zentativă (fie ea și de tineret) 
depinde în mare măsură de 
atmosfera din secțiile de fot
bal. Dacă acolo nu se va lu
cra la fel, eforturile noastre 
vor fi un fel de picături că
zute în deșert.

— Utilizați dorința de a- 
firmare, trăsătură proprie 
tineretului, drept ghid în 
activitatea dv ?
— Cu discernămînt. Există 

o dorință de afirmare forma
lă, verbală. Ne interesează nu
mai cea exprimată prin fapte. 
Cum joacă, cum se antrenea
ză, cum se comportă tinărul 
fotbalist — acestea contează. 
Restul reprezintă automatis- 
me verbale, de care jucătorii 
fac mereu uz în situații ofi
ciale.

— In rîndurile tinerei 
generații de fotbaliști cu
noașteți talente excepționa
le, care anunță mari fot
baliști ?
— Actualii jucători tineri 

îmi par mai receptivi, mai 
sîrguincioși. Dar, printre cei 
foarte mulți (între 20—21 de 
ani), văzuți de mine, nu pot 
afirma că se află prea multe 
viitoare vedete. Adevărul este 
că nici nu aveau de unde și 
cum să apară, dacă ne gîndim

în ce atmosferă de dezinteres 
au jucat fotbal copiii și ju
niorii.

— Astă-toamnă am învins 
echipa de tineret a Unga
riei cu 3—0, și am termi
nat Ia egalitate, în depla
sare, cu formația similară 
a R. F. a Germaniei. Și în 
alte ocazii am cîștigat, cu 
tinere garnituri românești, 
partide cu echipe prestigi
oase. Peste ani, vom păs
tra, cu victorioșii de acum, 
echilibrul sau ascendentul 
valoric actual ?
— Niciodată nu l-am păs

trat, iar fenomenul are ră
dăcini adinei. Vă referiți la 
ofilirea tinerilor noștri fot
baliști, reeditată mereu și în 
proporții alarmante. Jucăto
rii noștri, cei în jurul vîrstei 
de 20 de ani, nu înțeleg niște 
adevăruri majore despre via
tă și despre fotbal. Varga, de 
la Dinamo București, de e- 
xemplu, a fost înzestrat ex
cepțional. Pe dnd era junior, 
mulți au prezis că va ajunge 
un fotbalist de talie euro
peană. Dar, niște influențe ne
faste și toleranța arătată față 
de primele sale abateri l-au 
condus pe drumuri foarte gre
șite. Suspendat de cîteva ori 
și iertat, Varga cădea mereu 
în recidivă, neînțeleg’ndu-și 
menirea, răspunderea față de 
public, față de familie, față 
de el. In acest timp, posibili
tățile și randamentul său au 
diminuat treptat. In ultima 
vreme, Varga s-a trezit, în- 
țelegind toate greșelile sale 
și perspectivele neplăcute care 
se apropiau. Acum, fotbalis
tul Varga duce o viață nor
mală. S-a căsătorit, are un 
copil, e student la I.C.F., se 
antrenează cu sîrguință și are 
o conduită corectă. Ne bucu
răm din toată inima. Dar 
pierzînd atîția ani, probabil 
că nu Va mai putea realiza 
performanțele la care i-ar fi 
dat dreptul talentul. După a- 
ceeași schemă au dispărut 
sau au rămas la jumătatea 
drumului mulți fotbaliști, 
care la 18—19 ani erau la fel 
de valoroși ca și viitoarele 
vedete din restul Europei. 
Dobrin începuse la fel. Mare 
talent, dar foarte indiscipli- 
nat. Din fericire, se pare că 
Dobrin a înțeles adevărul 
mai repede decît Varga. Aju
tat de cei din jur și ajutîn- 
du-se singur, piteșteanul e a- 
cum, la 20 de ani, o vedetă 
muncitoare, conștientă de 
toate responsabilitățile sale. 
In comparație cu Varga, Do
brin reprezintă poate expre
sia evoluției bune a mentali
tății tinerilor noștri fotbaliști. 
In orice caz, îmi place să 
cred acest lucru.

— Cum veți investiga și 
noul rezervor de ju- 
din echipele de ti
de curînd reînfiin-

utiliza 
cători 
neret, 
țațe ?
— Mă

tene“ proprii și voi consulta 
pe colegii mei de la cluburi. 
Este singura formulă pentru

voi folosi de „an-

o selecție judicioasă și pen
tru a realiza o pregătire sub
stanțială. Din echipele de ti
neret vor fi aleși jucători 
pentru a doua reprezentativă 
de „speranțe" (va cuprinde 
fotbaliști de 19—21 de ani). 
Adevărata națională de tine
ret vom alcătui-o, în majori
tate, din jucători titulari în 
echipele diviziei A. Gei mai 
valoroși fotbaliști, sub 23 de 
ani, joacă deja în primele gar
nituri. Vor fi, precum vedeți, 
două echipe reprezentative, 
formate din jucători care au 
terminat perioada junioratu
lui, dar n-au depășit 23 de 
arii.

— Veți lucra cu tineri, 
maleabili ca jucători. In 
spiritul cărei concepții tac
tice îi veți structura ? Veți 
încerca să faceți din ei 
niște fotbaliști multiva- 
lenți ?
— Sînt adeptul spiritului o- 

fensiv și voi încerca să-l im
pun și reprezentativelor de 
tineret. Asigurarea securității 
porții, prin aglomerare, și a 
forței ofensive, prin revenire 
masivă în terenul advers, se 
pot realiza numai printr-o 
mare mobilitate a liniilor e- 
chipei. Dacă nici pe jucăto
rii tineri nu-i vom scoate din 
limitele tradiționale ale pos
turilor și nu-i vom obișnui 
să participe, în măsura cuve
nită, la fiecare acțiune de a- 
tac și de apărare, atunci nici 
în anii următori nu vom a- 
vea echipe care să demonstre
ze că înțeleg esența fotbalu
lui modern. Voi fi preocu
pat și de problema creșterii 
unor jucători multivalenți, o- 
bligîndu-i să cunoască pe lin
gă atribuțiile postului pe care 
sînt specializați, și pe cele ale 
posturilor vecine. Tot la acest 
deziderat se referă și intenția 
de a-i obișnui să cunoască 
2—3 variante tactice, pe care 
la nevoie să le joace de la 
meci la meci, sau în cursul 
aceleiași partide. Satisfacție 
nu vom încerca decît atunci 
cînd vom putea oferi echipei 
naționale jucători tineri, buni 
atleți, fini tehnicieni și tac
ticieni.

— Vă rugăm să ne co
municați partidele interna
ționale programate pentru 
anul acesta.
— Tineretul va juca nu

meroase meciuri internaționa
le cu reprezentativele simila
re ale altor țări. In țară, cu 
Austria la 9 octombrie și cu 
R.S.F. Iugoslavia, la o dată 
ce se va hotărî ulterior. Vom 
fi oaspeți la 1 mai în Polo
nia, la 23 mai în Suedia, unde 
vom juca în localitatea Văs- 
teras, apoi în U.R.S.S., în 
R. D. Germană și în R. F. 
a Germaniei, la date ce ur
mează să le tratăm cu parte
nerii. După cum vedeți, un 
program consistent, care va 
permite speranțelor noastre 
să capete uzanța fotbalului in
ternațional.

Interviu realizat de 
Remus BOGDAN

IERI, ULTIMELE ANTRENAMENTE
Datorită programării, în 

ultimul moment, a meciului 
internațional de rugby în des
chiderea jocului de Cupă de 
miercuri, ultimele meciuri de 
antrenament ale reprezentati
velor școlare bucureștene s-au 
desfășurat ieri, în cuplaj, pe 
terenul 23 August II, cu în
cepere de la orele 15.

în prima partidă, selecțio
nata școlilor generale a pus 
la grea încercare echipa de 
juniori a Metalului, pe care 
a condus-o mult timp cu 
1—0, prin golul marcat de 
Țepeluș. întîlnirea a fost dis
putată, elevii (s-a rulat între
gul lot) s-au mișcat frumos 
în teren, dovedind o bună 
pregătire tehnică, dar au ju
cat prea puțin extremele, 
înghesuind majoritatea min
gilor spre Năstase și Bata- 
cliu. Oricum, „comandament 
tul" echipei, condus de cunos
cutul internațional Titus O- 
zon are mai puține probleme 
în alcătuirea formației decît 
conducerea tehnică a lui „L“ 
București. „Școlarii" vor înce
pe duminică cu următorul 
11 : Gabriel — Dobrău, M. 
Eugen, Boiț, Drăgulici, Țepe
luș, Cristache, Deacu, Bata- 
cliu, Năstase, Trandafilos.

în continuare, „L“ Bucu
rești a întîlnit pe Mașini- 
Unelte, din campionatul oră
șenesc, echipă care a pus 
numeroase probleme liceeni
lor. Meciul a fost plăcut, 
remareîndu-se ardoarea cu 
care componenții reprezenta
tivei liceelor au țintit un 
loc în prima garnitură. Cei 
trei antrenori, E. Iordache, 
I. Kluge și Gh. Timar deși 
au încă dubii asupra postu-

IMPORTANT
® Duminică, formațiile șco

lilor generale BUCUREȘTI — 
CLUJ vor intra pe gazonul 
verde al stadionului la ORA 
8,45. Micii fotbaliști vor păși 
spre centrul terenului în 
tempoul voinicesc al RENU
MITEI FANFARE A „PALA
TULUI PIONIERILOR".

® în pauza primei reprize 
(9,30—9,40) vom urmări o 
spectaculoasă întrecere : UN 
NUMĂR DE 16 ECHIPE ȘCO
LĂREȘTI IȘI VOR MĂSURĂ 
FORȚELE LA TRACȚIU
NEA CU FRÎNGHIA !

® S-a stabilit ca partidele 
revanșă să aibă loc DUMI
NICA, 28 APRILIE. Se înțe
lege, LA CLUJ.

® Liceenii clujeni vor pur-

rilor de extremă dreapta și 
stînga, ne-au indicat urmă
toarea formație probabilă 
pentru duminicăt Dragnea 
— S. Mocanu, Matei, Con- 
durache, D. Mocanu, Popescu, 
Ionescu, Rădulescu, Iordache, 
Belea, Petreanu.

în consecință, un antrena
ment foarte util, care, după 
nivelul jocurilor disputate, 
promite partide atractive în 
cuplajul de duminică.

DE REȚINUT!
ta echipamet ROȘU, CU 
DUNGI ALBASTRE. Cei mici 
(școlile generale) — ALB, CU 
DUNGI NEGRE.

@ Duminică, în ziua meciu
lui, SE VOR GĂSI BILETE 
LA CASELE STADIONULUI 
DIN DEALUL SPIRII.

® Regulamentul acestor 
partide școlărești de fotbal 
prevede : ÎN CAZ DE EGA
LITATE PERFECTĂ (după 
meciurile de la Cluj) FIECA
RE ECHIPA VA BENEFICIA 
DE 11 LOVITURI DE LA 
11 METRI1 Cu ai te cuvinte, 
toți jucătorii (inclusiv porta
rii) vor executa cîte un pe
nalii. Echipa care va reuși 
să înscrie cele mai multe go
luri — ESTE DECLARATA 
ÎNVINGĂTOARE!

arbitri introduși în lot CONTRAR TUTU
ROR UZANȚELOR reprezintă 1/3 “ 
divizionar bucureștean.

Foarte stranie ni se pare optica 
telui Colegiului central în ceea 
vește formarea loturilor. Pe de 
el afirmă că criteriul determinant pentru 
cooptarea unui arbitru în lotul divizionar 
este VALOAREA sa. Pe de altă parte, însă, 
comentînd datele rezultate din tabloul sta
tistic pe care îl prezintă în articol, se

din lotul

președin- 
ce pri- 

o parte,

ȘI TOTUȘI... DE CE SE OPUNE
COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR 7

respunzători. în fapt, face totul pentru a 
opri acest lucru.

Este ciudat, de asemenea, faptul că în 
replica sa. tov. Andrei Rădulescu readuce 
în discuție problema numărului mare de 
arbitri bucureșteni componenți ai lotului 
divizionar, învinuind colegiul nostru de 
acest lucru. în schimb, nu amintește nimic 
de faptul că Colegiul central al arbitrilor, 
în fruntea căruia se află însuși tov. Andrei 
Rădulescu, a introdus în lotul divizionar, 
direct din școală, fără știrea colegiului mu
nicipal, un număr de 30 de arbitri pe motiv 
că sînt foști jucători de performanță, dar 
care nu au nici o practică în arbitraj. Mai 
mult, deși dovedește înclinații pentru statis
tică, semnatarul articolului menționat nu-și 
face elementara socoteală că cei 30 de

referă la necesitatea unei corelări a numă
rului de arbitri bucureșteni față de numărul 
arbitrilor din celelalte localități ale țării. 
Autorul, însă, raportează procentul de ar
bitri din lot la numărul de arbitri exis- 
tenți în localitatea respectivă, și nu — 
cum este normal — la numărul echipelor 
și al jucătorilor, la populația din județul 
respectiv, la valoarea fotbalului practicat 
și ponderea acestuia în fotbalul nostru etc.

De aceea, este firesc să ne întrebăm : 
oare selecția arbitrilor se rezumă la o re
lație statistică atît de săracă în conținut, 
cum ne-o prezintă autorul articolului citat ? 
Eu cred că nu.

Și apoi, președintele Colegiului central 
al arbitrilor nu-și precizează poziția : este 
pentru sau împotriva aplicării principiului 
selecției după valoare a arbitrilor 7

Și, pentru a întregi tabloul neclar al 
părerilor exprimate în articolul său, tov. 
Andrei Rădulescu uzează în „post-seriptum" 
și. de puțin umor. Reținînd „propunerea 
privind compunerea Colegiului central al 
arbitrilor din arbitri vîrstnici, care nu mai 
conduc jocuri", el consideră că ar fi bine 
ca această sugestie să se experimenteze 
mai întîi la colegiul municipal de arbitri.

Se poate și așa. Dar nu trebuie uitat că 
dacă arbitrii activi — membri ai Colegiu
lui central — fac frecvente deplasări în 
străinătate (de exemplu, A. Rădulescu s-a 
deplasat în 1967 în Turcia, Finlanda și 
Iugoslavia și la începutul anului 1968 în 
Izrael, avînd în perspectivă și o deplasare 
la Paris), arbitrii activi din Colegiul nostru, 
în cazul cînd nu sînt delegați la jocuri 
divizionare, arbitrează în campionatul mu
nicipiului București, pe terenuri cum sînt» 
Vîscoza, Granitul, Laromet, Popesti-Leor- 
deni, Buftea, Comuna Roșu etc. Iată de ce 
autorul articolului citat manifestă atîta 
grijă pentru arbitrii din Colegiul munici
piului București, care cu multă pasiune își 
dedică o mare parte din timpul lor liber 
unei munci cu ADEVĂRAT obștești.

Constantin PETREA 
președintele Colegiului de arbitri 

de fotbal al municipiului București
N. R. În afară de articolele publicate pînă 

acum pe această temă, redacția a primit 
și alte, materiale legate de problema arbi
trajului, sub toate aspectele sale: delegări, 
competența sau incompetența unor arbitri, 
modul cum acționează Colegiul central al 
arbitrilor. Sînt probleme deosebit de im
portante, care afectează un sector vital 
pentru bunul mers al activității fotbalistice. 
Asupra tuturor acestor aspecte, ne vom 
spune cuvîntul într-un articol viitor.



SELECȚIONATADE LA TRIMIȘII NOȘTIH SPECIALI
LUMII

C. COMARNISCHI, transmite din Lyon: ION OCHSENFELD transmite din LA HANDBALDonaueschingen: capii de serii în proba

ȘI TOTUȘI...

Primul turneu „OPEN"

DOUA „MARATOANE" Halterofilii și-au dat întîlnirei
ÎN PRIMELE SEMIFINALE la izvoarele Dunării I

Prin disputarea tuturor în
trecerilor din grupele preli
minare, marea competiție 
continentală a intrat în faza 
turneelor semifinale, pentru 
desemnarea celor două cam
pioane ale probei pe echipe. 
Reprezentativele țării noastre 
și-au cîștigat dreptul de a 
participa în aceste semifinale 
marți noaptea, cînd au în
vins, fără dificultăți, forma
țiile olandeze. Iată de altfel 
și rezultatele: grupa a V-a 
feminin România—Olanda 3-0: 
Alexandru—Klatt 2—0 (14,4), 
Mihalca—Van der Laan 2—1 
(—16, 11, 15), Alexandru, Mi
halca—Van der Laan, Van 
Ruyten 2—0 (14, 12); grupa 
a IV-a masculin România— 
Olanda 5—0: Giurgiucă—De- 
ken 2—0 (8, 11), Rethi—Van 
der Helm 2—1 (22—20, 25—27, 
33—31), Negulescu—Schoofs 
2—0 (8, 20), Giurgiucă—Helm 
2—0 (16, 12), Negulescu—De- 
ken 2—0 (8, 6).

Această primă zi a preli
minariilor a constituit în ge
neral un fel de promenadă 
pentru echipele consacrate. 
Cu toate acestea am înregis
trat două surprize, care însă 
nu au influențat rezultatele 
finale. Astfel, cuplul campion 
european Eva Koczian, Erzse- 
bet Jurik a pierdut, neaștep
tat, la tînăra pereche daneză 
Henriksen, Christensen, iar 
campionul Franței, Secretin, 
l-a învins, nesperat, pe Sta
nek. în urma consumării me
ciurilor de „încălzire", au fost 
stabilite și grupele semifi
nale: la băieți — A. Suedia, 
România, Cehoslovacia, Un
garia; B. U.R.S.S., Iugoslavia, 
Anglia, R.F.G.; la fete — A. 
Ungaria, R.F.G., Anglia l’o-

lonia (3—2 cu Iugoslavia); B. 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Româ
nia, R.D.G. întrecerile impor
tante au început de-abia joi 
după-amiază, cînd au fost 
programate primele confrun
tări din turneele semifinale. 
Cele mai multe dintre ele au 
dat loc la dispute foarte 
strînse, palpitante. De pildă, 
partida masculină Ungaria— 
România, s-a încheiat cu vic
toria la limită (5—4) a for
mației maghiare și a durat 
2*/2 ore?? Cu același scor a 
întrecut și Iugoslavia pe R.F. 
a Germaniei, în peste 3 ore 
de joc ! în meciul U.R.S.S.— 
Anglia, Gomoskov a pierdut 
la Harrison, fapt care nu a 
împiedicat, însă, pe sportivii 
sovietici să cîștige ușor.

Revenind la partida noa
stră, se poate spune că au
torul eșecului a fost Giurgiu
că, tocmai jucătorul pe care 
contam cel mai mult El a 
cedat cu 0—2 atît la Jonyer 
cît și la Borzsei. în schimb, 
o comportare meritorie a a- 
vut-o Radu Negulescu, care 
a înscris două victorii. în 
consecință, Ungaria—Româ
nia 5—4: Jonyer—Giurgiucă 
2—0 (18, 19), în primul set 
Giurgiucă a condus cu 15—11, 
Borzsei—Rethi 0—2 (—23, 
—13), Beleznai—Negulescu 0-2 
(—18, —22), Borzsei—Giurgiu
că 2—0 (19, 19), Jonyer—Ne
gulescu 0—2 (—18, —20), Be
leznai—Rethi 2—1 (14, —22, 
14), Borzsei—Negulescu 2—0 
(11, 16), Beleznai—Giurgiucă
0—2 (—16, —20), Jonyer— 
Rethi 2—1 (—13, 14, 14). Alte 
rezultate de după-amiază: A.
Suedia—Cehoslovacia 5—1; B. 
U.R.S.S.—Anglia 5—2, Iugosla
via—R.F.G. 5—4.

în îmbietoarea stațiune cli
materică din Pădurea Neagră, 
Donaueschingen, din landul 
Baden-Wiirtenberg, situată la o 
altitudine de 700 m, încep vi
neri primele întreceri ale celei 
de-a doua ediții a „Cupei Du
nării" la haltere. Toți concu- 
renții. reprezentând echipele 
complete ale celor șapte țări 
participante, au sosit miercuri 
și joi în localitate și așteaptă 
cu emoție primele starturi. 
Printre ei se află halterofili 
de renume mondial, ca ungurii 
Foldy, Vereș, Toth, cehoslova
cul Zdrazila, românul Fiți Ba
laș precum și vest-germanul 
Rudolf Mang.

Echipa tării noastre a sosit 
aici miercuri după-amiază, 
după un drum destul de lung, 
incluzînd escale la Bruxelles, 
Frankfurt pe 'Main și o călă
torie cu trenul de cîteva sute 
de kilometri. Dar, în. puține 
ore. halterofilii români și-au 
restabilit condiția fizică. Joi 
dimineața ei au făcut o scurtă 
plimbare prin oraș, vizitînd 
printre altele castelul Fiirten- 
berg. din centrul stațiunii, în 
parcul căruia se află izvorul 
Dunării. A fost pentru noi cu 
totul impresionant să admirăm 
acest izvor uriaș, cuprinzînd 
un perimetru de 28 de metri.

o placă de marmură se pot

de far- 
ani în 

era re
de paie

PREGĂTIRILE
FOTBALIȘTILOR 

MAGHIARI
Continuîndu-și pregătirile 

în vederea meciului cu echipa 
U.R.S.S. din cadrul Campio
natului Europei, selecționata 
de fotbal a Ungariei a susți
nut o partidă de verificare la 
Budapesta în compania forma
ției italiene Fiorentina. întîl- 
nirea s-a terminat la egali
tate : 3—3 (1—0). Golurile au 
fost marcate de: 
Novak, Ferranti 
pentru gazde și Maraschi, 
Merlo și Chiarugi pentru oas
peți. Din echipa maghiară au 
lipsit 4 titulari: Albert, Bene, 
Kaposzta și Gorocs.

I

I
I
I

I

Pe 
citi cuvintele : „De aici, din 
Pădurea Neagră, izvorăște flu
viul Dunărea, care străbate 
2 870 km și se varsă în Marea 
Neagră".

Ghidul care ne-a însoțit în 
această interesantă vizită ne-a 
furnizat și alte date importan
te privind viața culturală a a- 
cestei localități pline 
mec. Astfel, dacă cu 
urmă, Donaueschingen 
numită prin pălăriile
ce se confecționau aici șl prin 
izvoarele bătrînului fluviu, as
tăzi stațiunea și-a cîștigat un 
renume mondial prin tradițio
nalele festivaluri de muzică 
simfonică modernă, organizate 
de Radiodifuziunea Baden-Ba
den. precum și prin recenta 
descoperire a unor fragmente, 
originale din „Cîntecul Niebe- 
lungilor".

Sala de concurs (în 
sportivii 
un ușor 
modare) 
1 200 de 
speră ca
încă de la primele categorii de 
greutate prevăzute în progra
mul competiției : cocoș si pană. 
Concurenții de la ambele cate
gorii vor intra în întrecere vi
neri după-amiază.

care 
deja 
aco-

noștri au făcut 
antrenament, de
are o capacitate de 

locuri și organizatorii 
toate să fie ocupate

I
I
I
I
I
I
I
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După cum s-a mai anun
țat, în primele zile ale lu
nii august, în localitatea 
Karvina (Cehoslovacia) va 
avea loc un meci de hand
bal neobișnuit, în care se 
vor întîlni o selecționată a 
lumii și reprezentativa Ce
hoslovaciei. Partida se or
ganizează cu prilejul săr-, 
bătoririi a 700 de ani de 
la fondarea orașului Kar
vina.

Selecționer și antrenor 
al echipei lumii a fost nu
mit conf. univ. loan Kunst- 
Ghermănescu, membru al 
Comisiei Tehnice a F.I.H. 
El va fi ajutat de Bedrich 
Konig, antrenorul repre
zentativei Cehoslovaciei și 
al echipei Dukla Praga. 
Acum cîteva zile a fost 
stabilit și lotul selecționa
tei mondiale. Iată-1 : AR- 
NOST
HOLST 
portari;
NYO, COVACI (Ungaria), 
SOLOMKO (Uniunea So
vietică), MARES (Ceho
slovacia), IACOB (Româ
nia), L. ERIKSSON (Sue
dia) — jucători de semi
cerc ; GRUIA (România). 
BRUNA, HAVLIK, DUDA 
(Cehoslovacia), 
MANN 
KING 
VICI
MOV (Uniunea Sovietică), 
CARSTEN LUND (Dane
marca), K. KJELL (Sue
dia) — jucători la 9 m.

LONDRA, 18 (Agerpres) — 
între 22 și 27 aprilie orașul 
englez Bournemouth va găz
dui întrecerile primului tur
neu internațional de tenis 
„Open“ din istoria 
alb organizat după 
rația internațională 
cialitate a aprobat 
deschise atît amatorilor cît 
și profesioniștilor.

sportului 
Ce fede- 
de spe- 
turneele

P. MĂRMUREANU

Iată
de simplu: -• Rod Laver, Ken 
Rosewall, Andrea Gimeno, 
Pancho Gonzales, Roy Emer
son, Fred Stolle, Owen Da
vidson, Robert Wilson (An
glia). De remarcat că dintre 
aceștia numai englezul Wil
son este cotat ca amator.

Organizatorii au stabilit ea 
învingătorul turneului să pri
mească suma de 1 000 lire 
sterline. în cazul cînd acesta 
va fi un jucător amator, el 
va primi doar 50 de lire ster
line.

9Î RACHETEI DE AUR“ AL 7-lea MEMBRU

(Cehoslovacia) și 
(Danemarca) —- 
MAROSSI, FE-

TIEDE-
(R.D.G.), LUB- 

(R.F.G.), MILKO- 
(Iugoslavia), KLI-

AIX EN. PRO VENCE, 18. — 
în întrecerile turneului inter
național de tenis „Racheta de 
aur“, jucătorul român Petre 
Mărmureanu l-a învins pe 
francezul J. P. Courcol cu 
6—8, 8—6, 7—5. în urma aces
tei victorii, Petre Mărmu
reanu s-a calificat în sfer
turile de finală ale probei 
alături de francezii Montre- 
naud, Contet, Goven, Barclay 
și Darmon, australianul Flet
cher și vest-germanul Buding.

® Turneul internațional de 
tenis profesionist desfășurat la 
Wembley—Londra a fost cîș- 
tigat de australianul Rod La
ver. în finală, Laver l-a în
vins cu 6—3, 10—8 pe compa
triotul său Ken Rosewall.

AL „CLUBULUI
CELOR 10 SECUNDE"

REAL MADRID
FACE APEL!

Madrid a fă- 
lîngă Uniunea 
fotbal în legă-

CRIZA TRECĂTOARE IN FOTBALUL ELVEȚIAN ?
I I ■«Hi

Menozel, 
(autogol)

Echipa Real 
cut apel pe 
europeană de 
tură cu suspendarea pentru
două meciuri a jucătorului 
Amancio, eliminat în cursul 
partidei cu Sparta Praga. 
Conducerea formației spani
ole consideră sancțiunea dic
tată mult prea severă, ea pu
țind diminua șansele fotbaliș
tilor spanioli în meciul cu 
Manchester United din cadrul 
semifinalelor „Cupei campio
nilor europeni11.

Un șut al faimosului atacant vest-german Uwe Seeler este interceptat cu succes de elvețianul Fuhrer în meciul amical
Elveția — R.F.G., disputat miercuri la Basel și încheiat cu un scor alb : 0—0 Telefoto ; U.P.I.—AGERPRES

O dată cu clasarea disputei
Ballabio — Foni, terminată cu 
victoria primului, rămas la cîr- 
ma echipei naționale, se părea

că zile mai liniștite vor veni 
pentru fotbalul elvețian... Dar 
iată că ultimele evenimente, 
tot mai furtunoase, conduc la

zonei europene, sediul prin
cipal al competiției echiva
lente cu campionatul mondial 
pe echipe al tenisului. O 
simplă privire ne convinge 
că aici sînt reunite principa-

durile profesioniștilor. Ei au 
selecționat o echipă cu medie 
de vîrstă — 18 ani (!), pre
zentă acum la turneul de la 
Palermo. In schimb, ameri
canii beneficiază de o serie

tenții justificate de calificare. 
Formația României cu Ion Ți- 
riac și Iile Năstase, va căuta 
să confirme și în întrecerea 
pe echipe, buna valoare 
arătată în turneele individu-

n timp ce diriguito
rii tenisului caută să 
dezlege șarada tur
neelor „open", atît 
de încurcată prin im
plicațiile ivite după

spectaculoasa hotărîre a 
F.l.L.T. de a admite accesul 
profesioniștilor în marile 
competiții ale sportului alb 
prima dintre acestea — 
„Cupa Davis" — își continuă 
nestingherită prodigioasa sa 
carieră, pe făgașul tradițional. 
A 57-a ediție a întrecerii su
preme pe echipe a tenisma- 
nilor își ia, peste puține zile, 
startul său european, după ce 
a programat cu puțin în urmă 
primele întîlniri în celelalte 
două zone ale sale, cea ame
ricană și cea asiatică. Piuă 
acum, nici o amenințare mai 
consistentă pe orizontul dis
putei pentru bătrîna „sala- 
tieră de argint", care rămîne 
accesibilă numai amatorilor. 

Reprezentative din 32 de 
țări sînt prezente pe tabelul

„CUPA DAVIS" ÎNAINTEA
CELUI DE-AL 57-lea START

lele competitoare la trofeul 
deținut de patru ani consecu
tiv de reprezentanții Austra
liei, abstracție făcînd de o 
altă echipă cu veleități — 
foarte fondate la actuala edi
ție — cea a Statelor Unite. 
Pe scurt, trebuie să subliniem 
faptul important că, în acest 
an, australienii se prezintă 
fără aportul celor mai buni 
jucători ai lor, trecuți în rîn-

turuli 
jpînă la 5*v» 

Grupa A 
SPANIA 
ULANDA 
SUEDIA 
JWODESIADESUD 
ANGLIA 
FRANȚA 
FINLANDA 
PORTUGALIA 
U.R.S.S.
OREC!A 
JUGOSLAVIA 
NOUA ZEELANDÂ 
ITALIA 
UNGARIA 
MONACO 
JRLANDA

GRUPAB 
-BULGARIA 
-TURCIA 
.ELVEȚIA 
BERMANIA 
BELGIA 
POLONIA 
CEHOSLOVACIA 
BRAZILIA 
LUXEMBURG 
JVORVEG/A 
JtOMAA/U 
DANEMARCA 
JRAN 
JZRAEL 
AUSTRIA 
B..S.A.

FINALELE
pînăla 21-vii-

SEMIFINALA
pînfl la 76-vi-

TURULU
piNăla26-v-

r

r

►
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de rachete în plină ascensi
une, în frunte cu tenismanul 
de culoare Arthur Ashe (re
cent învingător asupra lui 
Emerson și Șantana) și porto- 
ricanul Charles Passarell. Cele 
două grupe europene vor tre
bui să furnizeze adversari 
pentru S.U.A. și India, cam
pioanele de tradiție ale celor
lalte două zone. Din rîndul a- 

cestora va fi de
semnată. după fi
nala inter-zone. 
adversara Austra
liei, în ultima 
confruntare, fai
mosul „challen
geround".

Cine vor fi lau- 
reații zonei euro
pene ? Tabelul a- 
lăturat, care 
va completa cu 
rezultatele 
primul 
cepînd 
tămîna 
conține 
necunoscute. Une
le din acestea re
zultă din obișnu
itele feste ale sor
ților, care au pus 
alături, din start, 
echipe cu valori 
foarte apropiate. 
Așa este cazul 
chiar pentru gru
pa B, cea în care 
evoluează tenis
manii români. 
Două întîlniri — 
și anume Româ
nia—Danemarca și 
Cehoslovacia — 
Brazilia — vor 
reduce de la în
ceput numărul 
principalelor fa
vorite, alături de 
acestea, doar Re
publica Sud-Afri
cană și R.F. a 
Germaniei pu
țind emite pre-

se

din 
în-tur

de săp- 
viitoare, 
destule

ale. Evident, n-am vrea să 
animăm speranțe exagerate, 
ca atunci cînd, anul trecut, 
românii au fost la un pas de 
victorie în fața redutabilei 
formații spaniole, condusă de 
„vrăjitorul" Manuel Santana. 
Dar dacă primul „hop", pe 
care-l constituie echipa da
neză (respectiv Jan Leschly— 
Torben Ulrich), va fi trecut 
cit succes, în fața reprezen
tativei României se deschid 
perspectivele unei frumoase 
performanțe. Am juca în de
plasare cu Norvegia sau Lu
xemburg, două echipe mai 
puțin bine cotate, iar apoi 
tenismanii români urmează 
să revină la București pen
tru a disputa semifinala gru
pei, cu faimoasa echipă sud- 
africană. Și cum din aceasta 
lipsește fostul nr. 1, Drysda
le, atunci...

O privire rapidă pe partea 
de sus a tabloului. Nici aci 
derbiurile nu lipsesc în pri
mul tur. Olanda, cu Tom 
Okker în mare ascensiune, 
poate încurca socotelile lui 
Santana. După cum Anglia, 
în suferință acută de jucă
tori, nu este clar favorită în 
meciul cu Franța, care poate 
oricînd să se regăsească. 
Foarte echilibrată pare a fi în- 
tîlnirea Italia—Ungaria, chiar 
dacă peninsularii reușesc să-l 
aducă în formație pe Martin 
Mulligan, australianul natu
ralizat italian. „Marty" pre
zintă fluctuații de formă, ca 
și veteranul Pietrangeli, iar 
un jucător cu experiența și 
forța de luptă a lui Istvan 
Gulyas — dacă va fi bine 
susținut la dublu de Sziksay 
— poate asigura victoria.

Alte meciuri de urmărit în 
grupa A sînt U.R.S.S.—Gre
cia și Iugoslavia—Noua Zee- 
landă, reunind în fața fileu- 
lui rachete de valoare. Dar 
specialiștii continuă să acorde 
prima șansă Spaniei. Prin tra
diție...

o recrudescentă a polemicii...
După succesele din sezonul 

trecut. 7—1 eu România, 5—O 
cu Cipru, 2—2 cu U.R.S.S. (la 
Moscova) și 2—2 cu Italia (la 
Berna) „U“-le elvețian traver
sează în acest început compe- 
titional o îngrijorătoare zonă 
critică. Două meciuri în depla
sare. cu Israelul și cu Ciprul, 
au însemnat tot atîtea înfrân
geri, la un scor identic: 1—2. 
Ceea ce este mai semnificativ 
pentru forța atacului helvet 
este faptul că în aceste două 
întîlniri el a înscris un singur 
gol prin Kunzli, care a specu
lat o degajare greșită a porta
rului jsraelian, la Nicosia fiind 
vorba de autogolul lui Kostas. 
în comentariul meciurilor res
pective, trimișii speciali ai unor 
reviste occidentale menționează 
că reprezentativa elvețiană a 
fost supusă unui atac perpetuu 
din partea modeștilor adver
sari, fiind adesea „asediată" în 
jumătatea proprie de teren. 
Opinia aproape unanimă a spe
cialiștilor, deși de cele mai 
multe ori exprimată voalat și 
cu menajamente, este aceea că 
„betonul" lui Ballabio ar fi vi
novat de pierderea celor două 
meciuri. Dacă ziariștii sînt mai 
circumspect!, atunci declara
țiile unor jucători sînt grăi
toare : „Cel mai rău a fost că 
am jucat „beton" (Jack Barlie, 
portarul lui Servette Geneva). 
„Dacă aș fi știut, n-aș mai fi 
venit..." declară Blăttler (Grass
hoppers Ziirich), chemat spe
cial de Ballabio pentru a salva 
la Nicosia „betonul" străpuns

O
nefavorabilă, recuzat

federației, antrenorului

de atacanții israelieni. Cu 
presă
chiar de o parte a conducăto- 

. rilor
nu i-a mai rămas altceva, de 
făcut decît să arunce vina pe 
..nerespectarea sarcinilor de 
joc", acuzând nominal cîțiva 
jucători (din formația prezen
tată la Nicosia, Ballabio i-a 
taxat drept „neascultători" în 
special pe Michaud, Marti și 
Durr). Dacă însă menționăm că 
aceiași juicători primiseră su
fragiile spectatorilor, ale jurna
liștilor și ale lui Ballabio în
suși, după frumoasele jocuri 
contra României. echipei 
U.R.S.S. șj Italiei, atunci ne 
apare și mai dar mediul, de
loc plăcut. în care lucrează în 
prezent Erwin Ballabio. Pentru 
a-și ușura sarcina, fastul di
rector sportiv de la Granges, 
și-a ales noi colaboratori-antre- 
nori. Bernard Gehri și Roger 
Quinche, care vor urmări evo
luția selecționabililor, pe tot 
parcursul campionatului, primul 
în Elveția romană și italiană, 
cei de-al doilea în partea ger
mană. Se pare însă că această 
„antantă", hotărâtă să salveze 
reputația „soocerului" Țării 
Cantoanelor este formată din 
specialiști cu idei diferite asu
pra fotbalului, dintre care 
Gehri și Quinche au păreri 
chiar contradictorii. De aceea, 
se fredonează 
Foni. Foni...

E drept. încă 
știe ?

„Acum, cînd am realizat 
10 secunde pe 109 de metri, 
cred în mod sincer că, 
antrenîndu-mă intens, voi 
putea obține 9,9 pe această 
distanță" — a declarat la 
Johannesburg noul core- 
cordman al lurriii în cea 
mai rapidă probă atletică, 
tînărul Paul Năsh, care la 
14 aprilie a împlinit vîrsta 
de 21 de ani. Posedînd 
dubla naționalitate sud- 
africană și engleză, deoa
rece este născut la Lon
dra, Paul Nash va putea 
să reprezinte culorile Ma
rii Britanii la Jocurile 
Olimpice de vară, în cazul 
în care Republica Sud- 
Africană nu va fi admisă 
la Ciudad de Mexico.

Paul Nash a realizat 
performanța sa în orașul 
Krugersorp din provincia 
Transvaal, situat la o alti
tudine de 1 900 metri. Este 
pentru prima oară cînd un 
sprinter reușește 10 secun
de pe suta de metri în 
condiții geografice care se 
aseamănă destul de mult 
cu acelea pe care 
picii" 
pitala 
altfel,

în 
Nash, 
pe lista „Clubului celor 10 
secunde", listă deschisă în 
1960 de vest-germanul Ar
min Hary și completată de 
canadianul Harry Jerome 
(1960), venezueleanul Hora
cio Esteves (1964), ameri
canii Bob Hayes (1964), 
Jim Hines (1967) și cuba
nezul Enrique Figuerola 
(1967). Nash este astfel al 
șaptelea atlet care figu
rează printre cei mai ra
pizi alergători din lume, 
în realitate, însă, numărul 
celor mai rapizi sprinteri 
este de opt, deoarece Cen 
Cia-ciuan (R.P. Chineză) a 
fost la rîndul lui, crono
metrat cu timpul de 10”se- 
cunde la 24 octombrie 
1965, dar recordul lui nu 
a putut fi omologat deoa
rece țara sa nu este mem
bră a Federației internațio
nale de atletism (I.A.A.F.).

Paul Nash, renumit pen
tru starturile sale exce
lente, este un sprinter de 
tipul „forte". Excelent pro- 
porționat (1,77 m înălțime 
și 80 kg greutate).

De la începutul aiw 
lui 1967 el a obținut d- 
patru ori timpul de 10. ’ 
pe 100 metri, de două oi 
20,2 pe 200 metri și 46. 
pe 400 metri, cu . prilej: 
primei sale tentative p 
această distanță, în decerr 
brie, anul trecut. El deț: 
ne 14 recorduri ale Repu 
blicii Sud-Africane (inclu 
siv la ștafetă).

„olim- 
le vor întîlni în ca- 
Mexicului. Fapt, de 
foarte semnificativ, 
felul acesta, Paul 
și-a înscris numele

CONCURS PREOLIMPIC DE YAHTING
PARIS, 18 (Agerpres). — 

Ia Hyeres s-au încheiat în
trecerile concursului preolim- 
pic de yahting. Iată câști
gătorii diferitelor clase de

ambarcațiuni: „Finn“-Mier
(R.D. Germană); „Dragon"- 
Borowski (R.D. Germană) 
„5,50 m“-Noverraz (Elveția).

timid. Dar cine

Ov. IOANIȚOAIA

iarăși refrenul

PAUL NASH
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telexradiatelBfo
SELECȚIONATELE DE VOLEI ALE U.B.S.S. au 
susținut la Tokio noi întîlniri. Echipa masculina 
a învins cu scorul de 3—1 (12—15, 15—6, 15—13, 15—8) 
reprezentativa țării gazdă, iar cea feminină a fost 
întrecuta cu 3—0 (15—3, 15—8, 15—12) de formația 
Hitati, care va reprezenta Japonia la J.O. din 
Mexic.

Vardar — Steaua Roșie 0—2 ; Velez — Hajduk 0—1; 
Zelesniciar — Olimpia 1—0 ; Proletar — Voivo- 
dina 0—0 ; Zagreb — Rijeka 3—0; O.F.K. Belgrad 
— Saralevo 3—1 ; Maribor — Dinamo 2—0. In cla
sament : steaua Roșie 29 p, Partizan 27 p (un meci 
mal puțin jucat), Zelesniciar 25 p etc.

IN TURNEUL de ȘAH de la Bamberg, după 6 
runde, în fruntea clasamentului se află Keres cu 
5 p, urmat de Petrosian și Ivkov 4'/i p, Szabo. 
Unzlcker, Boboțov și Donner 3V2 p.

INTILNIREa ITALIA — CEHOSLOVACIA conținu 
pentru calificarea în campionatul european de bas
chet juniori, a revenit tinerilor baschetbaliști ita
lieni, care au obținut victoria cu scorul de 56—41 
(21—24) și au obținut dreptul de a participa la în
trecerile turneului final al competiției programat 
între 1 și 10 august în Spania.

ECHIPA SCOȚIANĂ de fotbal Celtic Glasgow ă cîș- 
tigat ediția din acest an a „Cupei orașului Glasgow". 
In finala competiției, fotbaliștii de la Celtic 
au obținut o categorică victorie cu scorul 
de 8—0 (3—0) în dauna formației Clyde. Trei din 
cele opt goluri ale învingătorilor au fost marcate 
de Bobby Lennox.

IN ETAPA a 21-a a campionatului Iugoslav de 
fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate s

BOXERUL ITALIAN REMO GOLFARINI (cat. mij
locie mică) l-a întrecut la puncte în 12 reprize pe 
compatriotul său Fabio Bettinî. In urma acestei 
victorii, Remo Golfarinl a căpătat dreptul să-l 
întîlnească pe Sandro Mazzlnghi, deținătorul titlu- 
Iui european.


