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PLENARA 
F. R. NATAȚIE

Astăzi, îneepînd 
de la ora 9, la se
diul C.N.E.F.S. vor 
începe lucrările ple
narei F.R. Natație. 
Pe ordinea de zi a 
plenarei 
scrise : 
seamă 
federal 
rioada 
1967—10 _ 
Adoptarea statutului 
F.R.N. ; Prezentarea 
Calendarului și bu
getului pe anul 1968.

W
TINERI TEN1S- 
MAN! ROMÂNI 
TN U.R.S.S,

ieri au plecat la 
Soci (U.R.S.S.) tine
rii tenismanl Feli
cia Bucur și Viorel 
Sotiriu, care vor 
participa la un tur
neu organizat de 
federația unională 
de specialitate, ju
cătorii români sînt 
însoțiți de antreno
rul ion Racoviță.

au fost în- 
Darea de 

a biroului 
pentru pe- 

30 Iulie 
aprilie 1968 ;

TURNEUL 
BASCHETBALIS
TELOR DE LA 
LOKOMOTIV 
SOFIA ÎN TARA 
NOASTRĂ ’

Intre 25 și 28 a- 
prilie, echipa femi
nină. de baschet 
Lokomotiv sofia va 
întreprinde, la in
vitația clubului Po
litehnica București, 
un turneu în țâra 
noastră. Oaspetele 
vor juca în Capitală 
cu : Politehnica, o 
selecționată divi
zionară (fără bas
chetbalistele de la 
Politehnica) șj re- 

. prozentativâ * Bucu- 
reștiului.

■
SOT^ MEDIANU, 
ROMAN — DIN 
NOU ÎN FATA 
FILEULUI

Proaspăta promo
vată în divizia A, 
echipa de volei Pro
gresul București, a 
provocat, la o par
tidă ’ 'amicală, pe 
foștii jucători âi 
clubului ,,bancari- 
lor.“ Provocarea a 
fost acceptată și 
meciul a fost fixat 
pentru 27 aprilie, la 
ora 19, în frumoasa 
sa-ă din str. dr. Stai- 
covici. Printre cei 
care au răspuns 
prezent notam pe 
antrenorul emerit 
N. SOTIR, maeștrii 
emeriti ai sportului 
D. MEDIANU, — 
ROMAN, 
sportului 
LESCU, 
SESCU, 
ZAN 
la o 
partidă, 
sperăm,. 
tatori o 
cu prezența.

NOILE DATE
MOFÂSURARE 

A CAMPIONATE
LOR CAIAC- 
CAfcfOE

Comitetul fede
rației de caiac-ca- 
noe a fixat noile 
date ale etapelor fi
nale la următoarele 
competiții : cam
pionatul republican 
de seniori — 27—29 
mai, campionatul 
republican de ju
niori — 12—-15 au
gust ; campionatul 
republican de fond 
— 20—22 septembrie. 
Toate finalele 
vor disputa pe 
cui Snagov.

89
IERI, LA VOLEI :

In București : 
Lotul Olimpic al 

României — Legia 
Varșovia 5—2 (15—11, 
9—15, 8—15. 15—4,
15—9).

La Craiova — di
vizia A — feminin :

Universitatea Cra
iova — C.S.M. Sibiu 
2—3 (10—15, 15—7,
15—13. 9—15. 11—15).

La Oradea — di
vizia B — feminin : 

școala snortivâ O- 
radea — Universita
tea Timișoara 
(7, 1, 13).

ș.a.

ST. 
maeștrii 

C. MICU- 
M. RU- 

M. CHE- 
invitație 

interesantă 
pe care, 

mutți spec- 
vor onora

PRO^AT^mUTOATEpĂRlLE, UNIȚl-VM

Slmbătă 20 aprilie 1968
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Vorba lui 
mai astăzi 
Mîine,
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Cum se vor desfășura
C. M. de handbal

cu conf. univ. I. KUNST-

i
I
i

P ARTEI
I

Cristinel : nu- 
nu e mîine! 

Mîine, cînd cei mai buni 
elevi fotbaliști din BUCU
REȘTI și CLUJ își vor mă
sura forțele pe frumosul ga
zon din Dealul Spirii. Cum 
vor decurge „ostilitățile" ? 
LA ORA 8,45, alămurile fan
farei de la PALATUL PIO
NIERILOR vor fulgera în 
soare, punctînd intrarea voi
nicească pe teren a forma
țiilor școlilor generale din 
.Capitală și Cluj. Aplauze, 
schimburi de fanioane, emo
ții... O scurtă încălzire, și 
LA ORA 9 FIX cunoscutul 
arbitru de fotbal C. MITRAN 
va chema echipele la centru. 
Lovitura de începere în a- 
ceastă primă partidă o va da 
maestrul emerit al sportu
lui ION NUNWEILLER.

Va lua sfîrșit prima re
priză. Poate în favoarea 
bucureștenilor, poate într-a 
clujenilor. Nu putem antici
pa. Ceea ce știm precis este 
că, în această mică pauză, 

pe 
vor

în mijlocul terenului și 
liniile de 16 metri se

MAIINTERESANTCUPLAJDE FOTBALȘCOLAR
îiitîlni 16 ECHIPE DE LI
CEE într-o populară și atră-

gătoare dispută sportivă: 
„JOCUL CU FRÎNGHIA“. 
Concomitent, pe pista stadio
nului, vom asista la o spec
taculoasă CURSA DE UR
MĂRIRE PE BICICLETE. 
Participă 8 cicliști din dife
rite cluburi sportive bucu
reștene.

...Și se va încheia prima 
partidă a acestui mare cu
plaj fotbalistic școlar. ORA 
10 ȘI 10 MINUTE... Renumita 
orchestră a ansamblului 
de la PALATUL PIONIE
RILOR delectează mini- 
suporterii cu un frumos 
program de cîntece. Pe co
vorul verde al stadionului 
Republicii evoluează un alt 
ansamblu : CEL AL GIM- 
NAȘTILOR DE LA ȘCOLI
LE SPORTIVE NR. 1 ȘI 
NR. 2. Evoluează și atleții, 
într-o pasionantă întrecere 
oficială: 1500 M SENIORI 
și 800 M SENIOARE.

în sfîrșit, mult așeptatul 
meci , dintre „L“ BUCUREȘTI 
și „L“ CLUJ. Arbitrează —

V. TOFAN

REȚINEȚI!
@ Comisia de fotbal a municipiului București va oferi 

echipelor câștigătoare DOUA SPLENDIDE CUPE.

® Pînă în prezent au biletul în buzunar 25 000 DE
ȘCOLARI.

• Clujenii sosesc astăzi, cu autocarul, ÎN JURUL OREI 
18. Ei vor fi oaspeți ai elevilor de la LICEUL MIHAI 
V1TEAZU.

© Reprezentativa de fotbal a elevilor din municipiul 
Brașov A ARUNCAT MÂNUȘA, PROVOCÎND ECHIPA 
CIȘTIGÂTOARE. Așadar, care vor fi viitorii adversari ai 
brașovenilor ? „L“ BUCUREȘTI sau „L“ CLUJ ?

9 F.R.F. acordă celui mai bun jucător de la ,,L“ Bucu
rești și ,.L“ Cluj — CÎTE O PERECHE DE GHETE DE 
FOTBAL ADIDAS.

® In ziarul nostru de mîine vom publica formațiile, 
în desfășurare, ale echipelor „L“ BUCUKESTI“ și „L“ 
CLUJ.

Trimisul nostru special la C. E. de tenis de masă,
C. COMARNISCHI, transmite:

ECHIPA ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOARE (5-4)

(Continuare in pag. a 3-a)

- Convorbire 
GHERMĂNESCU, membru al Comisiei Tehnice a F.I.H.
în zilele de 6 și 7 aprilie, 

la Frankfurt pe Main, a avut 
loc o ședință a Comisiei Teh
nice a Federației Internațio
nale de Handbal, organizată 
cu scopul de a se rezolva o 
serie de probleme de ordin 
competițional. La această con
sfătuire internațională a luat 
parte și conf. univ. loan 
Kunst-Ghermănescu, secretar 
al C.N.E.F.S. și membru al 
Comisiei Tehnice a F.I.H. 
După întoarcerea sa în țară, 
dorind să informăm pe citi
torii noștri despre măsurile 
adoptate cu acest prilej, am 
purtat o convorbire cu tov. 
I. Kunst-Ghermănescu.

— Ce a cuprins agenda 
de lucru a sesiunii Comi
siei Tehnice ?
— Sincer vorbind, cred că 

a fost una dintre cele mai 
încărcate ședințe. S-au discu
tat probleme legate de ca
lendarul competițional, de 
arbitraje și de o mai bună 
organizare în viitor a promo
vării arbitrilor. In ce priveș
te calendarul competițional, 
firește că atenția noastră s-a 
îndreptat spre apropiatul 
campionat mondial feminin, 
ca și spre cel masculin din 
anul 1970.

— Despre aceste competi
ții v-am ruga să ne vor
biți...
-— Cu plăcere, mai ales că 

datele pe care le pot furniza 
vor interesa pe cititori și pe 
amatorii de handbal, în spe
cial. Să încep cu disputa echi
pelor feminine, care va avea 
loc între 15 și 23 noiembrie 
în Uniunea Sovietică. Cele 9 
formații, calificate în turneul 
final, au fost împărțite în 
trei serii prin tragere la 
sorți (SERIA A: Iugoslavia, 
Uniunea Sovietică, Cehoslova
cia ; SERIA B : Ungaria, Ro
mânia, R. D. Germană; SE
RIA C : R. F. a Germaniei, 
Danemarca, Japonia). Secre
tarul general al Federației 
sovietice de handbal, N. Sus
lov, a prezentat apoi un pro
iect de desfășurare , a între
cerii.

— Proiectul a fost apro
bat ?
— Da. Așa că seriile B și 

C își vor disputa partidele

în zilele de 15.16 și 17 noiem
brie ia Leningrad, iar echi
pele din seria A vor juca în 
aceleași zile la Kiev. Prime
le două clasate din fiecare 
serie se califică în grupele 
semifinale care se vor des
fășura la 19, 20 și 21 noiem
brie la Moscova. Tot în a- 
ceastă perioadă va avea loc 
în capitala Uniunii Sovietice 
și turneul pentru locurile 
7—9, la care iau parte echi
pele clasate pe ultimele 
locuri în cele trei serii. După 
consumarea meciurilor

I
I
I
I
I
I

grupele semifinale, în ziua de 
23 noiembrie, Moscova va 
găzdui jocurile finale, în care 
se întîlnesc 
două locuri 
pe locul I 
semifinală,
3—4 cele de pe pozițiile se
cunde și așa mai departe.

— A fost stabilită ordi
nea meciurilor în fiecare 
serie ?
— Da, și nu numai ordinea 

meciurilor, ci și arbitrii. De 
pildă, programul echipei re
prezentative a țării noastre 
este următorul: în ziua de 
15 noiembrie nu joacă, fiind 
programat meciul Ungaria —

Călin ANTONESCU
(Continuare in pag. a 2-a)

pentru primele 
formațiile clasate 
în fiecare grupă 
pentru locurile

Mîine pe stadionul „23 August" din Capitală

PROGRESUL-RAPID
STEAUA - DINAMO

de mîine aproape 
mai au nevoie de

® Ora 17:
Partidele 

că nici nu 
prezentare. Cuplajele interbucu-
reștene se recomandă de la si
ne. Dar, parcă, mai mult ca ori- 
cînd, cele două jocuri stîrnesc 
de astă dată un plus de atrac
ție, rivalitatea sportivă dintre 
formații atingînd acum apogeul. 
Punînd în balanță interesele 
celor patru echipe aflăm, de 
fapt, „cheile" acestui cuplaj. 
Steaua, în plină cursă pentru 
titlu, are nevoie de
puncte, dar care sînt la fel de 
necesare lui Dinamo 
printre fruntașe (după cinci vic
torii consecutive în campio
nat și cele două din Cupă). In 
plus dinamoviștii nutresc spe-

(Continuare în pag. a 3-a)

ÎN FAȚA CEHOSLOVACIEI
LYON, 19 (prin telefon) Dacă, 

ziua de joi n-a oferit satisfac
ție reprezentativelor noastre, ca 
și micului grup de turiști ro
mâni (printre care se află și 
antrenorii M. Gamtner, 
gelescu, N. Naumescu, 
lan), : primele ore ale 
vineri au mai descrețit 
Intr-adevăr, era tîrziu,
miezul nopții, cînd a fost con
semnată victoria cu 5—4 a Ro-

N. An-
V. Bă- 

zilei de 
frunțile, 

după

mâniei în fața Cehoslovaciei, 
în cadrul turneului semifinal 
masculin. Speranțe, dezamăgiri, 
iar speranțe, emoții și nervi, 
iată ce au însemnat cele aproa
pe 250 de minute (!) ale acestei 
confruntări. Din nou, Radu Ne- 
gulescu a fost la înălțime, dar 
și Dorin Giurgiucă sau Tiberiu 
Covaci și-au făcut datoria. Să 
nu uităm că adversarii au be
neficiat multă vreme de

important atu psihologic — 
vantajul scorului : 2—0,
după 2—2 adversarii au condus 
din nou, 
care dată

cu 4—2. Dar de fie- 
băieții noștri au lup-

I
I
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ambele

revenită

I

Haidu, portarul Stelei, boxează balonul sub privirile tizului 
său... Haidu, de la Dinamo București. Fază dintr-o partidă 

Steaua — Dinamo Foto: AUREL NEAGU

ÎNTREG

I n componența unor Birouri 
federale sînt cuprinși și tova
răși investiți, concomitent, cu 

unor 
cîteva 
mem- 
hand- 
femi- 

T. Io-

funcții în conducerea 
cluburi și asociații, lată 
exemple : C. Popescu, 

în Biroul federației de 
este antrenorul echipei 
Universitatea București ;
este și președintele secției de 

Steaua ; prof. Eugen Bran este

bru 
bal 
nine 
nescu 
volei . .
și vicepreședintele Clubului atletic uni
versitar ; Gh. Ene este și vicepreședinte 
al secției de fotbal Dinamo București 
și mulfi alții.

Nu acceptăm a priori premisa incom
patibilității acestor două responsabili
tăți. Oameni cu deplină integritate 
morală pot disocia și aprecia împreju
rările în care trebuie să se acționeze 
în numele intereselor generale ale 
sportului și ramurii respective, sau în 
numele solidarității (oficiale și afec
tive) cu destinele clubului propriu. Nu
mai un tratament egal, aplicat tuturor 
cluburilor și secțiilor, interpretări și mă
suri obiective față de problematica 
fiecăreia dintre ele, o judecată lim
pede, neîncețoșată de patimă pot con
feri prestanță Birourilor federale și 
servi interesele sportului nostru, nu 
de puține ori știrbite prin confundarea 
.părții" cu „întregul".

Această dedublare, recunoaștem difi
cila, nu este accesibilă și realizată de 
către toți componenții Birourilor fede
rale, puternic raliați sufletește la exis
tența unui anumit club. Inerție ome
nească, dar care nu trebuie să impie
teze asupra obiectivității unui organism 
de conducere colectivă 1 Este nevoie 
de tribuni înflăcărați pentru interesele 
sportului românesc, nu de avocați ai 
unui club aflat în controversă cu altul. 
Faptul care a sugerat ideea acestei 
pledoarii pentru obiectivitate s-a petre
cut recent într-o ședință a Biroului 
federației de fotbal. Tov. Gh. Uriah — 
membru al Biroului F.R.F. și președinte 
al secției de fotbal Petrolul — a inter
venit în favoarea echipei din Ploiești, 
în urma meciului pierdut de aceasta în 
fața Jiului, incriminînd greșeli de arbi
traj și . atitudinea dură a jucătorilor 
formației gazdă. Mai înainte de a 
aprecia autenticitatea observațiilor sale, 
vom face loc unei discuții de princi
piu. Atitudinea domniei sale prejudi
ciază în sine. Pe de o parte, nu toate 
cluburile au șansa ca un reprezentant 
al lor să fie și membru al Biroului 
federal, avîndu-și astfel asigurată apă
rarea oficială. Apoi, se știe că în fotbal 
armăsarii subiectivității sînt greu de 
strunit și oprit, chiar si cu frîul unei 
morale de cea mai bună calitate. Și, 
în fine, admițînd că cel în cauză este 
capabil de o perfectă dedublare, râ- 
mînînd fidel adevărului, suspiciunea tot 
apare, se întinde și circulă. Pentru 
prevenirea tuturor alternativelor enu
merate există o soluție de fond și 
alta numai cu nuanță, preventivă : cei 
cu duble responsabilități, în sensul 
citat, ar trebui să opteze pentru o 
funcție sau alta, iar dacă prezența lor 
în Biroul federal este considerată 
indispensabilă, atunci să nu intervină 
activ în dezbateri, ori de cîte ori gru
parea căreia îi aparțin apare pe agen
da de lucru a forului diriguitor.

Cazul de la care s-a pornit reclamă, 
însă, mai mult decît o simplă referire 
la principii și ia chestiuni de proce
dură. Trimisul ziarului nostru, Dragoș 
Cojocaru, la meciul Jiul — Petrolul 
consideră că : „Superioritatea și victo
ria Jiului (2—0) au fost de necontestat, 
ambele goluri fiind realizate perfect 

a procedat 
metri, cînd
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mai

A TINERELOR RACHETE

(Continuare în pag. a 4-a)

sis-

VIOREb MARCU ■

suc- 
uneia

Cîr- 
sînt
Șt.

ani în urmă 
a inițiat orga- 
săptămîni ale 

școlar, compe- 
timpul respec-

tat cu ardoare și au găsit cu 
calm rezolvările cele 
eficace.

în orice caz, bucuria 
cesului obținut în fața
dintre favoritele campionatului 
masculin este îndreptățită.

ROMÂNIA - U.R.S.S.

în așteptarea startului te- 
nismanilor români în Cupa 
Davis, programat la finele 
săptămânii viitoare, atenția 
iubitorilor sportului alb este 
atrasă de întrecerea tinerelor 
rachete, care se întâlnesc în 
meciul România — U.R.S.S., 
îneepînd de azi, la Galați, 
în reprezentativa țării noastre 
vor evolua Ion Sântei și Vio
rel Mar cu. Rezervele echipei 
sînt Toma Ovici și Dumitru 
Hărădău. In întâlnirea para
lelă feminină, culorile noas
tre vor fî apărate de tinerele 
Agneta Kun și Aurelia 
naru. Echipele române 
conduse de antrenorii 
Georgescu și T. Bădin.

Meciurile au loc după 
temui Cupei Galea: 4 sim- 
pluri (2 seturi din 3) și 1 du
blu (3 sefciri din 5).

Motoretele „Carpați“ își continuă întrecerea
Cea de-a doua etapă a campionatului municipal de regu

laritate și rezistență, pe motorete „Carpați", se va desfășura 
mîine dimineață (primul start la ora 8 din 
Libertății), pe șoseaua București — Alexandria 
57 — Asan Aga și retur).

îneepînd cu această etapă s-a pus în joc o 
va fi oferit concurentului cel mai bine clasat în 
și a IlI-a (indiferent de vîrstă — în clasamentul campiona
tului contează numai rezultatele concurenților care au cel mult 
25 de ani împliniți în 1968). Deci se oferă posibilitatea și 
celor care n-au luat startul la prima etapă să intre în în
trecere.

fața Parcului 
(pînă la km

O PROPUNERE A ZIARULUI „SPORTUL"ORGANIZAREA ȘTAFETEI
Cu cîțiva 

ziarul nostru 
nizarea unor 
atletismului 
tiții care, Ia 
tiv, s-au bucurat de un deo
sebit succes în rândurile ele
vilor bucureșteni, ale profe
sorilor de educație fizică, ale 
directorilor de școli. Din pă
cate însă, succesul începutu
lui n-a fost exploatat în con-

și această competiție, 
de participanți, a râ

tinuare' 
cu mii 
mas de domeniul amintirilor.

Redacția noastră dorește 
însă să... tulbure aceste amin
tiri și propune organizarea 
unei noi competiții atletice: 
ȘTAFETA ȘCOLARA, care 
să programeze doar- o singu
ră probă, cea de 10x100 m. 
întrecerile, la care sînt che
mați să participe reprezen-

ȘCOLARE
tativele liceelor bucureștene, 
s-ar putea desfășura îrr pri
ma săptămînă a lunii mai. Și 
sîntem convinși de succesul 
ei deplin,, atît din punct de 
vedere al interesului elevilor, 
cit și al propagandei pentru 
atletism.

Cele 45 de licee din Capi-
(Continuare in pag. a 3-a)
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Iregulamentar. Arbitrul
CORECT, acordînd 11 ___
Alexiu (Petrolul) l-a trîntit în careu pe 
Libardi. Fotbaliștii echipei gazdă au 
jucat în general sportiv. E adevărat că 
în acest meci s-au înregistrat o sume
denie de faulturi, dar CELE MAI MULTE 
Șl MAI VIOLENTE au fost comise de 
JUCĂTORII PLOIEȘTEN1, obligați mai 
mult să se apere".

Biroul federal a dictat o sancțiune 
extrem de severă împotriva arbitrului 
Al. Pop (Cluj), care a condus meciul 
de la Petrcșeni : 3 luni suspendare și 
retrogradarea în lotul B.

lată deci că relatarea unei situații 
practice descoperă și conferă temerilor 
expuse un suport faptic. Rezultă că 
sancționarea arbitrului Al. Pop (Cluj) 
a fost făcută nu numai pe baza rapor- 
* | ' ‘ ’ * 1 1 ’ ’ ie
ROULUI* FEDERAȚIEI care au dus la 
agravarea măsurilor disciplinare. Ca
zul în speță poate fi comparat cu un 
altul similar, petrecut în toamnă, la 
jocul Petrolul — Rapid (1—0), disputat 
la Ploiești. Atunci arbitrul Nicolae 
Rainea a acordat gazdelor un penalti, 
contestat de observatorul federal, de 
tușierul C. Mihâilescu (Brașov) și de 
trimisul ziarului „Sportul". Numai că 
atunci, tov. Gh. Urich nu a protestat 
împotriva arbitrului în ședința Biroului 
federal. Un exemplu izolat care, de
parte de a fi singurul, recomandă 
măsuri de profilaxie generală.

Romulus BALABAN

tului observatorului federal, ci si’ pi 
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cupă. Trofeul 
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Cuplul Tiriac-Năstase
in

la Palermo
In semifinalele probei de dublu masculin din 

cadrul turneului internațional de tenis de la 
Palermo, cuplul român Țiriac-Năstase a dispus 
de americanii Tym-Riessen cu 6—4, 6—3, urmind 
să intilnească in finală perechea Pietrangdi- 
Mulligan, care a întrecut cu 6—0, 4—6, 6—3 pe 
australienii Alexander-Crealy. La simplu femei, 
Caceras (Peru) a întrecut-o pe ludith Dibar cu 
6—3, 6—4.



PROMISIUNI PENTRU MlINE..
Recenta Plenară a Consiliu

lui Național al Organizației 
Pionierilor a analizat unele 
aspecte ale activității sportive 
și turistice a pionierilor și 
școlarilor. Din materialul pre
zentat, ca și din discuțiile 
care au avut loc, a reieșit 
grija permanentă ce se acor
dă' organizării și desfășurării 
activității de educație fizică 
și sport în școlile generale, 
preocuparea mai atentă față 
de cuprinderea pionierilor și 
școlarilor în acțiuni sportive 
organizate la nivelul școlilor, 
orașelor și județelor.

Majoritatea detașamentelor 
de pionieri din județele Sibiu 
și Timiș, spre exemplu, au 
prevăzut în programele de 
activități trimestriale acțiuni 
sportive și drumeții. Întrece
rile pentru „cel mai bun a- 
lergător", „cel mai bun sări
tor", „cel mai bun aruncător", 
concursurile de săniuș și pa
tinaj s-au bucurat de o largă 
participare. La unele școli, ca 
aceea din comuna Jina-Sibiu, 
după cum spunea în cuvîntul 
său, prof. C. Ceapă, la între
cerile de schi și săniuș au 
fost prezenți aproape toți cei 
809 de elevi ai școlii. Un 
exemplu asemănător a fost 
dat de către prof. P. Bordan, 
președintele Consiliului jude
țean Timiș al organizației pio
nierilor, care a amintit că in 
cadrul județului respectiv 
s-au organizat concursuri de 
gimnastică cu peste 700 de 
pionieri, iar competițiile de 
mini-fotbal sînt nelipsite, ele 
angrenînd elevi din toate șco
lile generale.

An de an, unitatea de pio-

Grija pentru asigurarea unei activități sportive continue 
se află permanent în atenția conducerii Școlii generale 
nr. 30 din Capitală. Iată o fază din meciul de handbal 
dintre echipele claselor a Vl-a A și a VI-a E

nieri din comuna Zăoan-Ora- 
dea organizează „Cupa Bar- 
căului", Ia care participă pio
nieri și școlari din cele 7 sate 
prin care trece rîul eu același 
nume. Cită pasiune dovedesc 
pionierii și profesorii față de 
sport o confirmă și exemplul 
Școlii generale nr. 30 din Ca
pitală. Aici s-a dat startul, 
zilele trecute, într-o intere
santă competiție de fotbal și 
handbal (fete) la care s-au în
scris toate reprezentativele 
claselor V-VIH (42 de echipe).

In comparație cu anii pre- 
cedenți, se poate aprecia o 
creștere considerabilă a acti
vităților sportive rezervate 
pionierilor și școlarilor. Dar, 
așa. cum se remarcă în cuvîn
tul multor participant! la dis
cuții, al reprezentanților Con
siliului Național al Organiza
ției Pionierilor și C.N.E.F.S.,

Cum se vor desfășura campionatele mondiale

organizarea și desfășurarea 
activității sportive mai nece
sită încă măsuri menite să 
impulsioneze, în TOATE șco
lile generale de pe cuprinsul 
patriei, interesul față de exer
cițiul fizic, pasiunea pentru 
una sau mai multe ramuri 
sportive, care treptat să ca
pete tradiție.

■țr
In cadrul lucrărilor plena

rei au fost dezbătute pe larg 
aspectele cele mai importante 
privind organizarea activității 
sportive de masă, și a turis
mului în perioada care ur
mează și, mai ales, în peri
oada vacanței de vară, pre
cum și necesitatea stringentă 
a dezvoltării continue a bazei 
materiale minime de care tre
buie să dispună fiecare școală, 
a amenajării unor locuri de 
joacă pentru copii și școlari 
în noile cartiere construite. 
Asupra acestor aspecte — sus
ținute de numeroși vorbitori 
care au venit cu propuneri și 
sugestii — vom reveni.

(Urmare din pag. 1)

R.D.G., apoi în ziua de 16 are 
loc întîlnirea R.D.G. — Ro
mânia ce va fi arbitrată de 
J. Dolezal (Cehoslovacia). Ul
timul meci din seria noas
tră opune formațiile Româ
niei și Ungariei, arbitru fiind 
J. Rosmanith (R.F.G.).

— Și acum, să trecem la 
campionatul mondial mas
culin din 1970...
— în această privință do

resc să subliniez că întrece
rea se va desfășura după o 
formulă propusă de noi și 
care a fost acceptată în una
nimitate. Această formulă în
locuiește sistemul de califica
re . pentru... ,-țprneul final -al 
CM. dm,':197(i, alcătuit inițiat 
de Comisia Tehnică și neîn
sușit de Consiliul F.I.H., de
oarece cuprindea meciuri bi
laterala». în general dispropor
ționate, în așa. fel încît echi
pele mai slabe nu aveau, efec
tiv, nici o șansă de a se nu
măra printre cele 16 partici
pante la turneul final. Desi
gur că, formula propusă de 
noi nu avantajează echipele 
mai slabe. Nu ar fi just și 
nici măcar în sprijinul com
petiției în sine. Dar ea are 
calitatea de a fi echitabilă, 
toate echipele mai slabe por
nind cu șanse egale în lupta 
pentru calificare, ceea ce cred 
câ este mai normal.

— Care sînt principiile 
ce au stat la baza alcătui
rii acestui sistem de cali
ficare ?

— In primul rînd, am îm
părțit echipele în serii yalo- 
rice pe trei grupe astfel : 
A — Danemarca, România, 
Uniunea Sovietică, Suedia, 
R.F.G., Iugoslavia, Ungaria; 
B — R.D.G., Polonia, Elve
ția, Norvegia, Islanda, Spa
nia, Austria ; C — Belgia, 
Bulgaria, Finlanda, Izrael, 
Luxemburg, Olanda, Portuga
lia. Din această listă lipsesc 
campioana mondială, Ceho
slovacia, și Franța, țara gazdă 
a viitoarei ediții a C.M., ca
lificate din oficiu. De aseme
nea, au fost rezervate trei 
locuri pentru echipele din 
continentele Asia, Africa și 
America de Nord. Așa că au 
rămas 21 de formații europe
ne pentru 11 locuri. Ele au 
fost împărțite în 7 serii de 
cîte trei echipe, fiecare se
rie avînd cîte o reprezentantă 
din grupele valorice amintite 
mai înainte. De pildă, echipa 
țării noastre își va disputa 
șansele în seria a II-a alături 
de reprezentativele Austriei 
(a două grupă . valorică) , și 
Bulgariei (a treia grupă va
lorică). Primele clasate se ca
lifică în turneul final. .

— Atunci, mai rămîn încă 
4 locuri disponibile...

— Pentru acestea s-a sta
bilit să se dispute meciuri 
de baraj între echipele cla
sate pe locurile secunde în 
primele șase serii, cărora li 
se va adăuga formația ce va 
ocupa al doilea loc în seria 
a Vll-a.

Discuția noastră cu tov. 
I. Kunst-Ghermănescu a con
tinuat și pe alte teme actuale 
ale handbalului mondial. 
Toate interesante și legate de 
rezolvarea unor chestiuni 
controversate în ultimele dis
cuții ale tehnicienilor hand
balului. Dar despre acestea, 
cu alt prilej.

Progresul București 
s-a salvat de la retrogradare
0 Gîștigînd la Tg. Mureș 

meciul cu Mureșul (etapa a 
XVII-a), Progresul a realizat 
a cincea victorie în turul di
viziei A și, practic, s-a sal
vat de la retrogradare. Parti
da, încheiată cu scorul de 
40—37 (27—17),. a oferit o
luptă dîrză dată pentru fie
care punct. Echipa care a reu
șit să-și învingă nervii și să 
(greșească mai puțin în mo- 
meptele decisive, a cucerit 
victoria. Curajos și prompt, 
arbitrajul lui M. Aldea și Al. 
Ivan. (A. Szabo — corespj.

• După etapa intermediară 
desfășurată miercuri și joi, 
Clasamentul diviziei A la fete 
se prezintă astfel :

17 6 11

cu (Voința București) a înain
tat federației un memoriu în 
care acuză pe cronometrorul

1. Polit. Buc. 17 17 0 1151-773 34
•. 2. Rapid Buc. 17 13 4 1016-832 30

3. Univ. Cluj 17 9 3 876-874 26
4. I.C.F. 17 8 9 847-882 25
5; Const. Buc. 17 8 9 770-829 25
6. Voință ’ Bv. 17 7 10 804-834 24
7. Crișul Oradea 17 7 10 821-937 24

ÎNCEPE CURSA
SPERANȚELOR

Astăzi și mîine se desfă
șoară la Ploiești prima etapă 
a Cupei orașelor la ciclism, 
competiție care angajează în 
întrecere speranțele sportului 
cu pedale românesc. Vor fi 
prezente la start reprezen
tativele (alcătuite din juniori 
și tineri rutieri) orașelor 
București, Ploiești, Brașov, 
Brăila, Cluj, Tg. Mureș și 
Constanța.

întrecerea inaugurală pro
gramează astăzi o cursă con
tratimp pe echipe (25 km) și 
mîine una cu start în bloc 
(60 km). Pentru a deschide 
cit mai larg porțile afirmării 
tinerelor talente, biroul fede
ral a hotărît în ultima sa șe
dință ca la startul celor 7 
etape ale Cupei orașelor să 
nu fie admiși cicliști selecțio
nați în loturile republicane, 
indiferent daeă aceștia se în
cadrează în regulament pri
vind vîrsta sau categoria de 
clasificare. Așadar, nici un 
membru al loturilor naționale 
de șosea sau pistă nu va fi 
prezent în competiție, dînd 
astfel posibilitatea rutierilor 
din generațiile mai noi să se 
poată evidenția.

Nutrim speranța că și actu
ala ediție a Cupei orașelor va 
promova în rîndul fruntașilor 
ciclismului nostru elemente

Constantin ALEXE
Tiberiu STAMA

DIMINEAȚA PE STADIONUL
„23 AUGUST"

Sus : Deși atmosfera este de 
destindere și bună dispoziție, 
sub zîmbetele tinerelor Liba 
Novotna și Maria Padalovase 
ghicește o atenție încordată. 
Dacă fiecare atlet urmărește 
cu atenție îndrumările date 
de antrenorul său, pentru 
Liba și Maria fiecare cuvînt, 
fiecare mișcare a Danei Za- 
topkova este o adevărată lec
ție. Lecția unei foste campi
oane olimpice.

Jos: Antonina Okorokova 
vrea parcă să-și ia zborul din 
„pasul ștrengarului". Și, pen
tru o medalie la Ciudad de 
Mexico, vor trebui intr-ade
văr zboruri. De cel puțin 1,80 
metri !

Foto: V. BAGEAC
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gvăzut la televizor, I Floreasca, urmări

baschet, handbal i 
pe căldura torid;”

■o partidă 
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I Văleni ’
Dar.
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Hticînd exerciții 
Scare să-ți toni
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|g Nu te-am văzut ;
Hzi după-amiază, cîte

Io ora, pe aleile 1’
admirînd peisajul montan de pe 

■Prahovei, Făgăraș sau Retezat, 
g Mai deunăzi, ne-am întîlnit în fața 
Ilului Colțea. îmi spuneai că vrei să 

consultație doctorului X. Despre ce ?
, _ __ ■__ , ___ .•

Spectatorul e,

I Te-am văzut în nenumărate rînduri în 
|tribune la „23 August", „Dinamo", „Repu- 
___ “ sau „Constructorul". Te-am întîlnit 
Jîn tren plecînd la Ploiești sau la Cluj, 

ie echipa favorită. Te-am 
, erai în tribunele sălii 

■Floreasca, urmărind agitat o partidă de 
l sau volei. Te-am văzut 

•pe căldura toridă a lui august, urmărind 
' "1 a echipei naționale. Te-am văzut 

■ți mîinile de frig la meciul cu 
: Valencia, așteptînd ca Steaua sâ mai înscrie. 

•... nu te-am văzut pe stadion sau în 
jsălile de gimnastică, făcînd sport sau prac- 

. i de gimnastică elementare, 
tonifice organismul și să con

tribuie la profilaxia anumitor afecțiuni și 
fe fizice.

’ Nu te-am văzut plimbîndu-te în fiecare 
> o jumătate de oră sau 

“o ora, pe aleile liniștite ale orașului, sau 
Valea

spi tă
ceri o
Poate I—despre regimul alimentar în obezitate și 

diabet? Profilaxia hipertensiunii sau atero- 
Bsclerozei ? Tratamentul cervicalgiilor și al 
llombo-șciaticii ? Și aici exercițiile fizice și 
!!sportul ți-ar fi putut ajuta.
■ Dacă vrei să previi hipertensiunea și 
? ateroscleroza, plimbarea și exercițiile de 
■gimnastică îți sînt de un deosebit folos.
" Dacă constați că ai o supragreutate, atunci 
■mișcarea va fi inevitabilă, în care un regim 
■ alimentar riguros va fi însoțit de un pro- 
Igram de gimnastică bine dozat, dar pen

tru acest lucru răbdarea, perseverența, 
Ivoința au o mare importanță.

Cervicalgiile se tratează cu succes folosindtalentate, cu posibilități reale 
de progres.
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masajul, băile calde, gimnastica și elon- 
gațiile.

Dar, cum știu că această consultație nu 
a avut decît un caracter imaginar, mi-aș 
permite, dragă spectatorule, ca pentru întă
rirea sănătății și mărirea longevității, să-ți 
recomand un program minim pe care să-l 
urmezi și care în curînd să devină o 
obișnuință.

Scoală-te după un program bine stabilit, 
fă gimnastică de înviorare 5’—10’ în fața 
ferestrelor deschise. Spală-te cu apă rece 
și fă-ți un automasaj al 
dacă timpul îți permite.

După-amiază, ocupă-te 
cu activitatea sportivă 
gimnastică de tonificare, 
ușoare din atletism, înot, tenis de cîmp, 
volei, schi sau ocupă-te cu treburile gospo
dărești, dintre care munca în grădină, 
joacă un rol important.

Este bine ca înainte de a începe practi
carea exercițiilor și a sportului, să consulți 
un medic, care îți va da indicațiile nece
sare, iar pentru o mai bună documentare, 
consider că este necesar să consulți și unele 
materiale de specialitate, cum ar fi: „Cul
tura fizică și sănătatea" de dr. Drăgan Ion 
sau „Munca intelectuală și cultura fizică" 
de Asev, Morkin, Flerovski.

Dragă spectatorule, am scris rîndurile de 
față considerînd că acest medicament na
tural, simplu, constituit din mișcare este 
recomandabil tuturor spectatorilor, de toate 
vîrstele, în scopul dezvoltării armonioase 
a organismului, întăririi sănătății lor.

•Spectatorule, te așteapiă sălile de sport 
și stadioanele. Vino cu noi!

prof. Tiberiu CORNEȘANU

NU E CE PARE A FI!

feței și corpului,

cel puțin o oră 
făcînd plimbări, 
practicînd probe

timă Instanță valoarea performan
țelor care se obțin șl pe care toți 
le dorim a fl cit mal înalte etc. 
etc.

Șl lată că, într-o perioadă de 
timp cînd majoritatea stadioane
lor lumii încep să aibă piste din 
tartan, cînd se știe precis că la 
Olimpiadă șl la alte mari compe
tiții atlețil romani vor concura 
pe asemenea piste atlt de preten
țioase, pentru pregătirea fruntași
lor atletismului nostru nu există 
suficientă grijă de a se amenaja 
măcar pista de zgură pe care o 
avem, la un nivel fără reproș. Nu 
de alta, dar o mare lozincă afi
șată pe Stadionul Republicii îți 
atrage atenția : „Prin performanțe 
<5e valoare spre Jocurile Olimpice 
de Ia Mexic !“. Dar cum să fie 
obținute asemenea performanțe 
cînd pista celui mal bun stadion 
al nostru ește necorespunzătoare?

Așteptăm părerea conducerii 
tehnice a IiE.B.S.

De sus, din înaltul tribunelor 
Stadionului Republicii, pista prin
cipală și anexele sale pentru 
probele de sărituri impresionează 
plăcut prin culoarea lor de vi
șini, prin albul liniilor culoare
lor, nrin contrastul cu verde’e 
crud al gazonului și cenușiul gra- 
denelor. Dacă cobori, însă, trep
tele și cu talpa pantofului scrije
lești stratul superficial de zgură, 
realitatea va fi alta ! Exact ca 
și cu mărul cu coaie ademeni
toare, dar cu mijlocul putred...

Adevărul este că Stadionul Re
publicii, considerat cu ani în 
urmă ca avînd una din cele mai 
bune, mai rapide și mai elastice 
piste de pe continent, astăzi a- 
proape că nu mai corespunde nici 
măcar pretențiilor unui concurs 
atletic cu caracter intern. Cum 
am spus, privită de departe (mai 
ales într-o zi cu fotbal, cînd i se 
face toaleta !), pista pare frumoa
să, pare bună. Atlețil de la Steaua 
(grupa lui Ion Soter), cei de la 
Clubul atletic studențesc șl cei 
de la C.S.ș. (grupa Iul Th. Io- 
nescu), adică cei care o folosesc 
zi de zi, au o cu. totul altă părere 
asupra calităților ei. Se pare că, 
la ultima reamenajare care i s-a 
făcut, compoziția stratului de 
zgură n-a fost cea mal nimerită, 
pentru că pista se ;,rupe“ ime
diat, în special partea din sectoa
rele de sărituri, după mai multe 
elanuri ea căpătînd pur și simplu 
aspect de... arătură. Nu-1 mai 
puțin adevărat, însă, că acestei 
piste, de care se leagă o bună 
parte a Istoriei atletismului nos
tru, nu i se mal acordă aceeași 
atenție ca într-un trecut nu prea 
îndepărtat. Ea este udată destul 
de rar și tot atît de rar este tă- 
vălugită.

Problema ni se pare extrem de 
actuală din mai multe motive; 
pentru că acest stadion este fo
losit de unii dintre cei mal de 
seamă atleți ai noștri, printre 
care și de component! ai lotului 
olimpic ; pentru că „Republicii" a 
fost și trebuie să rămînă centrul 
activității atletismului bucu- 
reștean ; pentru că de calitatea 
pistei depinde în primă șl în ul-

CONFIRMĂRI
Primăvara timpurie a lui «.’68 

pare să-i fi încălzit destul de 
puternic pe înotătorii noștri frun
tași, lansați într-o interesantă 
cursă de urmărire a marilor per
formanțe europene și mondiale. 
In condițiile unei activități res- 
trînse și limitate la posibilitățile 
existente, natația românească în
cearcă să iasă din stadiul puber
tății, scoțînd la iveală talente de 
netăgăduit.

Făcînd această afirmație ne 
gîndim mai întîi Ia. Anca Andrei 
— 16 ani — creditată la ora ac- 
tuală cu 69,0 la 190 m spate In 
bazin de 25 m (a l-a performan
ță mondială a anului) șl un 70.2 
în piscina olimpică (în primele 
10 rezultate mondiale ale anului), 
sau la „delfinul” Ad. Covaci — 
în primul an de seniorat — capa
bil de rezultate în jurul a 60 de 
secunde pe „sută“. Reșițeanca, de 
pildă, a ajuns la această valoare 
doar pe baza acumulărilor făcute 
în perioadele de iarnă, întru cît 
„Cetatea de foc" nu a dispus p’nă 
la această oră de un bazin des
coperit pentru antrenamente în 
timpul verii. Cu fostul mureșan, 
lucrurile stau exact invers, ca
litățile dobîndite datorîndu-se ex
clusiv (pînă în toamna lui .1967) 
pregătirilor din cele 3—4 luni ale 
fiecărui sezon călduros.

Concluziile care se impun se 
pot obține cu facilitate, și nu are 
rest să insistăm, mai ales că 
nimeni nu se poate gîndi încă 
la posibilitatea ca înotătorii ro
mâni să-și măsoare forțele de la 
egal la egal cu cei mai valoroși 
sportivi de pe continent, sau ca 
vreunul dintre ei s-ar putea în
toarce cu o medalie de ia Ciudad 
de Mexico. Desigur, elementul 
surpriză nu trebuie exclus, dar 
înainte de toate să fim realiști. 
Munca izolată a cîtorva specialiști 
din 2—3 centre (de ce oare aces
te eforturi nu pot fi odată si-oda- 
tă reunite spre o eficiență spo
rită ?) încep să dea roade. Și 
încă destul de coapte. Pentru că, 
în afara celor citați mai înainte, 
se mai poate vorbi de Costa și 
Șoptereanu, doi brasiști deja a- 
firmați în arena internațională, 
de Cristina Balaban care. în ciu
da evidentei crize pe care o tra
versează, nu și-a spus încă ulti
mul cuvînt, de Z. Glurasa sau 
Vlad Belea, surprinzător prin 
multilateralitatea procedeelor pa 
care le stăpînește (antrenoarea 
Paula Enăceanu ne-a promis în 
acest an și un record sub 18 
minute la 1 500 m !.), de cei trei 
sprinteri, H. Schier, M. Slavic și 
D. Demetriad, dotați cu reale ca
lități, sau de Georgeta Cerbeanu 
și Agneta Sterner, aflate printre 
cele mai bune specialiste europe
ne în probele de delfin.

Astăzi vor începe lucrările ple
narei federației de specialitate, la 
sfatul căreia au fost invitați 
toți specialiștii capabili și dor
nici de a contribui la dezvol
tarea acestui sport, la întinderea 
razei sale de activitate. Nu ne în
doim că și de data aceasta dis
cuțiile largi vor atinge probleme
le cele mai sensibile din dome
niul natației (dezvoltarea bazei 
de masă, procesul de instruire !a 
copii și asigurarea celor mal 
bune condiții de pregătire îno
tătorilor fruntași sînt numai cîte- 
va dintre acestea). Se vor con
cretiza unele păreri, se vor face 
noi propuneri. Principalul constă 
însă ca toate acestea să nu ră
mînă înscrise doar în proces© 
verbale, ci să capete viață cît mai 
curînd. Sezonul de vară se a- 
propie cu pași repezi și nu ne 
mai putem permite să irosim tim
pul. La treabă, deci !

A. VASILIU

Romeo V1LARA

Desert de N. CLAVDIU

ORGANIZAREA ȘTAFETEI ȘCOLARE
(Urmare din pag. 1)

tală ar urma să aducă pe 
stadion 450 de atleți, cei mai 
buni din școlile respective, 
ceea ce trebuie să recunoaș
tem ar însemna ceva. Urmînd 
exemplul Capitalei și în alte 
orașe din țară va putea fi 
organizată o asemenea com-

petiție și roadele ei, avem 
certitudinea, nu vor întîrzia 
să apară.

Supunem spre studiu aceas
tă propunere Inspectoratului 
școlar al municipiului Bucu
rești. care ar putea organiza 
ȘTAFETA în colaborare cu 
comisia municipală de atle-

736-858 23

821-963 22
810-920 22

17
17
normal, etapa 
mai poate mo- 
ultimelor două

5 12
5 12

8. Frog. Buc.
9. Mureșul 

Tg. Mureș
10. Voința Buc.

® In mod 
a XVIlI-a nu 
difica situația
.clasate. Mureșul joacă la Cluj 
cu Universitatea, iar Voința 
București cu Rapid și este 
greu de prevăzut că vor în
vinge, în vreme ce Progresul 
are evidente șanse în fața 
Crișului. Singurul meci „che
ie" este Voința Brașov—I.C.F. 
și el va hotărî a patra for
mație care va participa la 
turneul final (3—5 mai, la 
București). Al cincilea joc al 
campionatului național femi
nin este Politehnica Bucu
rești—Constructorul București.

• Antrenorul Gh. Lăzăres-

Toma Velciov că a scurtat 
durata meciului echipei sale 
cu Crișul și cere rejucarea 
întîlnirii. Indiferent de rezul
tatul acestei întîmpinări, con
siderăm că este cazul ca fe
derația să cerceteze și să ia 
măsuri drastice în cazul că 
se va stabili vinovăția oficia
lului respectiv.

® Pentru lovirea intențio
nată a. adversarului, jucătorul 
Ion Stăvariu (Universitatea 
Cluj) a fost suspendat pe timp 
de două etape. Referitor la 
acuzația adusă de corespon
dentul nostru, E. Dumitrescu, 
jucătorului-antrenoj M. Nedef 
că ar fi lovit un adversar, 
președintele G.J.E.F.S. Con
stanța, D. Ivan, și arbitrul 
M. Aldea ne-a relatat că in
formarea n-a fost reală.

Reîntors de La Brno, antre
norul T. Tănase ne-a vizitat 
.ieri la redacție. Am folosit pri
lejul pentru a afla unele amă
nunte referitoare la partida 
pierdută cu 1—3 la Brno. Iată 
ce ne-a declarat :

„Steaua a fost Ia un pas tie 
a cîșliga; setul 4 (am condus cu
14—9 și am avut de 6 ori set-

tism.

Cu antrenorul T. Tănase despre semifinala „C.C.E."

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

Bicicleta TOHAN pentru bărbați 699,50 lei
Bicicleta TOHAN pentru femei 712,80 „
Bicicleta SUPER pentru bărbați 865,00 „
Bicicleta FELICIA pentru femei 880,00 „
Bicicleta TURIST pentru bărbați 855,00 „
Bicicleta DIANA pentru femei 870,00 „
Bicicleta JUNIOR pentru bărbați 699,50 „
Bicicleta JUNIOR pentru femei 712,80 „
Bicicleta PIONIER pentru copii 559,50 „

SE VÎND ȘI CU PLATA ÎK RATE

bol), cu care, poate, altul era 
rezultatul final. Lipsa de expe-

riență în meciurile internațio
nale. cu miză mare, disputate 
în deplasare, a făcut ca unii 
component! ai echipei noastre 
să nu dea randamentul real in 
finalul meciului. In eiuda va
lorii formației Spartak (in 1- 
durile căreia joacă 4 titulari ai 
naționalei), ea poate fi învinsă 
la București. Totul depinde de 
comportarea jucătorilor noștri 
care, daeă vor aborda partida 
retur la nivelul demonstrat în 
întâlnirile decisive din campio
natul intern, își vor asigura ca-

iificarea in finala competiției. 
Ținem de asemenea cont, bine
înțeles, și de faptul că jucăm 
Pe teren propriu, beneficiind 
de încurajările publicului nos
tru, pe care nădăjduim să nti-1 
dezamăgim".

Subscriem la speranțele an
trenorului T. Tănase și urăm 
succes formației campioane.

MECIUL LOTUL NAȚIONAL -
SELECȚIONATA PROVINCIEI

DE LA F.
Aseară, Biroul Federației ro

mâne de lupte a analizat desfășu
rarea finalelor campionatului na
țional de lupte libere seniori. Au 
fost apreciate buna pregătire a 
concurențelor, obiectivitatea arbi
trajelor, cit și organizarea cores
punzătoare a competiției. După 
Clin, s-a subliniat și în ziarul nos
tru de miercuri, în materialul 
iuttnlat „Ingrij irn,re pentru O’ m 
piadă la recentele finale des
fășurate în sala Progresul din 
Capitală unii coneurenți au faci
litat drumul spre primele locui’., 
cedînd meciurile prin neprezenta- 
re fără justificări medicale sau 
de altă natură. Așa au procedat 
Teodor Balaș (Steagul roșu Bia- 
șoV), Geza Deac S.M. Cluj), Ar- 
cadie Naghi (Unio Satu Mare) și 
Petre Goi Ciu (lierna orșova), fapt 
pentru care Biroul F.R.L, i-a sanc
ționat cu suspendarea pe timp 
de două etape (din cele patru) 
ale campionatului național pe 
echipe. De asemenea, antrenorii 
Ion Mureșan (Steagul roșu Bra
șov) și Gheorghe Marton (C.S.M. 
Cluj) au primit cîte un avertis
ment, făcîndu-se vinovați și el de 
abaterile sportivilor lor. Se atrage, totodată» atenția birourilor

R. LUPTE

secțiilor de lupte de la Unio Satu 
Mare și Tierna Orșova, ai căror 
delegați nu s-au îngrijit de pre
zentarea sportivilor lor în con
curs.

Biroul F.R.L. atrage atenția tu
turor birourilor secțiilor de lupte 
din țară și antrenorilor că în vi
itor sportivii vor fi aspru sanc
ționați în cazul în care nu-și vor 
apăra șansele în mod corect.

★
Biroul F.R.L. a fost Informat 

despre unele abateri disciplinare 
ale sportivului Fl. Cioircilă (Dina, 
mo București) — component al 
lotului olimpic — urmînd ca ele 
să fie analizate șl să se stabilească măsurile corespunzătoare.

® Duminică dimineața, pe 
terenul din Parcul Copilului, 
iubitorii sportului cu balo
nul oval vor avea prilejul 
de a-i urmări pe cei mai 
buni jucători din țară. Ne 
referim la meciul de trial 
dintre Lotul național — Se
lecționata echipelor provin
ciale. Iată formațiile : LO
TUL NAȚIONAL : ’ Dinu, Ba
riu, Stoica (linia I) — Gh. 
Mircea, Iorgulescu (trăgă
tori) — Țuțuianu, Veluda, 
Șerban, V. Rusu (linia a 
II-a) — Ciobănel, Rășcanu, 
Prosi (linia a III-a ; Deinian 
este accidentat) — Florescu, 
Boiangiu, Leonte (mijlocași 
la grămadă) — M. Niculescu, 
Țibuleac (mijlocași la deschi
dere) — Irimescu, Dragomi-

rescu (centri) — Wussek, 
Dragomir (aripi) — Marines
cu, Dtirbac, Dăiciulescu (fun
dași) ; SELECȚIONATA PRO
VINCIEI : Mihalașcu, Chirilă, 
Sîrbu (linia I) — Bucur (tră
gător) — Pries, M. Dumitres
cu, Ceiea (linia a II-a) — 
Iftimie, Pop, Spiratos, Beianu 
(linia a III-a) — Rujotu, 
Roibașu (mijlocași la grăma
dă) — Cristea, R. lonescu 
(mijlocași la deschidere) — 
Sabău, Popeț, Stan (centri) — 
Zamfirescu, Suciu (aripi) — 
Iureș (fundaș).

© Programul etapei în 
„Cupa Primăverii" : seria I : 
Vulcan — Arhitectura (sîm- 
bătă, ora 15,30 pe teren Vul
can), S.N, Oltenița — Olim
pia și Tînărul petrolist Plo
iești — A.S.E. (ambele du
minică) ; seria a II-a: Con
strucții — Aeronautica (sîm- 
bătă, ora 16,30, teren Tine
retului II), I.C.F. — Politeh
nica (duminică, ora 10,30, 
teren Tineretului IV), Foresta 
Pitești — Rapid (duminică).



DUPĂ TURNEUL ECHIPEI U.R.S.S I
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ANTRENORUL OANA 
ESTE CIRCUMSPECT

UN SINGUR SEMN DE 
ÎNTREBARE: ARDELEANU

cu 
cu 
In 
un

ia- 
de 
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Brașovenii s-au pregătit 
multă atenție pentru partida 
U.T.A. pe care, în situația 
care se află, nu vor cu nici 
preț să o rateze. Singurul semn
de întrebare care se pune în fața 
antrenorilor Steagului este pre
zența în linia de atac a tînărulul 
Ardeleanu, care se resimte de 
pe urma unul accident pe care 
l-a suferit în meciul cu Steaua. 
„U“-le probabil : PAPUC (ADA- 
MACHE) — IVÂNCESCU, JENEI, 
ALECU, RUSU, PESCARU, GANE, 
NICOLAE, NECULA, FLORESCU, 
GYORFI. (C. Gruia — coresp. 
principal).

N. DUMITRESCU : „U.T.A. 
JOACA BINE ÎN DEPLASARE!"

greu...

Confruntarea dintre gim
nastele românce și sovietice, 
desfășurată la finele săptă
mânii trecute în Capitală, ca 
si concursul demonstrativ 
din Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, în care — spre 
deosebire de București — a 
evoluat întregul lot de spor
tive oaspete (Natalia Kucin- 
skaia și Liubov Burda), re
prezintă elocvente puncte de 
reper pentru aprecierea ni- 

1 velului la care se află în pre
zent gimnastica noastră femi
nină, a stadiului de măiestrie 
atins de componentele actua
lului lot. Spunem „elocvente" 
pentru că, întîlnind un ad
versar de talia reprezentati
vei sovietice, cotată ca una 
dintre cele mai bune din lu
me, sportivelor noastre le-a 
fost mult mai ușor să-și dea 
seama de plusurile acumulate 
în ultimii ani, dar deopo
trivă și de ceea ce mai tre
buie făcut (destul de mult) 
de acum înainte.

în orice caz, o analiză a 
comportării gimnastelor noas
tre în recentul meci inter
național trebuie să aibă în 
vedere cîteva elemente esen
țiale : oaspetele , nu au fost 
în formă deosebită (erau la 
primul lor concurs al anu-

numai 5 puncte în favoarea 
echipei U.R.S.S.!).

Firește, nu este cîtuși de 
puțin în Intenția noastră de 
a minimaliza nici performan
ța realizată, nici comportarea 
reprezentativei României. Am 
arătat, iar acum subliniem, că 
toate gimnastele românce s-au 
prezentat în concursul cu 
U.R.S.S. la un nivel care a 
întrecut așteptările. Cu ex
cepția accidentului Elenei 
Cearnpelea de la bîrnă (3 că
zături), motivat, desigur, 
gimnastele noastre au lucrat 
corect la toate aparatele, iar 
săriturile au constituit o plă
cută surpriză, mai ales dacă 
avem în vedere ultimele 3—4 
concursuri.

Dar... Apare, din păcate, 
acest „dar". Ce reprezintă 
oare pe plan mondial acest 
nivel la care s-a prezentat 
echipa română ? în ce măsu
ră este aceasta o indicație că 
ne aflăm pe pista sigură a 
redresării gimnasticii femini
ne, că echipa noastră se poa
te reangaja în lupta pentru 
supremație în această ramu
ră ? Să recunoaștem, sîntem 
departe de așa ceva. Și sîn
tem departe nu atît pentru 
faptul că la această oră exis
tă pe întreg cuprinsul țării 
doar 7—8 gimnaste care pot 
aspira Ia selecționarea în 
echipa reprezentativă, ci — 
mai ales — pentru că meciu
rile cu R. D. Germană (din 
toamna trecută) și U.R.S.S. 
ne-au arătat evident că în 
țările respective există gim
naste, de 15 ani care sînt gata 
să atace de pe acum cele mai
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va ataca ea și marea
Roza Filipescu ni se pare într-un continuu progres. Pe cînd 

performanță mondială ?
Foto: R. TEODOR

lui), nu au putut beneficia 
de aportul uneia din cele mai 
bune componente ale echipei, 
renumita Kucinskaia (care 
și-a dovedit clasa în con
cursul demonstrativ) și să nu 
omitem faptul că arbitrajul 
nu a punctat întotdeauna în 
mod corect exercițiile, unele 
execuții ale sovieticelor fiind 
evident subapreciate de note 
(atenție, deci, la diferența de

b
CAMPIONUROR

vor124 de boxeri juniorii _ 
susține, începind de luni, a- 
salt’ul decisiv pentru câștiga
rea titlurilor de campioni na
ționali. Examenul este aștep
tat cu nerăbdare, cu. emoție, 
nu numai de sportivii care 
vor urca scările ringului, ci 
și de antrenorii tar. Să spe
răm că el va fi trecut cu 
bine, întrucît recentele între
ceri din etapa zonală au evi
dențiat orientarea majorității 
juniorilor către un box ^cu
rat" și eficace.

Ringul va ffi montat în sala 
Floreasca. Gongul inaugural 
va răsuna luni, la ora 17. 
Următoarele reuniuni se vor 
disputa marți, miercuri, joi și 
sîmbătă, cînd vom cunoaște 
noii campioni ai țării.

Un amănunt interesant: 
participanții de la categoriile 
pană și, grea își vor disputa 
titlurile în luna mai, cînd vor 
avea loc finalele campionate
lor de seniori. Aceasta, de
oarece cîțiva dintre boxerii 
care aparțin, categoriilor res
pective sînt selecționați în re
prezentativa de tineret ce va 
fi opusă Italiei, la 28 aprilie.

ASTĂ-SEARĂ: DINAMO-
CIVITA NOVA

Echipa italiană de box Civita 
Nova a sosit ieri după-amiază 
în Capitală, în vederea întîtni- 
rii- pe care o va susține astă- 
seară cu formația Dinamo. Pro
gramul galei este următorul : 
I,uga-Marangoni; Nedelcea-Men- 
carelli ; Păpălău-Violaj _Cuțov- 
Smerigli I ;
Ene-Baldi 
Ghiță-Coiro ; 
Cooîrlea-Smerigli II;
IMenchi. Gal* V* incecs 1* o™ 
18. ta «al* Dtaamo.

Deicu-D’Orazio;
Dumitrescu-Rlga ; 

Drăgan-Doria ;
Olteianu-

Badea (pe care-l vedeți în fotografia noastră urmărind cu 
atenție mingea reținută spectaculos de portarul Farului), 
va juca din nou, mîine, cuplu cu Mircea Dridea. Vor 
reedita cei doi jucători ai Petrolului evoluțiile voloroase 

de altă dată ?

Deși Petrolul vine după o pre
țioasă victorie obținută în depla
sare, antrenorul Oa-nă nu arbo
rează, înaintea meciului cu Uni- 
versitatea Craiova, un optimism 
,,roz“ ci, dimpotrivă, este ‘foarte 
circumspect, „Orics meci este 
greu, mai ales în ultima parte 
a campionatului și mai ales în 
compania unei echipe ambițioase 

cea a universitarilor olteni" 
ne-a declarat antrenorul eclii- 

petroliste. înaintea jocului 
„tT“ Craiova, Petrolul a făcut 

un meci de antrenament cu di
vizionara B, Poian-â Cîmpina, pe 
care a întrecut-o cu 2—0. Iată 
„11M0 probabil : M. IONESCU 
- ALEXIU, N. IONESCU. PAL, 
MOCANU, IUHASZ, DINCUȚĂ, 
BADEA. DRIDEA I, GROZEA, 
OPTUȘAN. 'Moldoveanu, care are 
o întindere musculară, este indis
ponibil. (A. Vlăsceanu — coresp. 
principal),

UN NOU ACCIDENTAT 
LA CRAIOVENI: VASILESCU

Se poate spune că primăvara 
aceasta este „primăvara acciden
tărilor" echipei craiovene. Un 
indisponibil de ultimă oră, por
tarul Vasilescu, îngroașă „lotul" 
jucătorilor care se află în grija 
medicului echipei și între care

j PROGRAM DE MARE ATRACTIVITATE 
I

(Urmare din pag. 1)

se află, printre alții, Bttlan, 
Sfirlogea, Bălan etc.

După cit se pare, „ll"-le ol
tean va beneficia, în schimb, de 
Mincă (restabilit) și de Deselnicu 
(se pare, și el „restabilit" după 
efectuarea suspendării pentru a- 
baterile săvîrșite).

înaintea jocului cu Petrolul, 
;,U” Craiova a jucat la Balș; an
trenorii ne-au comunicat urmă
torul „11" probabil : PILCA — 
MIHAILESCU, MINCA (MARIN 
MARCEL), DESF.LNICU. DELIU, 
STRÎMBEANU. IVAN, MARTINO- 
VICI. NITA. MARIAN POPESCU, 
OBLEMENCO (ClRCIUMARESCU» 
(N. Pastramagiu — coresp.).

DOBRIN VREA 
SA CONFIRME...

...recenta sa introducere în 
tul național de către comisia 
selecție și, în vederea jocului 
la Bacău, s-a pregătit în mod 
exemplar pentru a evolua dumi
nică de așa manieră încît să nu 
dezică alegerea sa. în jocul cu 
Dinamo Bacău, piteștenil se vor 
prezenta cu internaționalul lor 
goal-keeper, Coman. Acesta a a- 
părat miercuri în amicalul cu 
Lokomotiv Plovdiv și va reapare, 
într-un meci oficial de campionat, 
la Bacău. Iată „ll"-le preconi
zat : COMAN — PĂCIULETE, 
BARBU, ILIE STELTAN. VUL- 
PEANU, IONITA. OLTEANU, 
RADU, KRAUS, DOBRIN, JER- 
CAN. (I. Pefeanu — coresp. 
principal).

Afirmația de mai sus a antre
norului arădean este caracteris
tică pentru atmosfera întregii 
echipe textiliste, optimistă înain
tea jocului pe care-l va susține 
mîine la Brașov. Indisponibili
tatea lui Pojonl este singurul fapt 
care-i... indispune totuși la ora 
aceasta pe antrenorii arădeni, 
care vor alinia, după toate pro
babilitățile, următoarea formație : 
GORNEA — BIRAU, BACO$, LE- 
RETEK, CZAKO, METCAS, PE- 
TESCU, ȘCHIOPU, POP, MOT, 
AXENTE. După cum se vede, în 
atac reapare POP, (Șt, IacOb — 
coresp. principal).

KISS SAU VELICU?
AU TNVAȚAT OARE 
FOTBALIȘTII CLUJENI DIN 
TNFRTNGEREA CU PETROLUL?

I
I
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I
I 
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ranța revanșei pentru înfrânge
rea, cu 1—0 din. tur. în cursul 
zilei de ieri am făcut un son
daj în rîndurile specialiștilor și 
ale unor suporteri... neutri, 
vrînd să desprindem un pronos
tic. Părerea generală : un rezul
tat de egalitate.

Dacă în meciul vedetă există 
o mare prudență în indicarea 
învingătorului, jocul din des
chidere Rapid-Progresul are 
un favorit indiscutabil : Rapid 
(din 50 de suporteri neutri in-

tervievați, 44 au indicat echipa 
giuleșteană drept victorioasă). 
Reamintim că în tur meciul s-a 
terminat la egalitate 1—1, că 
Progresul este în revenire de 
formă (vezi meciul egal de la 
Tg. Mureș și victoria de 
miercuri asupra Stelei). La ora 
cînd scriem aceste rînduri, din 
echipa giuleșteană nu face par
te C. Dan (accidentat), iar la 
Progresul este incertă partici
parea lui Șoangher.

Indiferent însă de pronos
ticuri și.,. indisponibilități, me
ciul se anunță „tare", echipele,

N O T E
„STĂNCIULESCU... ?
STĂNCULESCU... ?"

favoa- 
decizie 

altele 
— în

foarte
Nici 

fostul 
a tre

după părerea noastră, au șanse 
egale, jocul fiind deschis.

Mai presus însă de toate a-% 
ceste interese majore pentru 
fiecare formație în parte, publi
cul dorește să vadă mîine un 
fotbal de calitate, disputat în 
limitele sportivității sub egida 
atît de mult dorită: Cel mai 
bun să învingă.

FORMAȚIILE
DINAMO : Datai — Popa, 

Boc, Dinu, Ștefan, Ghergheli, 
Stoenescu, Pîrcălab, Varga, 
Naghi (Lucescu), Haidu.

STEAUA: Haidu — Sătmă- 
reanu, Jenei, Hălmăgeanu, Ro
taru, Negrea, Popescu, S. 
Avram, Constantin, Voinea, 
Tătarii II.

PROGRESUL: Malache — 
Neacșu, Măndoiu, Peteanu, Ad. 
Constantinescu, Șoangher (AI. 
Constantinescu), Grama, Oaidă, 
Mateianu, Georgescu, Matei.

RAPID : Răducanu —- Costea, 
Motroc, Lupescu. Greavu, Dinu, 
Pop, Neagu (Năsturescu). Du- 
mitriu II, lonescu, Codreanu.

Aceasta este întrebarea care 
și-o pun, temători dar și cu spe
ranțe. iubitorii fotbalului din ora
șul de pe malul Someșului. Șe
dința de analiză de miercuri a 
avut, se pare, darul de a expli
ca fotbaliștilor clujeni care au 
fost cauzele pentru care au pier
dut un joc pe care l-au început 
foarte bine. Rămîne de văzut ce 
au înțeles jucătorii și. mai ales 
cum vor traduce în fapt, în fața 
Farului, învățămintele desprinse. 
„ll“-le probabil : MOLDOVAN — 
CRETU. PEXA. ANCA, CIMPEA- 
NU, MUSTATEA. ANGELESCU, 
LICA. CRIȘAN, ADAM, COMAN. 
(V. Marea — coresp. principal).

V. MARDARASCU : „U" CLUJ 
POATE MAI MULT...

înalte poziții olimpice și 
mondiale, că progresele înre
gistrate în lume în ultima I 
vreme sînt de-a dreptul ex- > 
traordinare. Or, în ambele di
recții, noi nu ne putem lăuda | 
cu prea mult.

Un priceput antrenor bă
căuan spunea după meciul cu | 
U.R.S.S. că „echipa noastră a i 
făcut gimnastică, iar oaspe
tele — artă". Și nu e departe 
de adevăr. Gimnastele sovie- i 
tice (a fost evident pentru I 
toată lumea) pun un deosebit I 
accent pe ținută, orice ele- | 
ment este prezentat cu maxi
mă expresivitate și eleganță. | 
sportivele trăiesc fiecare miș
care. încheierea exerciți ilor i 
este, de regulă, marcată prin- 
tr-o poziție statuară de cîteva i 
secunde, ca să nu mai vor- | 
bim de mișcarea artistică a I 
gimnastelor la toate aparate- | 
le, care impresionează cel 
mai puternic. Evoluția la sol j 
(impus și liber ales) a Lari- I 
sei Petrik este un model în 
această privință.

în acest context, neajunsu- , 
rile fetelor noastre au fost 
și mai pregnant subliniate: 
serioase deficiențe de ținută I 
(atît a picioarelor, cît și a 
părților superioare ale corpu
lui) ; execuții lipsite de simț 
artistic, de grație ; legări și 
combinații monotone, unifor
me, lipsite de elemente de 
surpriză și de mare specta
culozitate (cine va uita atît 
de ușor exercițiul la paralele 
al Alevtinei Demianenko ?); 
insuficientă dificultate Ia 
toate aparatele, amplitudine 
redusă în mișcări.

Arbitrajul, cum spuneam, 
deși — aparent — „liniștit", 
n-a reușit, totuși, să fie obiec
tiv, minimalizînd exercițiile 
unor oaspete și favorizînd 
cîteva din execuțiile gimnas
telor românce. Ni s-a promis 
că se va renunța la proce
deul acesta, că el nu va mai 
fi utilizat pentru obținerea 
unor rezultate favorabile sau 
strînse. Dar, probabil, arbi- 
trelor noastre le vine. greu să 
renunțe la el. Sîntem datori 
să atragem atenția că nu prin 
asemenea mijloace gimnasti
ca noastră va putea urca din 
nou pe podium și că, mai 
mult chiar, imaginea falsă 
creată de un arbitraj subiec
tiv poate dăuna extrem de 
mult progresului, atît de 
mult dorit.

Acestea sînt doar cîteva 
din constatările prilejuite de 
prezența în țara noastră a 
gimnastelor sovietice. Antre
norii din întreaga țară, care 
au urmărit concursul de Ia 
sala Floreasca (este bună ini
țiativa federației de speciali
tate de a-i fi invitat), au fă
cut — probabil — și ei nu
meroase altele. Sperăm să le 
vedem și aplicate în prac
tică.

Constantin MACOVEI
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După Panait șl Nedelcu. fun
dașul dreapta băcăuan Kiss are 
toate șansele să treacă în grija 
medicilor. Crizele sale de scia
tică din ultima vreme îl fac in
cert pentru jocul de mîine, In 
care. în locul lui, este posibilă 
folosirea lui Velicu. „ll"-le pro
babil : GHITA — VELICU (KISS), 
NUNWEILLER IV, VATAFU. MA
GHIAR. DUȚAN, COMANESCU, 
ENE DANIEL, ENE II. DEM- 
BROVSCHI. DAVID. (I. Iancu — 
coresp. principal).

FARA PAVLOVICI 
Șl DUMITRIU III !

Ceea ce iese din comun în pro
blemele de ultimă oră ale fot
baliștilor de la A.S.A. este scoa
terea din formație a trei „sena
tori de drept". Este vorba de 
PAVLOVICI, scos din lot, de 
TÎMPANARU și DUMITRIU III. 
suspendați pentru abateri de la 
disciplină : iată „ll“-le probabil : 
BAI (SOLYOM) — ȘLEAM, 
BALAȘ, SIRBU, CHIRU, DODU, 
C1UTAC. LUCACI, MUREȘAN II, 
ȘIKO, RAKSI. (I. Păuș — coresp. 
principal).

înaintea partidei de la Cluj, 
antrenorul Mărdărăscu ne-a de
clarat că echipa sa se află în 
fața unui meci extrem de greu, 
deoarece formația clujeană este 
mult mai valoroasă decît o reco
mandă rezultatele obținute de ea 
in ultima vreme. Antrenorul Fa
rului și-a exprimat speranța că 
,.U“ — Farul va fi un joc fru
mos. nici una dintre cele două 
protagoniste neemițînd pretenții 
la titlu sau... la baraj. „ll“-1e 
probabil : ȘTEFANESCU (UTU) 
— GEORGESCU, MARES. TTL- 
VESCU (PRESAI. DUMBRAVA. 
MANOI.ACHE. KOSZKA, SASU. 
TUFAN. IANCU. KALLO. 
Popa — coresp. principal).

NIMIC NOU LA JIUL..
săptămînă obișnuită pentru fot

baliștii din Valea Jiului : joe de 
antrenament cu Știința Petroșeni 
(scor 5—1) — optimism pentru 
meciul de mîine. Formația 
standard : ZAMFIR — TALPAI, 
GEORGEVICI, STOCKER, MIHAI. 
O. POPESCU, SANDU, PERO- 
NESCU, LIBARDI, IONESCU, 
NAIDIN. (s. Băloi — coresp. prin
cipal.

brîngeli aducînd 
bine cu catch-ul... 
gind să-l „ierte" pe 
internațional pentru 
ce și la ai săi, cîțiva ju
cători de la Electr o putere, 
ce-și făceau dreptate cu 
adversarii folosind aceleași 
metode.

Cînd, 
tul s-a 
tetesat și noi de numele 
impulsivului preopinent. 
„Stănciulescu... ? Stăncu- 
lescu... ?“ — se chinuiau 
să-și aducă aminte cîțiva 
dintre arbitrii localnici 
(indignați și ei de compor
tarea concetățeanului lor) 
pe care i-am consultat. 
„E un fost jucător al lui 
Electropuțere" — au ținut 
aceștia să precizeze. „Juca, 
ni se pare, fundaș".

Fundaș ca și Androvici, 
numai că de fostul inter
național nu trebuie să faci 
nici un fel de efort pen
tru a-ți aduce aminte... 
Pe cînd acest Stănciu
lescu sau Stănculescu de 
duminică se impune... me
moriei.

în sfîrșit,' conflic- 
aplanat, ne-am in-

MÎINE, TOII ELEVII
PE STADIONUL REPUBLICII!

(Urmare din pa.g. 1)

cunoscutul „cavaler al fluie
rului" MIRCEA CRUȚESCU. 
în această partidă-vedetă, lo
vitura de începere este dată 
de GHEORGHE CONSTAN
TIN, căpitanul echipei de 
fotbal Steaua București. Gaz- 

“i echipament de 
GALBEN-APRINS. 

sînt_ îmbrăcați 
. înce- 

gale- 
face 
plin,

Totul a pornit de la de
cizia arbitrului C. Bizinichi 
care, în min. 62. la o 
„mină" involuntară în ca
reu, a dictat hotărît lovi
tură de la 11 m în 
rea ■■ gazdelor. O 
eronată, ca multe 
luate pînă atunci
timpul meciului Electropti- 
tere Craiova—U.M. Timi
șoara— de „cavalerul, flu
ierului", care a declanșat 
proteste energice din par
tea jucătorilor timișoreni. 
$i cînd îmbrîncelile dintre 
gazde și oaspeți în apro
pierea punctului fatidic pă
reau să se transforme in
tr-o încăierare generală, 
antrenorul oaspeților, An
drovici, a pătruns pe te
ren. Cu intenția de a-și li
niști jucătorii pe care i-a 
invitat la supunere. Pro- 
fitînd, însă, de prezența 
lui în imediata vecinătate 
a arbitrului, se pare că an
trenorul Androvici și-a de
pășit atribuțiile, încrimi- 
nînd hotărîrea luată de 
conducătorul partidei. Ceea 
ce. firește, nu îi este per- 

‘mis oricît de nedreaptă ar 
fi decizia. După cum nici 
acelui civil din tabăra gaz
delor nu îi este permis să 
reacționeze așa cum a gă
sit d-lui de cuviință: cu 
o iuțeală de fulger s-a re
pezit din spatele porții 
spre locul cu pricina și, în 
văzul mulțimii, a prins 
să-l bruscheze pe antreno
rul formației oaspe; cu 
gesturi nervoase, cu îm-8

I
I (m. B).

I RUGBY : Teren Vulcan, de 
la ora 15,30 : Vulcan — Arhi-

I
I
I
I

BASCHET: Sala Floreasca, 
de la ora 16,30: I.C.F. II — 
Construcții țm. B), Progresul — 
Universitatea București (m. B), 
Politehnica — Constructorul 
(f. A), Ac. Militară — Voința

I
!

G. N.

0 PRECIZARE...
Unul din coresponden

ții noștri din Timișoara, 
referindu-se la arbitrajul 
Iui S. Mîndreș în meciul 
de divizia B 
Timișoara și 
nedoara. l-a 
slab. Fără a 
aprecieri, 
să menționăm faptul, pu
țin obișnuit, că arbitrul 
S. Mîndreș a anulat două 
goluri ale gazdelor. Mă
car pentru acest act de 
curaj: bine !

dintre C.F.R. 
Metalul Hu- 
apreciat ca 

face contra... 
trebuie totuși

er-gem
tectura ; teren Tineretului I!
ora 16,30 : Construcții — Aero
nautica („Cupa primăverii", se-

Meciurile de Cupă au în 
orașele de provincie o ma
re priză la public. Ne-am 
convins de acest lucru și 
miercuri, la Tr. Severin. 
Ne-o confirmă și unele din 
scrisorile sosite la redac
ție, ai căror autori soli
cită programarea meciuri
lor din „Cupa României" 
și în alte orașe în care 
poposesc mai rar echipele 
din divizia A. De pildă, to
varășul Octavian Vîlceanu, 
din Tg. Jiu, str. 14 Octom
brie 109, ne scrie că și 
orașul său ar fi meritat să 
găzduiască un meci 
optimile sau sferturile 
finală ale Cupei.

Dacă este de luat în 
dere pasiunea oamenilor 
pentru fotbal, atunci desi
gur că și urbea tovară
șului Vîlceanu, ca și mul
te alte localități din țară 
și-ar fi putut pune pe 
drept candidatura de gaz
de ale partidelor de cupă. 
Din păcate, însă, n-au fost 
atîtea meciuri ca să satis
facă toate cerințele.

în orice caz, multiplele 
solicitări survenite ar pu-

din
de

ve-

O ultimă repetiție a școlarilor bucureșteni înaintea examenului 
de mîine ..,

Foto: F. BRANDRUP

ARBITRII JOCURILOR DE MIINE
STEAUA — DINAMO BUCU

REȘTI : A. Bentu — la centru — 
S. Mîndreș, D. Isăcescu — la 
tușe — toți din Bucul ești.

PROGRESUL — RAPID :
Petrea — la centru — N. Petri- 
ceanu și C, Manușaride — la 
tușe — toți din București.

c.

riile I și a ll-a din divizia B).

FOTBAL : Teren Metalul (Pan- 
teiimon), ora 16 : Metalul 
București — Politehnica Bucu
rești (B) ; stadionul Progresul, 
ora 15 : Progresul — Rapid (ti
neret) f ora 16,45 : Steaua — 
Dinamo București (tineret).

,,U“ CLUJ — FARUL: N. Mi-. 
hăilescu — la centru — C. Po
pa și M. Sadoveanu — la tușe
— toți din București.

PETROLUL— „U" CRAIO
VA : C. Niculescu — la centru
— M. Bică și D. Ghețu — la 
tușe — toți din București.

JIUL — A.S.A. TG. MUREȘ: 
C. Bărbulescu — la centru — 
A. Pîrvu și E. Martin — la tu
șe — toți din București.

DINAMO BACĂU —F.C. AR
GEȘ : A. Toth — la centru — 
S. Patkos și Z. Silaghi — la 
tușe — toți din Oradea.

STEAGUL ROȘU — U.T.A. : 
N. Rainea (Bîrlad) — la centru
— V. Popa și P. Mărășescu (am
bii din Iași) — la tușe.DIALOG CU CITITORII
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tea fi luate de echipele 
noastre fruntașe ca invi
tații pentru vizite mai 
frecvente în orașele care 
duc lipsa unor jocuri de 
prima mînă.

★
Tovarășul Constantin Nistor 

din Focșani, strada Republicii 
98, ne scrie că la meciul de 
fotbal Șoimii Buzău — Unirea 
Focșani, susținătorii echipei 
locale și-au încurajat favori- 
ții trăgînd, printre altele, cu 
petarde și rachete luminoase, 
procedeu pe care domnia-sa 
îl condamnă cu vehemență. 
Drept să spunem, cele rela
tate de tov. Nistor ne-au pus 
în oarecare încurcătură. Este 
adevărat că și pe stadioanele 
din Italia sau din alte țări 
europene se aruncă cu pe
tarde, dar acolo se joacă și 
fotbal. Pe cînd la noi, la Bu
zău...

★

rumbeilor nr. 15, ne măr
turisește marea sa pasiune 
pentru atletism. Ea se pre
gătește pentru probele de 
sprint sub îndrumarea pro
fesorului de educație fizică 
al școlii pe care o urmea
ză. întrucît, însă, ar dori 
să învețe din experiența și 
din metodele de pregătire 
ale unora dintre atleții 
fruntași ai țării 
tînăra elevă ne 
sprijinul pentru a 
corespondență cu

Credem că acest 
găsi ecoul dorit și că cel 
puțin cîțiva dintre sprinte
rii noștri consacrați vor 
oferi Mari netei Reinhardt 
sfaturile pe care ea le aș
teaptă .

tului, tovarășul Vasile Niță 
din comuna icusești, județul 
Neamț, propune editarea în 
acest an a unei astfel de lu
crări.

Atît pe tovarășul Vasile Ni
ță, cît șl pe toți cei interesați, 
ii înștiințăm că redacția zia
rului nostru și-a propus să 
editeze spre sfîrșitul anului 
un almanah 
scop s-a șl 
rarea Iul.

sportiv, în care 
trecut la elabo-

★
O tînâră elevă din Ocna 

Mureș, Marineta Reinhardt, 
cu domiciliul în str. Po-

noastre, 
solicită 

intra în 
ei.
apel va

Apreciind că lipsa unui al
manah sportiv este mult re
simțită de către iubitorii spor-

★
După Cum ne informea

ză tovarășul Constantin 
Ichim din Roman, str. 
Ștefan cel Mare 119, la 

“chioșcul situat în incinta 
Uzinei de țevi din locali
tate ziarul „Sportul" nu 
poate fi cumpărat decît în
soțit de o publicație greu 
vandabilă, sau de alte zia
re vechi de douâ-trei zile, 
întrebat de ce procedează 
astfel, gestionarul chioș
cului a răspuns câ așa a 
primit dispoziție de la 
O.C.L.-Roman.

dele poartă 
culoare

oaspeții
ROȘU-ALBASTRU. 
meciul I... Puternica 

bucureșteană 
datoria. Stadionul

își 
e 

soarele strălucește puternic, 
fazele se succed cu repezi
ciune de Ia o poartă la alta. 
Este o frumoasă dimineață 
de primăvară, de sport șco
lăresc. Cine va cîștiga ? Greu 
de spus I

...Este ora 11 ȘI 15 MI
NUTE. Prima repriză dintre 
„L“ BUCUREȘTI și „L“ 
CLUJ s-a terminat. Pe sta
dion urmărim acum o fru
moasă demonstrație ecvestră: 
DRESURA DE CAI. Micii 
spectatori sînt încîntați și 
aplaudă puternic. încă o re
priză de fotbal și... FESTI
VITATE DE PREMIERE! 
Cupe, buchete de flori, foto
grafii, îmbrățișări. Cine a 
cîștigat?... SPORTUL ȘCO
LĂRESC I Duminica viitoa
re, la 28 aprilie — REVAN
ȘA LA CLUJ.

Așa se va desfășura, în 
mare, _ mult așteptatul cuplaj 
fotbalistic școlar de dumini
că. El va reînnoi o veche 
tradiție a sportului pitic, va 
da startul în viitoarele între
ceri liceene de fotbal. Și ce 
e mai plăcut, mai impresio
nant, decît să vezi disputîn- 
du-și întîietatea patru echipe 
de fotbal școlărești, în fata 
a mii de înflăcărați mini- 
suporteri I în fața profesori
lor, a părinților, a noastră 
a tuturor !

Nu știm dacă dispozi
țiile s-au dat cu adevărat, 
însă solicităm conducerii 
organizației comerciale 
respective să pună capăt 
acestei practici cu totul 
inadmisibile.

★
Tovarășul Glieorghe Florian 

din București, str. T 
Manoliu 5, solicită 
nostru să se ocupe și 
tivitatea hipică. Vom 
cest lucru. De altfel, 
deschiderea sezonului 
am și publicat cîteva 
riale ale colaboratorilor 
tri pe această temă.

★

Fompiliu 
Ziarului 
de ac- 

face a- 
de la 

hipic 
mate- 

noș-

Pentru G. lolanda 
Brașov, str. Codrul 
ruin 80 și alți cititori 
doresc să corespondeze cu 
maestra emerită a spor
tului lolanda Balaș, anun
țăm că scrisorile i se pot 
trimite pe adresa clubu
lui Steaua : Calea Plevnei 
114. sectorul 7 — Bucu
rești.

din 
Cos- 
care

I. MITROFAN



PMfflMIC SPOMIV EXTERN
Turneul preolimpic de lupte din Bulgaria De la trimisul nostru special, ION OCHSENFELD:

E
SEVLJEV©, 19 (prin tele

fon). — Azi după-amiază a în
ceput în localitate „Memoria
lul Kolov și Petrov un mare 
turneu international de lupte 
libere și greco-romane, la care 
participă sportivi din 14 țări. 
Și-au dat întîlnire în acest o- 
rășel din Bulgaria mai multi 
luptători care la toamnă vor 
evolua la H. ©. din Mexic. La 
greco-romane au luat startul 
86 de concurent!, îar la libere 
96. încă din primul tur s-a ob
servat dîrzenia cu care au a- 
berdat meciurile toti cencu- 
rentii. Tara noastră este pre
zentă la acest turneu Indivi
dual cu 10 sportivi, cu cile

cinci la fiecare stil. La ora 
cînd am efectuat convorbirea 
telefonică cu Sevlieve șase 
dintre reprezentanții noștri au 
evoluat în turul I. Dintre el, 
doar I. Alionescu a cîștigat. lată 
rezultatele luptătorilor noștri t 
(greco-romane) — categ. 52 
kg — Gh. Berceanu egal cu 
Ditterling (R.D.G.), 57 kg — 
I. Alionescu b.p. Szaîidze 
(Iran), 70 kg — I. Gabor egal 
cu Stolcev (Bulgaria); (libere) 
52 kg — G. Tăpălagă p.p. Ai- 
zare (Iran), 57 kg — Gh. Stan 
egal cu Kowalski (Polonia), 70 
kg — P. Poalelungl egal cu 
Natagdorz (R. P. Mongolă).

întrecerile se încheie mîine.

IA HALTERE
S83&
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telex
LA MANCHESTER. în pre

zenta a peste 50 000 de spec
tatori. s-a rejucat meciul din 
cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei Angliei" la fotbal din
tre formațiile West Bromwich 
Albion și Liverpool. Victoria a 
revenit cu scorul de 2—1 (1—1) 
echipei West Bromwich Albion. 
Pentru învingători au marcat 
Jeff Astle (min. 7) și Clive 
Clark (min. 61), iar pentru în
vinși Tony Hateley (min. 39)- 
în semifinalele competiției, 
West Bromwich Albion va în- 
tîlni la 27 aprilie echipa Bir
mingham City.

3—1 (6—15. 15—9, 15—7, 15—8). 
Selecționata Italiei a dispus cu 
același scor (15—9, 15—7, 10—15, 
15—8) de echipa R-F. a Ger
maniei. în clasament conduce, 
neînvinsă. Olanda cu 6 puncte, 
urmată de Finlanda și Belgia 
cu cite 5 puncte etc-

J"

H

PRIMA ETAPĂ a cursei ci
cliste internaționale „Marele 
premiu Eibar”. desfășurat pe 
distanta Eibar-San Sebastian- 
Eibar (180 km), a revenit rutie
rului spaniol Juan Sillonis
W',

2
cu timpul de 

același timp cu 
a sosit un grup 

alergători printre

cronometrat 
4h 31:48. în 
învingătorul 
masiv de 
care se aflau Lopez Rodriguez 
(Spania), Claude Berland 
(Franța), Lucien Aimar (Fran
ța), Wagtmans (Olanda) etc.

ISA CASABLANCA s-a dis
putat întîlnirea internațională 
de rugby dintre selecționatele 
Marocului și Belgiei. Gazdele 
au obtinut victoria cu scorul 
de 19—3 (6—0).

■
AU CONTINUAT întrecerile 

turneului international de voiei 
masculin de la Augsburg. 
Echipa Olandei a obtinut o 
nouă victorie, de data aceasta 
în dauna formației Belgiei, pe 
care a întrecut-o cu sooru’ de

ftelefim

ÎNTÎLNIREA internațională 
de rugby disputată la Praga în
tre echipa locală Slavia și for
mația franceză U. S. Caovern 
s-a încheiat cu victoria oaspe
ților: 17—12 (9—0).

3

ÎN SFERTURILE DE FINA
LĂ ale probei de simplu mas
culin din cadrul turneului in
ternational de tenis de la 
Houston. Rafael Osuna (Mexic) 
l-a învins cu 5—7, 7—5, 6—2 pe 
Zeljko Franulovici (Iugoslavia), 
iar Cliff Richey (S.U.A.) l-a 
eliminat cu 6—1, 6—1 pe Pan- 

'cho Guzman (Ecuador).

DA SAO PAULO s-a disputat 
meciul dintre echipele Palmei- 
ras (Brazilia) și Penarol (Uru
guay). contînd drept semifinală 
a „Cupei campionilor Americii 
de Sud“ la fotbal. Fotbaliștii 
brazilieni au terminat învingă
tori cu scorul de 1—0 (0—0),

B

ÎN PROBA DE SIMPLU a 
turneului international de tenis 
(rezervat jucătorilor profesio
niști) de la Paris, australianul 
Rod 
6—4, 
Roy 
Ken 
pus 
Gonzales (Spania).

Laver l-a învins cu 4—6, 
6—2 pe compatriotul său 

Emerson. într-un alt meci, 
Rosewall (Australia) a dis- 
cu 6—4, 8—6 de Pancho

MARATONISTII 
pregătesc intens 
participării la J,O. de la Ciu
dad de Mexico. Recent. Fede
rația de atletism a Japoniei a 
selecționat 4 maratoniști. care 
vor fi prezenți Ia startul com
petiției. Cel mai în formă ma- 
ratonist al echipei. Șeichiro 
Sasaki, a parcurs recent cla
sica distantă de peste 42 km, 
în 2h 11:17,0. Din echipă mai 
fac parte Kenji Kimihara — 
2h 12:11,0; Akio Usami — 
2h 13:49,0 și Hoshiaki Unetani, 
care s-a clasat pe locul doi în 
campionatul tării.

japonezi se 
în vederea

Echipa masculină a României
învingătoare in fața Cehoslovaciei

(Urmare din pag. 1)
lată acum cite va relatări de la 

alte întîlniri. Tot la băieți, dar 
în grupa semifinală B, este de 
reținut deznodămîntul inedit 
ai partidei U.R.S.S.-R.F.G. (5— 
4). La scorul de 3—3, Scholler 
cîștigase un set la Amelin, iar 
în setul secund, la situația de 
21—21, o neconcordanță de ar
bitraj în înregistrarea timpului 
(era pe punctul de a se trece 
la activizare) a dus la întreru
perea meciului pentru aproape 
o oră. După îndelungate dis
cuții, juriul a decis anularea și 
repetarea setului în cauză. Tot 
Scholler a ieșit învingător, sco
rul devenind 4—3 pentru R.F.G. 
Dar finișul puternic al iui Go- 
moskov și Sarkojan au fost ho- 
tăritoare. Era ora 3 dimineața...

La fete, reprezentativa 
U.R.S.S. se prezintă impecabil 
pînă acum. O evoluție bine a- 
preciată a avut-o și selecționata 
Ungariei. (Eva Koczian a în
vins-o și pe Mary Wright), 
deocamdată, trebuie sâ 
punct, pentru că Ia masa 
12 s-a anunțat primul joc 
tre echipele feminine ale 
mâniei și Cehoslovaciei...

...Maria Alexandru s-a arătat 
sigură în conducerea mingii și 
a întrecut-o mai ușor pe tînăra 
și ambițioasa ei adversă Ilona 
Vostova: 2—1 (14, —12, 12). Ce
lălalt simplu, Luzova-Ivan, nu 
a avut istoric, campioana Ce
hoslovaciei cîștigînd detașat: 
2—0 (15, 8). Partida de dublu 
constituia un moment cheie. Ea 
nu ne-a fost favorabilă. Cuplul 
Luzova-Vostova și-a adjudecat 
victoria în fața perechii Alexan- 
dru-Mihalca cu 2—1 (11, —16,
16). Maria a acționat uneori cu 
suficient aplomb, alteori a avut

însă fluctuații. Mihalca s-a în- 
tîlnit rar cu mingea în situații 
favorabile, dar și atunci a fost 
neinspirată. în asemenea condi
ții, omogenitatea și ofensiva 
cuplului advers și-au spus cu- 
vîntul. în fine, nutream spe
ranța ca Maria Alexandra s-o 
învingă pe Luzova. N-a fost 
posibil. Atacurile tari și precise 
ale Luzovei au obligat-o pe 
Alexandru la defensivă. Dacă 
mai adăugăm și unele scăderi 
în puterea de concentrare a 
sportivei noastre (în setul de
cisiv de la 13—12 pentru Luzo
va scorul a ajuns la 20-12 !) 
avem o imagine fidelă a jocu
lui. Scor : 2—1 (8, —9, 13) pen
tru Luzova. Deci, CEHO
SLOVACIA—ROMANIA : 3—1.

ROMANIA—CE-
5—4: Negules-

FiatDupă Insuccesul lui Zoro 
în prima zi, sperăm pentru azi o 
bună comportare din partea lui Fiți Balaș (în fotografie).

DONAUESCHINGEN 19 (prin 
telefon). — întrecerile celei de 
a doua ediții a Cupei Dunării la 
haltere au început aici vineri 
seara, cu disputa halterofililor 
de la categoriile cocoș și pană. 
Mai înainte însă de a consem
na primele rezultate, subliniez 
faptul că este pentru prima oa
ră cînd această competiție în
registrează participarea tuturor 
țărilor dunărene : Austria, Bul
garia, Cehoslovacia, R.F. a Ger
maniei, Iugoslavia, România, 
Ungaria. Așa cum subliniam 
într-un număr trecut al ziaru
lui, această reuniune constituie 
o etapă importantă de verifi
care a unora din cei mai buni 
halterofili europeni care se pre
gătesc pentru campionatele eu
ropene precum și în vederea 
Jocurilor Olimpice din Mexic. 
De aceeași părere sînt șl spe
cialiștii din sportul halterelor 
prezenți aici. Este vorba, între 
alții, de triplul campion olim
pic Tommy Kono, de secretarul 
general al Federației interna
ționale de haltere, Oscar State, 
de Celestin Bovi, președintele 
federației franceze de haltere, 
care ne-au declarat că Cupa 
Dunării reprezintă un valoros 
criteriu pentru viitoarele mari 
întreceri ale anului. Poate că 
vă surprinde prezenta lui Tom-

my Kono la această întrecere 
pur europeană. Iată și explica
țiile : de mai mult timp, Kono 
este antrenor al echipei mexi
cane și cum viitoarele gazde 
ale întrecerilor olimpice vor să 
se prezinte și sub aspectul per
formantelor la cel mai ridicat 
nivel, iată-I pe Tommy Kono 
traversînd Oceanul pentru a-și 
verifica (bineînțeles în afara 
concursului oficial) pe unul din 
cei mai valoroși elevi al săi, 
Mantiei Mateos (cat. pană), re
cordman mondial de juniori, 
cotat cu o performantă de 360 
kg.

Ziarele apărute azi dimineață 
în R.F. a Germaniei, îndeosebi 
cele din landul Baden-Wiirten- 
berg, marchează pe larg com
petiția de haltere găzduită 
de stațiunea Donaueschingen. 
„Sport Nachrichten" din Stut
tgart, de pildă, anticipează un 
duel pasionant între maghiarul 
Bagocs și românul Fiți Balaș 
la categoria ușoară (programa
tă sîmbătă), precum și o dîrză 
dispută între sportivul vest- 
german Rudolf Mang și bulga
rul Atanasov, la categoria grea.

Să mai consemnez, înainte 
de a vă relata amănunte despre 
primele întreceri, inițiativa re
marcabilă a gazdelor, care au 
organizat joi o consfătuire cu 
toți specialiștii prezenți aici. 
S-a abordat un subiect mult 
discutat pe plan mondial, și a- 
nume acomodarea participanti- 
lor la Jocurile Olimpice la alti
tudinea de peste 2 000 metri a 
capitalei mexicane. Materialele 
prezentate de prof. Waldemar 
Gerschler și de dr. J. Simek, 
precum și discuțiile purtate pe 
marginea Iot s-au bucurat de 
un mare interes. Acțiunea a 
avut loc la Facultatea de edu
cație fizică de pe lîngă clinica 
de medicină din cadrul univer
sității din Freiburg.

Așa cum era de așteptat, pe 
primul loc la categoria cocoș 
s-a situat concurentul maghiar 
I. Foldy, cu un total de 340 kg. 
El a fost urmat de austriacul 
K. Pittner, cu 317 kg, iar pe lo
cul trei s-a clasat O. Kuszilek 
(Cehoslovacia) cu 300 kg. Re
prezentantul tării noastre, 
Fiat, care ar fi putut ocupa 
cui 2, a ieșit din concurs, 
tind de trei ori la 95 de kg 
(smuls). în afară de concurs, 
I. Foldy a stabilit un nou re
cord mondial la stilul împins, 
cu 124 kg. Lâ oră cînd. tran
smit nu au început întrecerile 
la cat. pană. Alte amănunte — 
în numărul viitor al ziarului. .

Un meniu oopios de com
petiții internaționale, pentru 
toate gusturile, populează în 
aceste zile rubrica actualității 
sportive. Vom spicui pe cele 
ce ni se par mai deosebite, 
fără o ordine preferențială, 
dînd precădere totuși — ce 
să-i facem ? — sportului-rege.

moții și speranțe animă 
acum cu deosebire pe 
iubitorii de fotbal din

patru țări europene. „Tifosii" 
italieni, pe de o parte, dîrzii 
suporteri ai naționalei bul
gare, pe de alta, ca și cei 
care susțin cu încurajările lor 
entuziaste pe reprezentanții 
soccerului francez și ai celui 
iugoslav vor urmări cu pa
siune două meciuri din sfer
turile de finală ale competi
ției europene interțări. Sub 
soarele arzător al Neapolului, 
sîmbătă, echipa Italiei va 
căuta să șteargă avansul de 
1 gol pe care-1 deține Bulga
ria, din meciul susținut acasă. 
Iar patru zile mai tîrziu, 
miercuri, se dispută la Bel
grad returul întîlnirii Iugo
slavia—Franța, în care gaz
dele, în mod firesc, trebuie 
să se departajeze în învingă
tori, față de cei cu care au 
fost egali în deplasare (1—1).

O altă participantă la sfer
turile campionatului european 
își face doar „încălzirea" îna
inte de startul oficial. Echi
pa U.R.S.S. întîlnește în meci 
amical, la Kiev, selecționata 
Belgiei. Fotbaliștii care poartă 
supra-numele pitoresc de 
„diables rouges” — mai mult 
datorită tricourilor lor roș- 
negre, decît temperamentului 
— vor fi un cobai prețios 
pentru „ll“-le sovietic, care 
aspiră la cucerirea, pentru a 
doua oară, a trofeului conti
nental.

Așii pedalei se pregătesc 
pentru două importante 
starturi: „Fleche Va- 

lonne" (duminică) și Turul 
Spaniei (joi). Dar, nu toți 
cei ale căror sprinturi sau 
evadări curajoase fac deliciul 
amatorilor de ciclism pot 
spune că așteaptă cu nerăb
dare aceste noi examene pe

Discuții — despre profesionism, firește — intre două „zîne 
ale gheții", Diane Towler și Peggy Fleming. Acum, ele 
strălucesc pe firmamente diferite. Peggy este stea de revistă

șosea. Iată-1, de pildă, pe 
Eddy Merckx. Ciclistul despre 
care se vorbește în superla
tive protestează pentru faptul 
că este prea des solicitat. El 
cere patronului firmei italiene 
„Faema" la care este angajat, 
onorabilul domn Valente, să-1 
libereze din cîteva obligații 
— printre care și Giro — 
pentru a putea participa în- 
tr-o echipă națională belgiană 
în mult doritul Tur al Fran
ței. O victorie în „marea 
buclă" ar îmbogăți palmare
sul campionului. Pînă acum, 
răspunsul patronului este 
negativ...

La New York a început 
una din cele mai origi
nale întreceri ale scri- 

merilor, marele „Challenge 
Martini". Originală prin fap
tul că în toate cele trei ra
muri ale disciplinei — flore
tă, spadă, sabie — este accep
tat un singur concurent de 
fiecare țară. Test individual 
prin excelență, concursul de 
peste Ocean va fi un cam
pionat mondial în miniatură, 
sau chiar ceva mai mult. 
Participă 68 de scrimeri re- 
prezentînd 15 națiuni.

„CUPA MONDIALĂ" LA TENIS ?
PROPUNEREA ZIARULUI „LEQUIPE

resant de arătat că ziarul 
„L’Equipe” propune ca din 
cele 10 turnee, trei să se 
desfășoare pe terenuri gazo- 
nate, 3 pe terenuri cu zgură, 
două în sală etc. „Aceasta ar 
fi necesar — precizează zia
rul — pentru stabilirea celui 
mai complet jucător din 
lume".

PARIS, 
Intr-unu] din 
numere, 
francez 
inițierea unei competiții de 
tenis pentru „Cupa Mondia
lă", după sistemul în care 
se desfășoară de doi ani con
cursurile de schi pentru acest 
trofeu. „Cupa Mondială" la 
tenis ar urma să fie deschisă 
jucătorilor amatori și pro
fesioniști care 
participe la 10 
tiții desemnate 
ternațional de 
Ca și la schi.
petiție ar putea fi organi
zată de federația internațio
nală, urmînd ca învingătorii 
sa fie stabiliți dintre jucăto
rii care au acumulat cele 
mai multe puncte. Este inte-

19 (Agerpres). — 
ultimele sale 

cotidianul sportiv 
„L’Equipe" propune

urmează să 
mari compe- 
de forul in- 

specialitate. 
această com-

Dar, 
pun 
nr. 

din-
Ro-

Iată și „diagrama’* meciului 
masculin din cadrul grupei se
mifinale A 
HOSLOVACIA
cu-Kol!arovici 0—2 (—14, —7), 
Covaci-Miko 1—2 (—11.18, —19), 
Giurgiucă-Kunz 2—0 (17, 21).
Negulescu-Miko 2—1 (—11, 20, 
14), Giurgiucă-Kollarovici 0—2 
(—17, —13), Covaci-Kunz 0—2 
(—16, —15), Giurgîucă-Miko 2—1 
(17, —16, 19), Neguiescu-Kunz 
2—0 (14, 18), Covaci-Kollarovici
2— 1 (—18, 15, 8). Alte rezultate: 
echipe femei, grupa semifinală 
A: Ung aria-Anglia 3—2, Unga- 
ria-Polonia 3—0, R.F.G.-Anglia
3— 2: B: U.R.S.S.-R.D.G. 3-0.

ir
La ora închiderii ediției : 

Suedia — România (masculin) 
5—1 și R.D.G.—România femi
nin 3—2. Celelalte partide din 
seriile semifinale, pentru de
semnarea finalistelor, continuă 
să se dispute.

Tiparul: I. V. „Informația" sir. Brezoianu 23—25.

Pantelici, portarul despre care se spune că va umbri gloria 
lui Beara în buturile naționalei iugoslave, oprește aci 
balonul destinat atacului francez, respectiv Combin și 
fferbin. Pe stadionul din Marseille se semna armistițiul: 

1—1. Ge va fi la Belgrad?

Sfîrșitul acestei săptămîni 
prezintă un punct de 
atracție și pentru pasio- 

nații natației. în bazinul aco
perit din Stockholm, șase re
prezentative de 
pută întîietatea 
curs tradițional, 
uni pe blocurile 
va dintre cei mai buni per
formeri europeni. Tabloul 
performanțelor în secunde și 
zecimi va fi completat și cu 
un clasament pe puncte, re
unind concurenți cărora le 
dăm aci, provizoriu, ordinea 
alfabetică: Anglia, Franța, 
R.. F. a Germaniei, Italia, 
Olanda, Suedia.

Poate părea curios ca, 
după zilele de adevăra
tă caniculă care au 

precedat în acest an sosirea 
primăverii, să mai vorbim de 
patinaj. Și totuși pe progra
mul competițional reapar „ar
tiștii gheții", de data aceasta 
meritînd din plin epitetul cu
rent, Sînt patinatorii profe
sioniști, care într-un concediu 
anual care-i absolvă temporar 
de obligațiile contractuale, 
schimbă costumele de revistă 
pentru cele ce se acordă cu 
eleganța întrecerii sportive. 
Sub cupola lui „Empire Pool” 
— Wembley, patrulaterul de 
gheață artificială va găzdui 
în zilele următoare campio
natul mondial profesionist de 
patinaj artistic. Foarte inte
resant în acest an, deoarece 
se așteaptă și participarea 
proaspeților recruți ai spec
tacolelor pe gheață, în frunte 
cu Peggy Fleming, Emo Dan- 
zer și Wolferl Schwartz. Un 
prilej de nostalgie pentru cei 
care se obișnuiseră să-i vadă 
pe marii campioni ai gheții 
numai în asemenea dispute 
cu notele arbitrilor.

Competiții cu caracter cu 
totul original figurează 
în calendarul nostru. 

Chiar două campionate mon
diale, ale căror rezultate le 
găzduim însă, de obicei, în 
rubricile de varietăți. Intr- 
adevăr, este vorba de disputa 
pentru titlul mondial de bi
liard — la Paris — și cel 
de hochei pe rotile — la 
Porto. în sfîrșit, mai de mult 
intrate în repertoriul clasic, 
concursul hipic internațional 
de la Nisa și cel de moto- 
cros, programat în Austria, 
completează această bogată 
săptămînă sportivă, de peste 
hotare.

țări își dîs- 
într-un con- 
care va re
de start cîți-

Radu VOIA

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ

Meci decisiv la Neapole: ITALIA- BULGARIA
NEAPOLE 19 (prin telex). De 

vineri, echipele de fotbal ale 
Italiei și Bulgariei, care sîmbătă

RECORDURILE MONDIALE DE ÎNOT
(IN PROBELE OLIMPICE)

MASCULIN
LA DATA DE

E.

52,6 K. Walsh

G.
M.

N.

100 m liber:
(S.U.A.) 1967

200 m liber i 1:55,7 D. Schollan- 
der (S.U.A.) 1967

400 m liber : 4:08,2
ton (S.U.A.) 1967

1500 m liber : 16:34,1
(S.U.A.) 1967

100 m bras : 1:06,2
(U.R.S.S.) 1968

200 m bras : 2:27,4 V. Kosinki 
(U.R.S.S.) 1968

100 m spate : 58,4 R. Mattes (R. 
D. Germană) 1967

200 m spate : 2:07,9
(R. D. Germană) 1967

100 m “ '
(S.U.A.)

200 m
(S.U.A.)

200 m
gham (S.U.A.) 1967

400 m mixt: 4:45,3 A. 
(U.R.S.S.) 1968

4x100 --------- -------
1967

4x200
1964 și

4x100
mană 1967

FEMININ

fluture :
1967
fluture :
1967 
mixt : 2

19 APRILIE 1968
Henninger (R.D.G.)

C. Jastremski (S.U.A.) 1961 
Y O’Brien (Australia) 1964 
H. Yamanami (Japonia)

K. Merten (S.U.A.) 1967
T. Tretheway (S.U.A.) 1965 
V. COSTA (ROMANIA)

după amiază (n.r. astăzi) se 
vor întîlhi pe stadionul „San 
Paolo" din localitate in cel 
de-al doilea foc din cadrul 
sferturilor de finală ale 
campionatului european, se 
află în orașul de Ia poa
lele Vezuviului și așteaptă 
fluierul arbitrului. în ambele 
tabere pregătirile au fost în
cheiate. Scorul de 3—2 în fa
voarea Bulgariei, cu care s-a 
încheiat meciul de la Sofia, a 
dat cu siguranță multe bătăi de 
cap antrenorilor Valcareggi și 
Boșkov, atît în ceea ce priveș
te tactica de joa ae o vor in
dica elevilor lor, cit mai ales, 
formațiile pe care le vor tri
mite în teren. Se pare că, în 
această din urmă privință, an
trenorul bulgar este oarecum 
avantajat, deoarece el poate 
folosi în meciul de sîmbătă și 
clțiva din jucătorii indisponi
bili acum două săptămîni. Ast
fel, nu este exclus ca în poartă 
să reapară Simeonov, cunoscut 
mai ales pentru calmul său. Du
pă o lungă absență, în com
partimentul fundașilor va juca 
din nou I. Dimitrov, imbatabil 
Ia mingile înalte. Complet res
tabilit, Bonev își va relua și el 
jocul în formația oaspe, pe 
postul de mijlocaș. De altiel, 
iată 
vem 
tice
ne-a

sosirea la Neapole: Simeonov- 
Șalamanov, I. Dimitrov, Jecev, 
Gaganelov, Bonev, Penev, Ia- 
kimov, Popov, Asparuhov, Der- 
mendjiev. După cum se vede, o 
manifestă tendință de întărire 
a compartimentului apărării și 
sîntem aproape siguri că Iaki- 
mov și Bonev vor avea sarci
na de a {ine cit mai mult ba
lonul, iar în atac se va conta 
pe viteza extremelor bulgare și 
pe capacitatea de concretizare 
a lui Asparuhov.

în urma accidentării lui Pic- 
chi, Valcareggi are destule 
greutăți. Absența jucătorului 
„libero" (rol atît de bine inter
pretat de fostul Interist), va a- 
vea fără îndoială urmări în în
săși concepția de joc a echi
pei, în speță a apărării italie
ne. în etapa 'de duminică a 
campionatului nostru s-au ac
cidentat Albertosi și Bercelino, 
iar Malatrasi s-a îmbolnăvit, 
astfel că toți trei nu au figu
rat între jucătorii selecționați 
Ia cantonamentul de Ia Co- 
verciano. Surprinde (pare de 
neînțeles chiar) hotărîrea an
trenorului italian de a nu-1 fo
losi pe Rosato (Milan), care 
a jucat de trei ori (de fiecare 
dată cu succes) împotriva lui 
Asparuhov, iar duminică el a 
jucat excelent. Probabil că, pî
nă la urmă, Squadra Azzurra 
va avea următoarea compo-

speranțele italie-Dunaev

S.U.A.

S.U.A.

Burton

Pankln

M. Spitz

M. Spitz

Buckin-

Charl-

DAW FRASER

R. Mattes

3:32,6

7:52,1

R. D. Ger-

m liber :

m liber : 
1967 
m mixt : 3:56,5

1967

100 m liber : 58,9 D. Fraser
(Australia) 1964

200 m liber : 2:09,7 P. Kruse
(S.U.A.) 1967

400 m liber : 4:29,0 D. Mayer
(S.U.A.) 1967

800 m liber : 9:22,9 D. Mayer
I.U.A.’
100 rn bras : 1:14,6 C.

(S.U.A.) 1967
200 m bras : 2:39,5 c.

(S.U.A.) 1967
100 m spate î 1:06,4 K.__ ....... _ . , Mulr

(Republica Sud-Afrlcană) 1968
200 m spate : * "

(Republica Sud-Africană)
100 m fluture : ---- --

(Olanda) 1965
200 m fluture :

(Olanda) 1967
200 m mixt : 

(S.U.A.) 1967
400 m mixt :

(S.U.A.) 1967
4x100 m liber

1967
4x100 m mixt :
•) Performanțele notate cu as

terisc au fost obținute pe dis
tanța de 220 yarzi.
V. COSTA INTRE PRIMII PER

FORMERI Al TUTUROR TIM
PURILOR LA 100 m BRAS

1:06,2
1-06,4
1 -06.7
1:06 9

1964

2:41,1 ♦ K. Mulr
1968
A. Kok

a. Kok 

C. Kolb 

C. Kolb

S.U.A.

1:04,5

2:21,0*

2:25,0

5:08,2

i 4:03,5

4:30,0 S.U.A. 1967

N. Pankin (U.R.S.S.) 1968
J. S. Fiolo (Brazilia) 1966
V. Kostnski (U.R.S.S.) 1967
G. Prokopenko (U.R.S.S.)

formația probabilă (să a- 
în vedere și rezervele tac- 
ale antrenorilor), pe care 
comunicat-o Boșkov la

ulflffinerti
LOTUL „DE 22“ AL FRANȚEI

Au fost desemnați cei 22 de fotbaliști francezi, din rîndurlle că
rora urmează să fie alcătuită echipa ce va întîlni miercurea viitoare 
la Belgrad selecționata Iugoslaviei in cadrul sferturilor de finală ale 
Campionatului european : portari — Aubur, Carmus, Chauveau ; fun
dași — Baeza, Bosquier, Djorkaeff, Lemerre, Mitoraj, Piumi, Qulttet; 
mijlocași — Esteve, Herbet, Herbin, Jaquet, Szepaniak; înaintași — 
Bereta, Betta, Blanchet, Di Nallo, Guy, Loubet, Revelli.

ELVEȚIA — U.R.S.S., LA GIMNASTICA (M)
Meciul dintre selecționatele masculine de gimnastică ale Elveției 

și Uniunii Sovietice, disputat la Berna, s-a încheiat cu victoria, atît 
Ia individual cît și pe echipe a gimnaștilor sovietici ; Elveția 560,30 p ; 
Uniunea Sovietică 569,70 p, la individual compus — Diamidov 116,10 p< 
Lisițkî 114,85 p. Campionul mondial Mihail Voronin, accidentat la un 
antrenament, nu a figurat în echipa sovietică.

Multe din 
nilor se leagă azi de jocul 
lui Mazzola. Va reuși el oare 
să califice Italia în semifina
lele campionatului european 

de fotbal

nență : Zoi — Burgnich, Casta
no, Guarneri, Facchetti, Ferrini, 
Rivera, Domenghini, Juliano, 
Mazzola, Prati. Partida va ti 
condusă de Dienst (Elveția), 
„finalistul" de la mondialele 
din Anglia.

Giani BENANTI

PELE NU VA MAI JUCA ÎN ECHIPA BRAZILIEI
. Havelange, președintele Confederației sportive din Brazilia,
a aeclarat că Pels nu va mai juca niciodată în echipa reprezentativa 
a acestei țări. „PeJe nu va mai fi menținut în echipă pentru că nu vrem 

petrecute cu ocazia ultimului campionat mondial, 
cina ei a fost lovit chiar cînd nu avea balonul” — a spus Havelange.

SE CONTUREAZĂ SELECȚIONATA Dif‘, BASCHET A EUROPEI 
— în lot și Alin Savu (România) —

PARIS. — In vederea tradiționalei întîlniri care are loc în fiecare 
an între o selecționată europeană de baschet și cîștigătoarea „Cupei cam. 
pionilor europeni” a fost alcătuit lotul celor 14 jucători. Selecționata 
europeană va evolua la Belgrad luna viitoare și în primul meci va m- 
tilni formația Real Madrid, cîștigătoarea „C.C.E.". Din Iotul care a tost 
alcătuit de antrenorul Zaaorskl, face parte șl baschetbalistul roman 
Alin Savu de la Steaua, lată componenta lotului : Bobrowskl Plstelak, 
Konvicka (Sparta Brno), Cosic, Djerdja (Zadar), Valno (Kotka Helsinki). 
Kolo Kitas (Panait.hinaikos Atena) Mașini (Slmmenthal Milano), Vo- 
denltcharskl (Ț.S.K.A. Sofia), Buscato (Juventud), Wischowski (A.Z..C. 
Varșovia), Michelet (Racing Beii Bruxelles), Bellini (Slmmenthal Milano) 
și Savu (Steaua București).
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