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încheierea lucrărilor Plenarei 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
în continuarea lucrărilor sale» plena

ra Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român a examinat unele pro
bleme ale activității internaționale a 
P.C.R. în legătură cu care a adoptat o 
hofărîre.

Plenara a ascultat apoi raportul Co
misiei de partid cu privire la reabilita
rea unor activiști ai Partidului Comu
nist Român.

La acest punct al ordinei de zi a 
plenarei au luat cuvîntul tovarășii Ale
xandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Maxim Berghianu, Aurel Vijoli, Ale
xandru Bîrlădeanu, Ștefan Voicu, 
Gheorghe Apostol, Leonte Răutu, Va
sile Vaida, Petre Blajovici, Gheorghe 
Radulescu, Barbu Zaharescu, Alexandru 
Sencovici, Virgil Trofin, Titus Popovici, 
Nicolae Doicaru, Petre Lupu, Chivu 
Stoica, Mihail Roșianu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popai, Emil Drăgărtescu, 
Vasile Vîlcu, Gheorghe Vasilichi, Dumi
tru Coliu, Constantin Scarlat, lanoș Fa-

zekaș, Gheorghe Pană, Florian Dănă- 
lache, Ion lonifă, Emil Bodnaraș, Dumi
tru Petrescu, Iosif Banc, Ion Iliescu, Ște
fan Voitec, Ion Stănescu, liie Verdeț, 
Constantin Doncea, Vasile Patilineț, 
Valter Roman, Ion Popescu-Puțuri, An
ton Moisescu, Miron Constantinescu, 
Ion Brad.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceausescu.

Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român a adoptat o 
hotărîre în legătură cu reabilitarea 
unor activiști ai Partidului Comunist 
Român.

Plenara a hciărît alegerea tovarășu
lui Virgil Trofin în Comitetul Executiv și 
Prezidiul Permanent al C.C. al P.C.R. și 
a tovarășilor Emil Drăgănescu și Du
mitru Popescu ca membri supleanți ai 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

Plenara a hoiărît trecerea tovarășului 
Ion Iliescu din rîndul membrilor su- 
pleanti în rîndul membrilor C.C. al 
P.C.R.

ASTĂ-SEARĂ, ÎN SALA FLOREASCA

Interesant cuplaj internațional 
baschetbalistic
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CRITERII
DE
SELECȚIE
P reocupările pentru echipa
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în sala Floreasca se dispută astă- 
seară un cuplaj baschetbalistic de 
mare interes. La ora 18, Selecționata 
divizionară feminină a țării noastre 
întîlnește, într-o partidă care sperăm 
să fie o utilă verificare, pe Lokomotiv 
Sofia. Sosirea tîrzie a oaspetelor nu 
ne permite să dăm amănunte despre 
ele, dar faptul că sînt actualele cam
pioane ale Bulgariei constituie, ori
cum, o carte de vizită convingătoare. 
Selecționata divizionară va fi alcătuită 
din următoarele jucătoare: Raeoviță, 
Spiridon, Suliman, Taflan, Dumitres
cu, Vogel, Ciocan, Ghiță, Diaconescu, 
Pruneu, Vasilescu, Bițu, Szabados, 
Nicola.

La ora 19,30, se vor înfrunta echi
pele masculine Politehnica București

și Dinamo Volgograd. Oaspeții au so
sit în Capitală ieri la prînz, depla- 
sînd următorul lot; (in paranteze, 
înălțimea): Pestrikov (1,74 m), Reka 
(1,93 m), Apatorțev (1,82 m), Sidekin 
(1,89 m), Ilesov (1,82 m), Nikitin (2,10 
m), Sergheev (1,99 m), Eroșenko (2,10 
m), Blik (1,86 m), Bopoșev (2,06 m). 
Demnă reprezentantă a baschetului 
sovietic, formația oaspete se remarcă 
prin prezența în rîndul ei a unor 
baschetbaliști cu talie impresionantă. 
Politehnica va utiliza următorii ju
cători ; Jekely, Dudescu, Baciu, Haneș, 
Molin, Niculescu, Popa, Purcăreanu, 
Săuca, Andreițu, Vesean, Georgescu.

De la ora 16,30, Dinamo București 
joacă cu Rapid în cadrul „Cupei 
C.M.E.F.S." București.

Plerzind și returul cu Ț. S. K. A.

VOLEIBALISTELE DE LA DINAMO AU PĂRĂSIT C.C.E.
Balizele multicolore au re

apărut pe Snagov, dină 
Iacului fermecătoarea geo

metrie a pistei de concurs. Sîm- 
bătă fi duminică — Cupa Dina
mo, competiție inaugurală a se
zonului de caiac-canoe. Se în
cepe (și este foarte bine așa) cu 
probele de fond — șase întreceri 
insumind 41 de kilometri — toc
mai pentru a se cîștiga din pri
ma clipă rezistența, hotăritoare, 
din cursele de viteză. De la fe
derația de specialitate s-a anun
țat că la caiac simplu 19 000 m 
vor fi prezente la start 75 (!) de 
ambarcațiuni. E un spectacol 
care trebuie văzut, nu ? Mai 
ales că printre „padele" se vor 
afla Aurel Vemescu, Atanasle 
Sctotnic, Mihai Țurcaș, Hara- 
lamb Ivanov, Dimitrie Ivanov, 
Vasile Nicoară și toată reduta
bila echipă a colecțiilor de tit
luri și medalii. De reținut: in 
celelalte cinci probe — de ase
menea, participare record și de 
valoare. Pentru amatorii specta
colelor sportive de certă calitate, 
să amintim că flotila caiacelor 
pornește in prima cursă a sezo
nului sîmbătă, la ora 15,30.

Ofensiva întineririi atletis
mului continuă. Scepticis
mul a fost Înlocuit, mal 

ales în ultima vreme, cu încre
derea eă se poate face mai mult. 
Panoramicul a anunțat deseori 
in acest an spectaculoase tenta
tive. Dar, poate, nici una ca 
cea pe care o anticipează acum. 
Era de așteptat, desigur, ca la 
concursul republican de primă
vară arbitrii să aibă de lucru cu 
întocmirea foilor de concurs, dar 
puțini credeau, totuși, că sîmbă
tă șl duminică, pe stadionul „23 
August" se vor intîlnl peste 1 #09 
(!) de tineri atlețl, cei mal buni 
juniori din întreaga țară (partl- 
cipanții au avut obligația înde
plini ri unor slandarduri de loc... 
elastice). Competiția devine ast
fel un eveniment mai mult decit 
salutar în viața atletică. Ar fi, 
însă, păcat ca el să se petreacă 
în decorul deplorabil al tribune
lor pustii, așa cum s-a întîmplat 
adesea în anii trecuți. Elevii și 
profesorii școlilor bucureștene 
sînt primii din cei așteptați...

Alte competiții de maro 
atractivitate : prima etapă 
a returului atît de utilei 

competiții rugbystice dotate cu 
„Cupa primăverii"; întrecerile

cicliștilor bucureșteni; concursul 
de viteză pe circuit al motoci- 
cliștilor, oaspeți ai orașului Tîr- 
goviște ș.a. Cititorii le vor se
lecționa — pentru programul 
sfirșitului de săptămînă — după 
lectura obișnuitei noastre ru
brici „Unde mergem T‘ din 
ziarul de miine.

Campionatele naționale se 
păstrează în actualitate. In 
duda unor decepții vlzînd 

calitatea slabă din ultima etapă, 
interesul amatorilor de sport pen
tru aceste importante competiții 
nu a scăzut cltuși de puțin. In 
„emisiunile" trecute ale panora
micului, handbalului șl voleiului 
11 s-a afectat un spațiu mai ma
re. Acum e rîndul baschetului, 
sportul multor satisfacții și insa
tisfacții. La „A" — luptă pasio

nantă pentru calificarea în turneul 
final. Dinamo șl Steaua își au 
locurile asigurate, dar Politehnica 
București. ,,U“ Cluj, I.C.F.. Poli
tehnica Galați și ,,U" Timișoara 
continuă cursa pentru... ce a mai 
rămas !

Dar, mai este o cursă, chinui
toare, obsedanta cursă pentru e- 
vitarea retrogradării. Firește — 
două din echipe trebuie, vrînd- 
nevrînd, să ocupe șl aceste fati
dice ultime două locuri. Așa este 
legea sportului. Fără existența 
unor anume simpatii, ne pare, to
tuși, rău că printre cei „vizați*  
se află tocmai reprezentanții u- 
nor centre cu veche și puternică 
tradiție in baschetul românesc 
(Tg. Mureș, Oradea, București). 
Bine ar fi ca, o dată, federația 
de baschet să la în discuție a- 
ceastă destrămare a unor fru-

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Reintîintire cu flotila caiaciștilor...

Aseară. în sala Dlnamo, s-a disputat meciul retur dintre 
campioana țării noastre, Dinamo, și Ț.S.K.A., din semifinala 
C.C.E. la volei. Ca șl în partida desfășurată la Moscova, oas
petele au învins cu 3—0 (13, 10, 14). Beneficiind de jucătoare
cu o evidentă superioritate teh
nică și gabarit mare, Ț.S.K.A. s-a 
impus mai ales în atac, unde de
seori blocajul nostru — chiar eînd 
era bine plasat — a fost ineficace 
în fața loviturilor deosebit de 
puternice ale Ludmilei Gureeva 
șl Tatianel Poneaieva, excelent 
servite de Rejova și Valentovici. 
De asemenea, am remarcat sigu
ranța cu care echipa sovietică a 
acționat în linia a doua. Fetele 
noastre s-au luptat atît cît le-au 
permis posibilitățile lor fizice, 
însă n-au reușit să realizeze alt
ceva decît să piardă la scoruri 
strînse. Fiind învinse în primul 
set, dinamovistele rataseră califi
carea. Cu toate acestea ele n-au 
dezarmat, reușind chiar să Joace 
de la egal la egal, în anumite 
momente din seturile II și ni, 
cînd au avut chiar egalitatea la 
9—9 șl, respectiv 14—14. Iată for
mațiile : DINAMO: Constantinescu 
BOGDAN, șorban (NODEA, Va- 
moșiu), Ivănescu (Gheorghescu), 
POPESCU (Vanea), Iliescu (Ștefă- 
nescu); Ț.S.K.A.: PONEAIEVA, 
Vinogradova, VALENTOVICI (Ce- 
hova), GUREEVA (Efteeva), Ro
gozina, REJOVA. Au arbitrat 
bine Alex. Costlci șl Nilos iovlcici 
(Iugoslavia).

Aurelian BREBEANU

Atac dinamovist 
blocat de Ț.S.K.A
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PARTICIPAM CU 6 
TINERI LA CON
CURSUL INTER
NATIONAL DE 
CĂLĂRIE DIN BUL

GARIA
în zilele de 1 și 

2 mai se va desfă
șura la Panaghiu- 
riște (Bulgaria) un 
concurs internațio
nal de călărie, la 
care țara noastră 
va fi reprezentată 
de șase elemente 
tinere : Dumitru
Velea (cu caii Ste
jar și Altai), Enache 
Boiangiu (cu Gratis 
și Arcaș), Andrei 
Kadar (cu Blond și 
Picup), Alex. Bozan 
(cu Electric și Ri
val) și Mircea Stan- 
cu (cu Gicu).

Concursul, care va 
mai reuni călăreți 
din Iugoslavia și 
din țara gazdă, com
portă patru probe, 
două cu înălțimea 
maximă de 1.25 m 
și alte două de 
1.30—1.40 m.

PROGRAMUL 
TNTÎLNIRII 
DE TENIS 

ROMÂNIA — 
DANEMARCA

A fost fixat pro
gramul celor trei 
zile de întreceri din 
cadrul întâlnirii in
ternaționale de te
nis România—Dane
marca, contând pen
tru primul tur al 
Cupei Davîs (zona

europeană), care se 
desfășoară la baza 
sportivă Progresul 
din Capitală. Dumi
nică 28 aprilie, ora 
14 : deschiderea fes
tivă și primele două 
meciuri de simplu; 
luni 29 aprilie, ora 
15,30 : meciul de 
dublu; marți 30 
aprilie, ora 14;30 : 
ultimele două me
ciuri de simplu. Or
dinea detaliată a 
întâlnirilor va fi 
fixată astă seară, în

tin. Bobrikoff,
Francollachi, Hie
gel, Braham și Bo
binat.
CENTURA „SPOR
TUL" : STANCIU 

— DINU?
Boxerul Constan

tin stanciu de la 
clubul Constructorul 
București a lansat 
ieri, o provocare, 
deținătorului Centu
rii „Sportul" Ia ca
tegoria ușoară, ion 
Dinu. Stanciu pro

cadrul ședinței teh
nice a căpitanilor 
de echipă.

LA 2 MAI : 
STEAUA — SE
LECȚIONATA AR
MATEI FRANCEZE 

LA VOLEI
Sala Floreasca va 

găzdui în ziua de 
2 mai, incepînd de 
la orele 18, un meci 
internațional de 
volei între echipa 
Steaua și Selecțio
nata armatei fran
ceze.

In vederea acestei 
întâlniri, oaspeții 
vor deplasa la 
București un lot al
cătuit din 12 jucă
tori, și anume : 
Mâjard, Lorthlols, 
Larche, Bargiarelli, 
Baero, Gervais, Jus

pune ca meciul să 
se dispute la 12 mai, 
la București.
POLOISTII DE LA 
STEAUA ROSIE 
BELGRAD JOACĂ 

ÎN CAPITALĂ
Echipa de polo 

Steaua roșie din 
Belgrad, care acti
vează în prima di
vizie a campionatu
lui iugoslav’, va sus
ține două partide a- 
micale în București 
Primul meci — as
tăzi după-amiază, de 
la ora 17,30 la ștran
dul Tineretului. în 
compania echipei 
Steaua.

TRANSFERĂRILE 
PATINATORILOR
Ni se comunică 

de la F.R.H.P. că

perioada pentru 
transferări a pati
natorilor artistici și 
de viteză expiră la 
data de 15 mai a.c.
BOXERI ROMANI 
INVITAT! ÎN 

OLANDA
Federația de box 

din Olanda a invi
tat 7 pugiliști ro
mâni la turneul in
ternațional care va 
începe la 7 mai. Vor 
face deplasarea C. 
Ciucă (muscă), N. 
Gîju (cocoș), N. 
Moldovan (pană), I. 
Covaci (mijlocie u- 
șoară), Gh. Chivăr 
(mijlocie), I. Monea 
(semigrea) și I. A- 
lexe (grea).
BASCHET: POLI
TEHNICA IAȘI — 
DINAMO BUCU
REȘTI 69—87 
(30—45)
Joi după-amiază, 

pe teren propriu, 
echipa de baschet 
Politehnica Iași a 
fost învinsă de Di
namo București cu 
scorul de 87—69 
(45—30) (divizia A — 
masculin). Dinamo a 
cîștigat fără să de
pună mari eforturi. 
Cele mal multe 
puncte le-au reali
zat : Novac (26), 
Cernea (21) pentru 
Dinamo, respectiv, 
Vișoianu și Scrip- 
caru — cîte 18 
pentru Ieșeni. (D. 
DIACONESCU co
respondent princi
pal).
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Idei în favoarea

redresării voleiului

Nou record al tării 
la săritura in înălțime

La Atena: Șirban loan 2,12 m-
După cum transmit agen

țiile de presă, într-un con
curs desfășurat ieri la Atena, 
atletul ȘERBAN IOAN a sta
bilit un nou record al Ro
mâniei la săritura în înălți

me, cu rezultatul de 2.12 m. 
Vechiul record național era 
de 2,11 m și aparținea atle- 
ților Cornel Porumb și Șer- 
ban loan.

Lotul de fotbal al Austriei 
pentru întîlnirea cu România : 
Fussbichler (Rapid), Hodschar 
(G.A.K.) portari; Gebhardt, 
(Rapid), Glechner (Rapid), Wahl 
(Admira), Frohlich (Austria- 
Viena), Klug (G.A.K.), Eschl- 
muller (Wacker-InnsbrucK)
fundași ; Sturmberger (LASK), 
Eigenstiller (Wacker-Innsbruck), 
Fiala (Austria-Viena), mijlo
cași ; Par its (Austria-Viena), 
Siber (Wacker-Innsbruck),
Koglberger (LASK), Starek 
(F. C. Niirnberg), Hiekersber- 
ger (Austria-Viena), înaintași. 
Antrenorul federal Erwin Alge 
i-a convocat pe cei 16 jucători
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reocupările pentru echipa na
țională de fotbal — în per
spectiva mai apropiată a în
tîlnirii cu reprezentativa Aus
triei, dar și în aceea ceva 
mai îndepărtată a jocurilor 

din preliminariile campionatului mon
dial — au readus în actualitate tema 
criteriilor de selecționare a jucătorilor. 
Schelet de echipă sau mozaic ? va
loare sau formă ? tinerețe sau expe
riență ? — iată numai cîteva din în
trebările cărora cei desemnați să al
cătuiască și să pregătească echipa re
prezentativă a țării urmează a le găsi 
cele mai reușite răspunsuri. Și, în si
tuația puțin roză în care continuă să 
se mențină fotbalul nostru, sarcinile 
comisiei de selecție nu-s de loc ușoare.

Pentru închegarea unei formații na
ționale puternice, capabilă să se an
gajeze cu succes în dificilele confrun
tări care o așteaptă, soluția ideală ar 
fi, desigur, alcătuirea ei pe scheletul 
unei echipe de club, sau măcar pe 
baza unor compartimente omogene, 
care să reprezinte atît garanția va
lorii, cît și pe aceea a formei, asigu- 
rîndu-se totodată îmbinarea tinereții și 
vigoarei unor jucători cu maturitatea 
și experiența altora. Dar, nivelul scă
zut al fotbalului nostru actual, evo
luția în general ștearsă a echipelor din 
prima divizie, fluctuațiile de formă ale 
jucătorilor fruntași fac practic impo
sibilă o asemenea selecție la cei mai 
ridicați indici de exigență. La ora ac
tuală, selecționerii se văd puși în im
posibilitate de a opta pentru schele
tul vreunei echipe de club și, ceea 
ce este și mai trist, de la nici una 
dintre cele 14 formații divizionare A, 
n-au de ales măcar o pereche de fun
dași centrali sau de mijlocași. în 
această situație, devine explicabil fap
tul că cei trei antrenori care formează 
comisia de selecție au apelat — pen
tru antrenamentul efectuat miercuri, 
după-amiază pe stadionul Republicii 
— la 18 jucători din 9 cluburi.

Fără îndoială că, în cele din urmă, 
chiar și soluția unei naționale-mozaic, 
alcătuită din jucători de la mai multe 
cluburi, ar putea fi pe deplin accep; 
tabilă dacă toți cei 11 componenți ai 
săi ar reprezenta valori certe care, 
pe deasupra, să se afle și într-o for
mă bună. Dar și în această privință, 
dificultățile par de neînvins, căci în 
prezent jucătorii de valoare care să 
fie și în formă pot fi numărați pe 
degete.

Urmînd a alege între valoare și for
mă, cea dinții trebuie preferată. O 
dată obținută, valoarea se menține, pe 
cînd forma constituie un fenomen os
cilant. Este, de altfel, mai simplu de 
adus în formă un jucător de valoare, 
decît de valorificat un jucător aflat 
în formă. Dîndu-se prioritate criteriu
lui formei se poate ajunge la o mare 
fluctuație de jucători în echipa națio
nală (așa cum a fost cazul și LA NOI, 
îndeosebi în anul trecut, cînd zeci de 
jucători s-au perindat, cu rost sau fără, 
prin reprezentativa țării). Rezultatele 
sînt cunoscute I Luîndu-se, însă, ca bază 
de selecție criteriul valorii, echipa na
țională capătă o stabilitate care-i este 
absolut necesară, pe o perioadă mai 
lungă de timp. Experiența internațională 
conduce la aceleași concluzii. Echipele 
Ungariei și Bulgariei, de pildă, au men
ținut ani în șir în componența lor 
aceiași jucători, chiar dacă uneori ei 
se aflau în scădere de formă, ajun- 
gînd să dețină totuși poziții fruntașe 
în fotbalul continental.

Este adevărat că nu există momen
tan printre fotbaliștii români jucători 
excepționali, dar unii cu calități deo
sebite și cu posibilități depășind media 
celorlalți există și ei nu trebuie lăsați 
deoparte numai pentru că într-un meci 
sau două au dat un randament mai 
slab. Dobrin, lonescu, Pîrcălab, Co- 
man, Barbu sînt oricînd de preferat 
unor fotbaliști ca Talpai, Pojoni, Ma- 
nolache sau alții ca ei care s-au evi
dențiat cîteva etape în echipele lor de 
club, dar care nu prezintă garanția 
că în națională vor avea aceeași bună 
comportare.

în sfîrșit, o ultimă chestiune privirtd 
echilibrul unei echipe naționale este 
aceea a necesității prezenței în echipa 
națională, alături de jucătorii cu mai 
vechi 
mare 
tați, 
Este 
introducerea în Iot a lui Dinu și a iui 
Grozea. Poate că membrii comisiei de 
selecție n-ar greși dacă ar lua în con
siderație, pentru perioada următoare, 
și promovarea altor elemente de per
spectivă, cum este mijlocașul rapidist 
Dumitru. încrederea ce s-ar acorda 
acestor tinere speranțe ale fotbalului 
nostru ar avea, desigur, și o parte de 
risc, dar pagubele n-ar fi mai mari 
decît au fost ele pînă acum prin ru
larea în echipa reprezentativă a unei 
serii întregi de jucători rutinizafi, fără 
perspective.
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C. FIRANESCU |

state de serviciu și cu o mai 
experiență, a unor tineri talen- 

cu certe posibilități ds progres, 
de apreciat, în această direcție,

la Linz pentru duminică. El a 
declarat că regretă indisponi
bilitatea fotbaliștilor Stamm și 
Koleznik.

MONZA
Cursa automobilistă de 1000 

km a fost cîștigată de sportivii 
Paul Hawkins (Australia) — 
David Hobbs (Anglia), care, pi-

lotînd o mașină Ford, au par
curs traseul în 5h 18:23,4 (me
die orară 190,332 km). Pe locul 
secund — vest-germanii Tom- 
melen — Neerbach (Porsche), 
care au ocupat primul loc la 
categoria sport. Cunoscutul 
schior Jean-Claude Killy, în 
echipaj cu Guichet (Porsche 
911), a ocupat locul 10 în cla
samentul general și locul 2 în 
categoria G.T.

BOURNEMOUTH

In sferturile de finală ale 
probei masculine de simplu din 
turneul „open" de tenis s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te : Cox — Emerson 6—0, 6—I, 
7—5; Ken Rosewall — David
son 6—3, 7—5, 6—3 ; Gimeno — 
Stolle 6—2, 6—1, 6—3; Rod La
ver — Wilson 6—2, 3—6, 6—2.
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LOTUL FEMININ, SUPUS UNUI
„SERIAL" ATLETIC

(Urmare din pag. 1)
moașe tradiții și (ă vadă ce este 
de făcut.

P. S. Nu o singură dată; la 
campionatele republicane de ju
niori — la diferite sporturi — 
este subliniat dezagreabilul a- 
nonimat în care trăiesc. Recen
tele gale de box ale juniorilor 
au confirmat persistenta acestui 
neajuns. Sîmbătă, la sala Flo- 
r-easca, stat programate finalele : 
nu mai puțin de 22 de meciuri 
la care sînt prezente toate spe
ranțele boxului nostru. Poate că 
■cum...

Sîmbătă, echipa de volei 
Progresul — proaspăt 
promovată în primul cam

pionat — întîlnește formația..» 
foștilor jucători ai clubului. Un 
meci cu semnificații care oglin
desc valențele morale ale între
cerii sportive. Aparent, o parti
dă în care victoria trebuie să 
revină, categoric, tinerilor. Re
porterul se abține, însă, de la 
orice pronostic. Pentru că în 
formația „veteranilor" a întîlnit 
numele lui Sotir, Medianu, Ro
man, Chezan, Miculescu...

a reuși echipa lui Dobrin 
să risipească supărarea 
suporterilor după lamen

tabilul 0—3 de la Bacău ? Pe 
malul mării e greu de ciș- 
tigat, dar nu se știe... De 
fapt, etapa de duminică în cam
pionatul de fotbal este o etapă 
a incertitudinilor. Mai ales că 
— după calculele hîrtiei (cîți nu 
le fac, și nu le refac înaintea fie
cărei etape I), de data aceasta 
nu toate „gazdele" pornesc favo
rite.

Metalul Marghita—un nume nou
in divizia A

romovarea unei echipe 
modeste, fără nume so- 
no re, în prima catego- 
rle a unui campionat

H B republican este o per-
B I formanță mai mult de-
M cit remarcabilă, rar în-
g tîlnltă. Acest tur de

forță l-a realizat forma-
■ ția de lupte greco-ro-

mane Metalul din Mar- 
ghita, care în 1968, la 

cea de-a 20-a ediție a cam
pionatului republican pe echi
pe la lupte greco-romane, se 
va întrece cu cele mal bune for
mații din țară. Iubitorii sportu
lui din această localitate a ju
dețului Bihor sînt mîndrl că e- 
chipa lor a reușit să se califice 
(alături de Progresul București) 
în prima divizie a țării.

înainte de a arăta condițiile 
care sînt create atleticii grele din 
Marghitâ, considerăm Interesant 
să vi-1 prezentăm în cîteva rîn- 
duri pe cel care a ajutat poate 
cel mai mult la afirmarea echi
pei, antrenorul ei. Paul GOnczl, 
om de 59 de ani, a cărui vîrstă 
însă este dezmințită de statura 
sa atletică, de forța șl vioiciunea 
lui, se ocupă de mai bine de 30 
de ani de sportul luptelor la 
Marghita. Succese după cum ne 
spunea antrenorul GOnczi, a mal 
avut, dar cea mal mare satisfac
ție l-a adus anul 1957, cînd a 
reușit să... întreacă pe orădeni 
(Oradea nu are echipă în prima 
divizie a campionatului). P. 
Gonczi a îndrumat pașii multor 
tineri, care au ajuns luptători 
de valoare. Amintim dintre ei pe 
Iosif Moca (cel mai reprezenta
tiv) care șl azi — la 28 de ani 
— este om de bază al echipei. In 
palmaresul lui figurează un titlu 
de campion ai țării, cucerit în 
1961, ca șl medalia de aur a ca-

e cînd voleiul românesc — 
acest sport care ne-a adus 
numeroase satisfacții, dar 
care traversează în prezent 

6 fază critică -- a constituit su
biectul unei largi discuții apărute 
în ziarul nostru sub titlul „Vo
leiul sub reflector", au trecut 
cîteva luni. Totuși, ecourile cam
paniei publice de exprimare a pă
rerilor referitoare Ia redresarea 
voleiului nostru nu s-au stins. Re
cent, am primit la redacție mal 
multe scrisori, dintre care o pu
blicăm azi pe aceea a antrenoru
lui prof. VICTOR SURUGIU, un 
vechi și pertinent cunoscător în 
materie.

★

Firesc, iubitorii fiecărei disci
pline sportive participă cu 
bucurie sau cu mîhnire la 

succesele sau la insuccesele spor
tului preferat. Cu atît mai muit 
noi, cei care cîndva am practicat 
sportul, astăzi — antrenori și 
profesori de specialitate, gustăm 
mai adînc din cupa amărăciunii, 
fiecare dintre noi simțindu-se, 
mai mult ori mai puțin, vinovat 
de această stare de lucruri. în 
spiritul acestei idei, în prezen
tele rînduri doresc să semnalez 
unele cauze pe care le consider 
de o importanță majoră și de 
a căror eliminare ține refacerea 
prestigiului voleiului nostru. Plec 
de la ideea fundamentală că 
asistăm în voleiul românesc la 
un fenomen de scădere valorică, 
de proporții mai mici la băieți 
și mai mari la fete.
VOLEI FRAGMENTAT, STATIC,

‘ ineficace '
Jocul practicat de reprezenta

tivele noastre, de seniori ca și de 
tineret, este fragmentat, mingea 
fiind ținută în joc scurt timp, 
trecerea ei' peste fileu făcîndu-se 
o dată sau de două ori într-o 
fază. De fapt, și în această pri
vință, comportarea reprezentati
velor o reproduce pe aceea a 
echipelor din campionatul nostru 
intern. De pildă, s-a constatat că 
în divizia B, dintr-un set a 
cărui durată este de 15—20 mi
nute, timpul efectiv de joc e de 
5—8 minute ! Celelalte minute 
sînt cheltuite cu întreruperi da
torate greșelilor tehnice sau in
tervențiilor (justificate ori nu) 
ale arbitrilor. Și, din păcate, cam 
la fel stau lucrurile și în divizia 
A. Consecința a apărut nu o dată 
în jocurile internaționale cînd, 
întâlnind adversari inferiori, dar 
cu un joc mai constant, de re
gularitate, am obținut rezultate 
nesatisfăcătoare. Din cauza jo
cului fragmentat, mulți dintre 
jucătorii noștri au ajuns să con
sidere că faza de joc se încheie 
o dată cu trimiterea mingii peste 
plasă, revenirea ei de la adversar

Din inițiativa Comitetului 
municipal București al U.T.C., 
s-a desfășurat o interesantă 
competiție de volei, pe stadio
nul Tineretului, dotată cu cupa 
U.T.C. La întrecerile organi
zate, atît pentru fete cît și pen
tru băieți, au participat echipele 
reprezentative ale celor 8 sec
toare din municipiul București, 
echipe alcătuite din elevii . li
ceelor sectoarelor respective.

Se simte și altfel că am in
trat în plin sezon compe- 
tițional. Iată un sfîrșit de 

săptămînă mai bogat ca oricînd 
pînă acum în întreceri interna
ționale în care, firește, este de 
așteptat ca sportivii români 
să-și onoreze cartea de vizită. 
Duminică — invitație în jurul 
careului magic, la întilnirea ti
nerilor pugiliști români cu cei 
italieni. Astăzi și duminică — 
turneul echipei feminine Loko
motiv Sofia (să mai recoman
dăm școala baschetului bulgar 7),

Nici o lacrimă

Nu este vorba despre cîn- 
tecul prezentat la festivalul 
de muzică ușoară de la Bra
șov, ci pur și simplu despre 
recomandarea și îndemnul a- 
dresat de antrenoarea fede
rală Maria Ionescu, tinerelor 
speranțe olimpice care au 
evoluat zilele trecute în sala 
„23 August" din Capitală.

Intr-un cadru sărbătoresc, 
în prezența unui public spe
cialist, primăvara însorită de 
afară s-a revărsat în frumoa
sa sală din parcul „23 Au
gust".

tegorlel 78 kg, obținută la între
cerile de lupte ale Festivalului 
mondial al tineretului de la Hel
sinki în 1962.

Dar, să revenim la echipa care 
va debuta în divizia A :

© Lotul : 52 kg — I. Heczi (23 
ani), N. Adăscălițel (27) ; 57 kg — 
Gh. Bodiș (20), selecționat în lo
tul național de tineret, Șt. Kan- 
dra (22) ; 63 kg — L. Szabo (23), 
I. Varga (29) instructor voluntar 
la grupa de juniori, L. Horvath 
(20) ; 70 kg — I. Makal (22), I. 
Horvath (23) ; 73 kg — I. Moca 
(28) antrenor secund al echipei, 
I. Munteanu (19) ; 87 kg — Doru 
Silaghi (18), Fr. șzilagyi (18) ; 97 
kg — I. Gyenge (34), E. Fesiis (33); 
+97 kg — P. Dume (22) ; 103 kg - 
I. Szasz (28) 108 kg.
• Antrenamentele au loc de 

trei ori pe săptămînă, cîte 3 ore, 
prezența fiind de 80 la sută.

S-au încheiat întrecerile 
tinerilor jucători

GALAȚI, 25 (prin telefon;. 
— Surprizele n-au lipsit 
nici în ultima zi a întrece
rilor internaționale pentru 
tineret, în care au evoluat 
speranțele tenisului românesc 
și celui sovietic. în finala 
probei masculine a turneului 
individual, A. Volkov — con- 
firmînd posibilitățile arătate

CAUZE,

IDE ÎN
găsindu-i nepregătiți și ducînd La 
greșeli elementare, mai ales în 
apărare.

O veche și persistentă carență 
este aceea a jocului static, în 
general, și în apărare în special. 
Chiar și în cazurile cînd am re
purtat victorii de prestigiu, jocul 
practicat în apărare de echipa 
noastră a fost inferior nivelului 
mediu al celorlalte echipe frun
tașe. Nu puține sînt situațiile în 
care jucătoarele și jucătorii echi
pelor noastre reprezentative, în 
fața unor lovituri de atac puter
nice, nu pot recupera mingile în 
vederea utilizării lor pentru atac. 
Consider că, în apărare, dacă am 
avut totdeauna individualități re
marcabile, în schimb, aproape 
niciodată n-am avut pregătită 
bine o echipă. Or, astăzi, fără ca 
toți jucătorii să fie mobili în 
linia a doua, la deplasările ce
rute de acțiunile din atac sau 
defensive, indiferent de specia
lizarea pe posturi, de înălțime 
sau de greutate, nu mai este 
posibilă realizarea unor mari 
performanțe.

★

APOI, HIPERSENSIBILITATEA !
— în contextul unei întîlniri. 
internaționale și a unui tur
neu, e suficient să apară o 
cît de mică neconcordanță cu 
ceea ce jucătoarele și jucătorii 
noștri sînt obișnuiți (timp nefa
vorabil, teren de altă culoare 
sau consistență, mingi cu dispu
nere diferită a petecelor, arbitraj 
mai puțin obiectiv ș.a.)s ca să 
se ivească... insomniile, lipsa pof
tei de mîncare, irascibîlitatea... 
Astfel, echipa masculină a țării 
noastre a înregistrat rezultate 
slabe la mai toate competițiile 
susținute peste hotare în aer 
liber și desfășurate în împreju
rări diferite de acelea de la noi. 
Se impune de aceea, cred eu, 
pregătirea echipelor noastre re
prezentative în condiții cît mai 
dificile și mai variate, în sală 
dar și afară, pe ploaie, pe vînt, 
cu soare puternic ș.a.m.d., pentru 
ca aclimatizarea la acestea să 
se poată face mai ușor. Să nu 
ne creștem voleibalistele și volei
baliștii în puf, să luptăm îm
potriva practicării voleiului... de 
salon !

★

ȘI, arbitrajul. — în parte, 
explicații ale regresului le gă
sim și în maniera de arbi
traj. Acesta, din cauze mai mult

CUPEI U.T.C.
După consumarea jocurilor 

preliminare în finale s-au în
tîlnit echipele: SECTORUL 5 
cu SECTORUL 4 (fete), SEC
TORUL 7 cu SECTORUL 2 
(băieți). Formațiile învingătoare 
(„5“ cu „7“), ambele cu același 
scor: 3—1 asupra partenerilor 
de întrecere, au primit trofeul 
pus în joc.

MIHAIL VESA 
corespondent 

excelent prilej de verificare pen
tru „europenele" din Sicilia. La 
Timișoara — voleibalistele mexi
cane joacă sîmbătă și duminică 
cu Universitatea.

De duminică, pe terenul cen
tral de la Progresul încep me
ciurile din cadrul întâlnirii de 
tenis România — Danemarca, 
în primul tur al Cupei Davis. 
Competiția își are însă, pe bună 
dreptate) rezervată rubrica coti
diană a ultimelor noutăți. Vă 
invităm s-o urmăriți.

Florile și bobocii care ne-au 
inundat erau cele 32 de gim
naste între 11—16 ani neîm- 
plinițî, venite din toată țara 
pentru a se întrece în cadrul 
concursului de verificare a 
stadiului de pregătire, pe de 
o parte, și selecție, pe de altă 
parte, a echipei care va re
prezenta țara în concursul in
ternațional din Bulgaria.

S-au vărsat lacrimi amare, 
lacrimi care au făcut să ume
zească ochii spectatorilor, să 
înmoaie severitatea arbitrilor. 
S-a plîns pentru că saltul în
tins a fost cam îndoit, că bîr- 
na a fost prea îngustă pen
tru răsturnările înapoi, ca
lul a fost prea nărăvaș și 
nu s-a lăsat trecut prea ușor, 
că antrenorul a oftat și n-a 
zîmbit cînd s-a greșit, pen
tru că...

@ Luptătorii au la dispoziție o 
sală de sport de dimensiuni mari 
(30x15x6 m), trei garnituri de sal
tele cu prelate din material plas
tic, haltere, manechine, vestiare, 
instalații sanitare etc. Se simte, 
însă, lipsa spalierelor șl a apara
telor de forță.

® Secția se bucură de un sprijin 
consistent din partea organelor 
sindicale. De exemplu, de la 
Consiliul Central al U.G.S.R. s-au 
primit 100 m.p. de saltele din bu
rete, cu huse și prelată din ma
terial plastic. Pe de altă parte, 
Consiliul local al sindicatelor 
Marghita a procurat fondurile ne
cesare renovării instalației elec
trice a sălii. In schimb, lucru 
curios, tocmai comitetul sindica
tului I.R.I.L. — pe lîngă care 
ființează asociația Metalul — 
creează unele greutăți. Președlnte-

— a dispus de reputatul VI. 
Korotkov cu 4—6, 6—4, 6—3. 
Singura prezență a gazdelor 
a fost în finala feminină, prin 
Agneta Kun, care n-a putut 
rezista însă jocului sigur al 
adversarei sale, sovietica 
Olga Morozova, învingătoare 
cu 6—3, 6—2.

Concursul a constituit o 
bună popularizare a tenisului 
în rîndul iubitorilor de sport 
din Galați, de fiecare dată 
tribunele frumoasei baze, 
inaugurate cu acest prilej, 
fiind pline de spectatori. Tot-

EFECTE, SOLUȚII

FAVOAREA REDRESĂRII
sau mai puțin obiective, ta noi 
în țară a fost (și mai este încă, 
în ceva mal mică măsură, e 
drept) „strînS", fapt care influ
ențează desfășurarea Jocului, con- 
dueînd deseori la penalizarea ori
cărei loviri a mingii din poziții 
dezechilibrate sau a celui mal 
mic zgomot care lasă loc bă
nuielii de „dublă”, dăuuind în 
felul acesta cursivității jocului. 
Deci, iarăși volei fragmentat. Au 
dispărut astfel (sau în orice caz 
s-au rărit foarte mult) interven
țiile acrobatice și, implicit, spec
taculozitatea, ceea ce a făcut ca 
publicul s’ se împuțineze, alun
gat îndeobște de jocul simplist 
ai majorității voleibalistelor șl 
voleibaliștilor, care caută, de tea
ma arbitrilor, mijloace tehnice 
cît mai sigure, mai prudente.

PREGĂTIREA LA ECHIPELE^ 
^REPREZENTATIVE ȘI LA E- 

~ CHIPELE DE CLUB

Pentru nimeni nu mal e astăzi 
secretă calea care trebuie urmată 
ca să obții marile performanțe : 
este un drum lung, necesitîml o 
pregătire serioasă, multilaterală. 
Pentru realizarea unei asemenea 
pregătiri e nevoie de o mare 
cantitate de muncă, știut fiind 
că in etapa “perfecționării sal
turile se realizează mal greu, 

că sînt necesare acumulări apre
ciabile de lucru, in care intră 
zeci șl, sule de mii de repetări. 
Nici o echipă de volei din lume 
care aspiră la cucerirea unei me
dalii olimpice nu se pregătește 
altfel decît din 12 luni... 365 de 
zile ! Jucători ca Ambroziak (Po
lonia), Beleaev, Sibiriakov 
(U.R.S.S.) , Schenk, Petlak (Ceho
slovacia) ș.a., cu un considerabil 
gabarit, care la europenele din 
1963 nu erau titulari în echipele 
lor, n-au ajuns la valoarea deo
sebită de azi doar prin cîteva 
săptămîni de pregătire înaintea 
marilor competiții... Trebuie să 
înțelegem că jucătoarele și jucă
torii noștri de volei, dacă nu 
participă cu plăcere șl cu totală 
dăruire la antrenamente, dacă nu 
sînt animați de dorința să acu
muleze cît mai mult, să se în
treacă în măiestrie cu ceilalți 
coechipieri sau adversari de 
peste hotare, ori consideră pre
gătirea de lungă durată un cal
var, dovedesc înainte de toate 
deficiențe mari de ordin moral- 
volitiv, care trebuie combătute 
șl, tocmai printr-o foarte mare 
cantitate de lucru, pot fi în
vinse. O bună pregătire psiho- 
logică, atît de necesară competi
țiilor de anvergură, care să-ți 
dea încredere în posibilitățile pro
prii, nu se realizează decît prin 
antrenamente, prin cît mai multe 
antrenamente. Consider că a 
participa la acestea din silnicie, 
nu din convingere, este egal cu 
a înșela. In același timp, apre-

Echipele de juniori ale României, ce urmează să întîlnească 
duminică, la Sofia, selecționatele similare ale Bulgariei, au 
fost stabilite: Ofelia Alexa, Felicia Dornea, Anca Grigoraș, 
Rodica Secoșan, Elisabeta Turcu, Maria Variu; Nicolae 
Oprescu, Dan Grecu, Aurel Bunescu, Nicolae Achim, Florin 
Popovici, Gh. Nicoară, Constantin Petrescu.

în foto: Anca Grigoraș (în vîrstă de 10 ani și jumă
tate) evoluînd la bîrnă.

Dorința de afirmare, dorin
ța de a arăta munca neobo
sită a antrenorilor, dorința de 
a face parte din echipa care 
va prezenta țara peste hotare 
au făcut ca emoțiile să fie 
mari, simțul răspunderii să 
crească, făcînd ca toate la un 
loc precum și multe altele să 
reprezinte pentru noi prima 
fază a procesului de călire, de 
formare a rutinei de concurs.

Unele exerciții au fost fă
cute corespunzător pregătirii,

le acestui organ (C. Bocșa) obiș
nuiește să organizeze baluri în 
sala de lupte. Din această cauză, 
sportivii n-au acces în sală zile 
de-a rîndul,

A Secția de lupte (președinte T. 
Dumbrăveanu) sprijină, cu mate
riale și instructori, centrele de 
lupte care funcționează pe lîngă 
Școala de mecanici agricoli și 
Liceul din oraș. Pînă acum, aces
te adevărate pepiniere de luptă
tori au dat aproape 40 de ju
niori.
• Planuri de viitor ? O com

portare cît mai onorabilă în cea 
mai importantă competiție inter
nă și pregătirea unor tineri sus
ceptibili de a fi selecționați în 
loturile țării.

★
Echipa de lupte Metalul Mar

ghita, cu sportivi inimoși, merită 
mai multă atenție din partea or
ganelor locale șl în special de la 
Consiliul județean pentru educa
ție fizică și sport Bihor. întrece
rea care îi așteaptă se anunța 
deosebit de grea șl, ca atare, 
luptătorii au nevoie de condiții 
optime de pregătire.

T. RABȘAN

odată, întrecerile au dovedit 
utilitatea unor asemenea con
fruntări cu rachete de peste 
hotare pentru tinerii noștri 
tenismani.

ȘT. CONSTANTINESCU 
și T. SIRIOPOL — coresp.

ciez că este de preferat insucce
sul cauzat de o pregătire prea 
lungă și voluminoasă, insucces 
de regulă parțial, decît cel ge
nerat de o pregătire insuficientă, 
în care caz cel mal adesea el 
este de mari proporții. Munca 
noastră, a antrenorilor, cu jucă
torii trebuie si aibă la bază, 
mai presus de toate, o fermă 
disciplină liber consimțită. Din 
punct de vedere "nervos nu se 
poale rezista la un mare volum 
de muncă, dacă în mintea celui 
care-l efectu'ează nu este bine 
întipărită Ideea, că doar mun
cind mult merge pe calea unică 
a succesului. Această concepție 
se traduce concret in primul rind 
prin subordonarea oricăror alte 
preocupări, de orice natură, în 
perioadele de pregătire precom- 
petițlonală. Este cheia dezvoltării 
tăriei de caracter, a dîrzeniei, a 
dorinței de a învinge.

Pentru a nu prelungi totuși, 
dincolo de limita necesarului, du
rata pregătirii în comun, este ne
apărat nevoie ca jucătorii se
lecționați să posede un bogat 
bagaj de deprinderi tehnico-tac- 
tice însușite cit măi corect în 
cluburile respective. în timpul 
pregătirii la lot, atît corectarea 
diferitelor procedee cit și dez
voltarea calităților fizice, nu 
numai că nu pot fi realizate, dar 
afectează din timpul rezervat 
realizării obiectivelor care nu pot 
fi atinse decît prin pregătirea in 
comun. La lot, jucătorii trebuie 
să-și perfecționeze (nu să-și co
recteze !) procedeele tehnico- 
TACTICE care să le asigure o 
comportare constant bună și în 
special pe acelea necesare anihi
lării diferitelor particularități ale 
adversarilor. In favoarea acestui 
deziderat, conducerea tehnică a 
cluburilor, antrenorii, organele 
federale cred că ar trebui să 
urmărească, să sprijine mult 
mal stăruitor decît au făcut-o în 
trecut (Și o mai fac încă) des
fășurarea procesului de instruire 
la toate echipele de club frun
tașe. In felul acesta, antrenorii, 
jucătoarele și jucătorii selecțio
nați se vor putea considera con
tribuabili direcți la succesele 
echipei reprezentative, dar și răs
punzători la insuccesele acesteia.

PROMOVAREA ELEMENTELOR
DE PERSPECTIVA

Federația, conștientă de impor
tanța promovării cadrelor tinere, 
a luat măsuri ca jucătorii tineri 
de certă perspectivă să fie trans
ferați la echipe din categorii su
perioare, lăsîndu-le însă dreptul 
de a participa la campionatele 
școlare și de juniori în cadrul 
echipelor la care au fost cres
cuți. Potrivit, însă, unei deprin
deri mai vechi, de a nu duce 
pînă la capăt o măsură ce se 
dovedise practic bună, și de data 
aceasta s-a procedat pe jumătate. 
Jucători ca Viorel Marian (Dina
mo), Florin State (Steaua), Ion 
Cristian (Rapid) își desfășoară 
pregătirea tehnică alături de 
ceilalți coechipieri, iar pregătirea 
de concurs, mai mult pe... banca 
rezervelor I Echipe de valoare ca 
Steaua și Dinamo care luptau 
pentru cîștigarea titlului de cam
pioană a țării și a Cupei cam
pionilor europeni e normal să 
nu-și ii permis riscuri șl deci să 

altele au fost mai slabe de
cît le știam, important este 
însă că aceste gimnaste încep 
să aibă simțul realității, sim
țul răspunderii personale, con
știința țelului pe care și l-au 
propus, a idealului visat. Fap
tul că nereușita exercițiului 
le-a întristat pînă la lacrimi 
ne dă speranța că pe viitor 
vor depune mai multă muncă 
în pregătire pentru a arăta 
care este adevărata lor va
loare.

In această vară țara noas
tră este organizatoarea 

„Concursului speranțelor olim
pice" și dorim ca echipa noas
tră să se facă văzută nu nu
mai printr-un act de pre
zență, ci și prin rezultate deo
sebite, rezultate care să fie 
la înălțimea importanței și a- 
jutorului care s-a dat pentru 
pregătire tuturor gimnastelor 
în care ne punem speranțe 
mari.

Elena LEUȘTEANU
maestră emerită a sportului

ÎNCEP CAMPIONATELE REPUBLICANE
Astăzi se dă startul într-o 

nouă ediție a campionatelor 
naționale de ciclism. în ju
dețe și în Capitală se dispu
tă faza premergătoare fina
lelor la probele de contra
timp pe echipe și — dumi
nică — la semifond. Atenția 
specialiștilor va fi reținută 
în mod deosebit de proba de 
contratimp pe echipe, probă 
olimpică. Este un prilej de 
a vedea la ce nivel a ajuns 
această probă la noi, pentru 
a putea estima — într-o oa
recare măsură — posibilită
țile de reprezentare în arena 
internațională.

în Capitală, startul în pro
ba de contratimp pe echipe 
se dă astăzi la ora 16 (șos. 
Oltenița, km 13), după urmă
torul program 8

— juniori mici — 20 km.

nu-i poată folosi decît prea puțin 
în teren pe acești jucători tineri. 
Dar, există suficiente echipe din 
diviziile A și B unde ei (și alții) 
ar fi putut fi utilizați din plin 
ca titulari în jocuri oficiale. Și 
cine ar fi cîștigat 1 Desigur, vo
leiul nostru și jucătorii ta cauză, 
iar mai tîrzlu și echipele divi
zionare A unde sînt, el acum 
legitimați și care peste un an, 
doi, i-ar fi putut întrebuința ca 
voleibaliști experimentați, căliți.
STIMULAREA ANTRENORILOR

La procesul de instruire, pen
tru formarea și consacrarea ju
cătorilor, contribuie, de obicei, 
mai mulți antrenori. Nu mă o- 
presc asupra celor care pregătesc 
echipele reprezentative sau echi
pele fruntașe. Vreau să mă refer 
la acei antrenori „anonimi", care 
prin munca lor neobosită, pasiu
ne, răbdare și pricepere, au des
coperit jucători tineri, i-au cres
cut, i-au învățat tainele jocului 
de volei și... i-au dat echipelor 
mari. Meritul acestor antrenori 
este, consider, superior meritului 
antrenorilor care se ocupă de fi
nisarea pregătirii speranțelor. So
cotesc că federația ar trebui să 
găsească mijloacele de recompen
sare și de stimulare permanentă, 
nu ocazională, a acestor pasionați, 
de a le crea condiții materiale 
optime pentru desfășurarea mun
cii lor harnice, căci numai astfel 
numărul antrenorilor de acest 
soi rar și prețios va putea crește 
precum e nevoie. Să amintim, de 
aceea, marii mase a iubitorilor 
acestui sport, ori de cîte ori 
este cazul, că, de pildă, numele 
unor talente, unor jucători ca Ar- 
mion, Tăliăsescu, Nllvan, Mocu- 
lescu, Curteanu, Dumănolu, azi 
în lotul de tineret, au devenit 
cunoscute pe plan voleibalistlc 
mulțumită „ochiului" și străda
niilor prin care antrenorii N. 
Mihăilescu, M. Koin (Timișoara), 
M. Dumitrescu (Ploiești) și L. 
Stilea (Rm. Vîlcea), i-au desco
perit și șlefuit.

Totodată, antrenorii care dau 
la iveală asemenea talente tre
buie să înțeleagă că nu toți ju
cătorii descoperlțl șl crescuți de 
ei pot și TREBUIE neapărat să 
ajungă titulari în reprezentativa 
țării. Dorința lor de a-șl apăra 
„puii" (manifestată uneori cu or
bire în operațiile de selecționa
re), trebuie să respecte primatul 
obiectivitătii și al înțelegerii față 
de federație, față de colegiul cen
tral de antrenori și de biroul fe
deral, care în același timp au da
toria să aleagă cu simț de răs
pundere și cu mult discernămlnt 
numai elemente corespunzătoare 
cerințelor voleiului de mare per
formanță. Singurul criteriu de 
selecționare Ia nivelul lotului sau 
echipei reprezentative trebuie 
să fie, mult mai respectat decît 
a fost în ultimii ani, valoarea tre
cută prin filtrul comparației, tria- 
Iurilor și perspectivei.

Pentru redresarea voleiului ro
mânesc, consider că punerea In 
practică a măsurilor pe care Idei
le din rîndurlle de mal sus le 
sugerează, se Impune de urgența, 
timpul urmind să decidă întâie
tatea șl gradul de aplicabilitate 
a soluțiilor respective.

prof. Victor SURUGIU

Marți dimineața, pe stadio
nul Dinamo, lotul feminin de 
handbal a fost supus unui 
trial cu un caracter mai pu
țin obișnuit, examenul fiind 
constituit, în principal, din 
probe atletice : 30 m plat (cu 
start din picioare), 10 x 30 m 
plait (ou start din picioare dat 
din 60 în 60 de secunde), a- 
runcarea mingii.

După ce „mașinile electro
nice" au efectuat calculele și 
cifrele au oferit primele con
cluzii, am solicitat antreno
rului federal FRANGISG 
SPIER un interviu „fulger".

— Care a fost rațiunea ce 
v-a determinat la o verificare 
de genul acesta ?

— Urmărind, în etapele de 
campionat, evoluția jucătoa
relor pe care le-am avut în 
vedere pentru lot, constatările 
n-au fost de loc optimiste. In 
cadrul echipelor de club, ti
tularele nu reușesc să se de
tașeze „de masă", nu se re
comandă (prin viteză, rezis
tență, forță de aruncare), nu 
fac față cerințelor unor se- 
lecționabile. Am decis, în con
secință, verificarea lor perio
dică și stabilirea unor norme 
pe care trebuie să le atingă 
de la un trial la altul. (Jucă
toarele vor primi în scris, la 
secțiile respective, cifrele de 
plan pe care le au de reali
zat).

— Trebuie să înțelegem că 
trialul pe care l-am urmărit 
este primul dintr-un „serial" 
stabilit 7

— In decurs de o lună și 
jumătate — 23 aprilie — 9 iu
nie — am programat patru 
triaturi (s-ar putea să pară 
mult, insă trebuie să avem 
măsura exactă a potențialului 
jucătoarelor cu care pornim 
la drum, iar o verificare sin
gulară poate fi derutantă 
pentru noi și dezavantajoasă 
pentru jucătoare), cel din 9 iu
nie fiind ultimul test care ne

— juniori mari — 40 km.
— seniori — 80 km.
Duminică, începînd de la 

ora 10, se dispută pe circui
tul din str. Cîmpinei proba 
de semifond (14 ture — ju
niori mici, 28 ture — juniori 
mari, 46 ture — seniori).

©<-3 federația de specia
litate s-a primit o invitație

ȘTIRI, REZULTATE...
• Rezultatele ultimei etape 

disputate în seriile I și a Il-a 
ale diviziei B („Cupa Primăve
rii") : S.N. Oltenița — Olimpia 
0-3 (0-0), Vulcan — Arhitectura 
12-6 (6—3), I.C.F. — Politehnica 
8—0 (3—0), Construcții — Aero
nautica 25—0 (11—0) ; rezultatele 
meciurilor Tînărul Petrolist 
Ploiești — A.S.E. și Foresta Pi
tești — Rapid nu au fost încă 
omologate, întrucît arbitrii Gh. 
Stanciu și N. Cervinschi nu au 
adus foile și, în plus, se pare că 
la Pitești au avut loc incidente. 
Un minimum de seriozitate n-ar 
strica. .,

O Etapa următoare progra
mează următoarele întâlniri 
(toate . se dispută duminică) : 
Olimpia — Vulcan (teren Olim
pia, ora 10,30), A.S.E. — S.N. 
Oltenița (Tineretului II, ora 
10,30), I.P.G.G. - Tînărul Petro
list Ploiești (Tineretului II, ora 
12), Aeronautica — I.C.F. (Aero
nautica, ora 10), Rapid — Con
strucții (Giulești, ora 16,30) și 
Politehnica — Foresta Pitești

Prețul 4000 lei
Se vinde și cu plataîn rate
. " ' ~~...j... ;.t,   

„INTIM este un receptor de televiziune multicanal, cu dia
gonala ecranului de 47 cm și cu un difuzor de 4 W, dispus 
lateral, care asigură o excepțională audiție.

Este montat intr-o casetă elegantă din lemn furniruit, avînd 
o linie moderna.

hS
va conduce la stabilirea for
mației.

— Care sînt, însă, conclu
ziile primului examen 7

— Performanțele individu
ale, realizate atît sub aspec
tul vitezei, al rezistenței in 
regim de viteză și al forței 
de aruncare sînt mult sub 
așteptări. Din cele 15 handba
liste prezente la trial, timpi 
buni au realizat doar Irina 
Naghi (Confecția), și Arghir 
(Universitatea București), iar 
norma stabilită pentru arun
cări a fost depășită doar de 
Băicoianu, Buzaș (Rapid) și 
Micloș (Voința Odorhei).

— Ce se va întâmpla cu ju
cătoarele care la ultimul trial 
nu vor atinge normele stabi
lite 7

— Am chemat în lot un 
număr mai mare de handba
liste, tocmai pentru a avea 
posibilitatea de a alege. Nu 
trebuie, însă, să se înțeleagă 
că: „timpul realizat la sută" 
— spre exemplu — va fi de
terminant în selecționarea ju
cătoarelor. Are, incontestabil, 
o deosebită importanță, dar 
cuvîntul ultim îl va spune to
tuși forma sportivă atinsă de 
jucătoare în momentul res
pectiv și performanțele în 
handbal. Anunțăm, în același 
timp, că lotul rămîne deschis 
oricărei jucătoare care s-ar 
putea afirma între timp și 
care ne-ar lăsa certitudinea 
că ar vrea să lucreze (insist 
pe A VREA pentrucă simt 
la jucătoarele noastre o anu
mită apatie) atît individual 
cît și în cadrul lotului.

Nuja MUȘCELEANU

de participare la o cursă pen
tru juniori ce va avea loc 
la începutul lunii iunie în 
R. F. a Germaniei. Invita
ția a fost acceptată.

© Tradiționala competiție 
ciclistă organizată de ziarul 
„l’Humanite" se dispută anul 
acesta în zilele de 25 și 26 
mai. La această întrecere vor 
lua parte' și 5 rutieri din 
țara noastră.

© Lotul de alergători care 
se pregătesc pentru „Cursa 
Păcii" se antrenează în mo
mentul de față la Predeal, 
sub supravegherea antrenoru
lui E. Golgoți.

(Politehnica, ora 12,45).
® în competiția rezervată e- 

chipelor de tineret, Steaua a 
dispus de Constructorul cu 9—8 
(3—5), Progresul de Grivița Ro
șie cu 3—0 (0—0), și Dinamo de 
Gioria cu 38—6 (6—3). CI. sp. 
școlar 1 nu a jucat.

© Rezultate în Întrecerea ju
niorilor : Gloria — Dinamo 
19—0 (3—0), Școala sportivă nr. 2 
— Steaua 18—3 (5—3). Olimpia — 
Progresul 6-0 (3—0). Grivița
Roșie — Ci. sp. școlar II 32—0 
(14—0) și Constructorul — Rapid 
6-0 (6—0) — toate la echipe 
„XV" ; Rapid — Dinamo 18—6 
(12—0), Șc. sp, nr. 2 — Grivița 
Roșie 18—3 (9—3) și Ol. sp. șco
lar - Școala generală nr. 61 
54—6 (30—0) la echipe „VIII".
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• A DOUA ETAPA a cam
pionatului republican de viteză 
în coastă se organizează la 5 
mai la Oituz pa DN11, între 
bornele kilometrice 86 și 81,2. 
Traseul are, așadar, 4,800 km și 
este mult mai dificil decît cel 
de la Mediaș, deoarece cuprinde 
14 „ace de păr" și 12 viraje în S. 
Distanța de la Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej pînă la linia de 
start este de 30 km. In afară de 
automobiliștii prezenți la prima 
etapă — oare și-au confirmat 
participarea și la Oituz — pe lis
ta de Înscrieri se află cîțiva con- 
eurenți noi, așa încît numărul 
de starturi se ridică la 80 (față, 
da 61 la Mediaș). Menționăm, 
de asemenea, înscrierea în cursă 
a unei noi echipe din Brașov, 
formată din Aurel Puiu, Viorel 
Marin, Max Heitz și Mibai Vi- 
caș.

ASISTENTA TEHNICA o- 
ferltă membrilor A.C.R. in zilele 
de 30 aprilie, 1 și 2 mai — cînd 
se prevede un trafic rutier mai 
intens — va funcționa între orele 
8—19. Traseul pe care vor lucra 
mașinile de intervenție și meca
nicii clubului este următorul : 
Borș — Oradea — Cluj — Sibiu 
— Brașov — Ploiești — Bucu
rești, ca varianta Sibiu — Rm. 
Vilcea — Pitești — București. Pe 
acest traseu vor exista puncte 
fixe, unde mașinile de asistență 
tehnică așteaptă solicitarea, tele
fonică sau prin alte mijloace, 
din partea automobiliștilor ră
mași în pană. Iată punctele fixe 
din sectorul București -* * Brașov 
și numerele telefonice Ia care 
se poate face apelul: stația 
Peco Snagov (km 34,5, tei. 106) ; 
stația Peco Cimpina (tel. 2005); 
stația Peco Predeal (tel. 1462 
sau 1604) j Brașov și Poiana Bra-

care așteaptă fapte, așteaptă 
realizări, CU ÎNCREDERE.

Acești oameni vor avea desi
gur o decepție citind rîndurile 
de față. Dar nu este oare — în 
aceeași măsură — o datorie ea 
ei să afle adevărul 7 Abuzurile 
care se mai ivesc într-o muncă 
desfășurată cu pasiune pe un 
front foarte larg nu trebuie oare 
EXPUSE public, pentru a fi stig
matizate și pentru a constitui 
o lecție pentru toți 7

Iată despre ce este vorba: 
F.R. Fotbal a înființat, la 1 mar
tie a.c., un centru de copii și
juniori pe lîngă clubul Poli
tehnica Galați. Un centru pe 
care gălățenii șl l-au dorit de 
mulți ani. Deși nu are încă o 
carieră, acest centru este tea
trul unor fapte greu de con
ceput. Din cele două norme de 
antrenor pe care le are pre
văzute, una a fost 
mezat, fiind atribuită — o jumă
tate — antrenorului P. Radu
lescu (de la echipa de seniori) 
și două fracții mai mici instruc
torilor voluntari Stancu (jucă
tor la Politehnica) și David. 
Dintre aceștia, antrenorul P. Ră- 
dulescu, care nu are nici măcar 
teoretic timpul necesar pentru 
a se ocupa de instruirea co
piilor, primește efectiv (în con
formitate cu hotărîrea nr. 643 
a C.J.E.F.S.) o DANIE. Explica
ții ? „Stimulent" pentru ca Poli
tehnica Galați să ajungă în ba
raj și, eventual, în A...

Alte fapte: F.R.F. acordă o 
subvenție pentru supraalimen- 
tarea copiilor, după efort. Apro
ximativ 40 de copii ar trebui să 
primească zilnic, o masă. In rea
litate, doar vreo 20 primesc o 
cotă-parte din această masă, ea 
însemnînd jumătate din valoa
rea ei.

rezumă la un rol pasiv, dînd 
randament mult mai modest 
decît în trecutul apropiat. Ju
cători ca Dobrin, Constantin, 
Oblemepco și alții nu reușesc 
să-și desfășoare jocul obiș
nuit, datorită marcajului Strict 
al adversarilor direcți.

Jocul împotriva unui mar
caj strict diferă sensibil de jo
cul cu marcaj mai lejer. Pen
tru a-și crea spațiu de ma
nevră, jucătorul marcat strict 
trebuie să se miște mai mult, 
să caute insistent demarcajul, 
pornind rapid spre spații 
libere. în momentele cînd 
te primi mingea. Pe de altă 
parte, trebuie să aplice 
insistent decît a fost obișnuit 
pînă în prezent fenta și dri
blingul pentru a scăpa de ad
versar în vederea obținerii 
unui culoar de pătrundere sau 
a unui culoar pentru a putea 
pasa Ia un coechipier. Și pre
luarea mingilor se face în 
condiții mai • grele, trebuind 
să se execute pe un spațiu 
mai restrîns, cu mai multă 
precizie și viteză. Iar pasele 
către coechipier treb'uie să 
fie și ele mai puternice și 
mai precise.

Caracterizînd mai în gene
ral jocul împotriva marcajului 
strict, se poate spune că acest . 
joc cere mai mult rafinament 
tehnic, mai mult dinamism, mai 
multă inițiativă și mai mare re
zistență.

Dar marcajul strict are con-

DE CE
ZIARIȘTII

IUBESC PE... GAZON
II

ȘTAFETA?
V

Intr-un sport prin excelență 
individual cum fste atletismul, 
ștafetele sînt singura modali
tate de a alcătui o ECHIPA. Cu 
toate virtuțile noțiunii. Fiindcă 
ECHIPA înseamnă, în același 
timp, prietenie, spirit colectiv, 
putere de dăruire și de sacrifi
ciu. Intr-o ștafetă, toți oamenii 
sînt de fapt tin singur om !

Am iubit nespus de mult șta
feta, care nu a rămas nepăsă- 
toare la dragostea mea și a răs
puns dîndu-mi prilejul să cuce
resc 24 de titluri de campion al 
țării în diferitele ei forme Și

Crosul celor 
mai mici atle|i

bucureșteni...

pe sec-
recent.
care a

2 500 de
însemnat un re-

reunit 
pionieri

Mîine vor fi cunoscvți cam
pionii municipiului București 
la „Crosul de primăvară" re
zervat pionierilor. La start vor 
fi prezenți aproape 200 de elevi 
și eleve, fruntașii fazei 
tor, încheiată

Competiția/ 
mai bine de 
bucureșteni, a 
marcabil succes al atletismului 
școlar. Nădăjduim ca și actul 
final să se desfășoare sub cele 
mai bune auspicii, să aibă un 
caracter sărbătoresc, așa cum 
se cuvine concursurilor și com
petițiilor tineretului studios.

Regulamentul finalei a sufe
rit unele modificări. Cea mai 
importantă se referă la numărul 
concurenților, care a crescut 
la 24: cite 12 băieți și 12 fete, 
reprezentanți de sectoare. (In 
clasamentul general vor conta 
primii 10 clasați din fiecare 
sector). Startul oficial se va da 
la ora 9. Traseul — în jurul 
Casei de cultură a tineretului 
„23 August" (șoseaua Panteli- 
mon).

★
IN FOTOGRAFIE: Imagine de 
la Întrecerea organizată în sec
torul 7.

• ■

AGENDA A.C.R

■MMM

L“ BUCUREȘTI E GATA DE PLECARE
șov (tel. 117 25 sau 13174). 
Ia 1 iunie asistența tehnică 
va extinde și pe alte trasee 
mare circulație.

• EXCURSII IN STRĂINĂ
TATE. La serviciul de turism ni 
s-a arătat un plan vast de ex
cursii peste hotare pentru mem
brii clubului. Pentru o parte 

H
din aceste excursii înscrierile au 
și început, prin filialele județene 
ale A.C.R. (în Capitală prin fi
liala București, Splaiul Indepen
denței 5—7, bloc tum). Automo
biliștii beneficiază în timpul 
excursiilor de benzină, bani ds 
buzunar, pensiuni complete sau 
semicomplete. Itinerarele sînt 
alese în așa fel, încît să cuprin
dă un cît mai mare număr ds 
obiective de interes turistic. 
Dăm în continuare cîteva din 
excursiile lunii iunie, cu numă
rul de zile și data plecării: Ce
hoslovacia — Ungaria, 10 zile, 
1 iunie; Bulgaria, 8 zile, 1 iu
nie ; Ungaria — Cehoslovacia, 
12 zile, 1 Iunie ; Polonia — Ce
hoslovacia — Ungaria, 13 zile, 3 
iunie; Bulgaria, 4 zile, 5 iunie ; 
Cehoslovacia — Ungaria, 10 zile, 
8 iunie ; Cehoslovacia — K. D. 
Germană, 11 zile, 8 iunie ; Un
garia, 7 zile, 8 iunie ; Bulgaria, 
5 zile, 10 iunie; Polonia — Ce
hoslovacia — Ungaria, 13 zile, 
10 iunie ; Cehoslovacia — R. D. 
Germană, 11 zile, 14 iunie; Un
garia — Cehoslovacia — Bulgaria 
— R.D. Germană, 16 zile, 20 iu- 

MO

Foto:
JACQUELINE ZVONEVSCHI
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m, 4 x 200 m,formule : 4 x 100
4 x 400 m, 4—|—3—2-ț—100 in. Le-am 
împărțit cu tovarășii mei, îm
preună cu oare am purtat spre 
linia de sosire ștafeta, și fie
care dintre noi a fost parcă mai 
mîndru de efortul și stăruința 
celuilalt decît de ale sale.

Dar, dincolo de aceste consi
derente de ordin afectiv, trebuie 
arătat că ștafetele — pe lîngă 
caracterul lor de mare spectacu
lozitate — reprezintă o exce
lentă școală a atletismului, a 
alergării lucide, adăugind vite
zei pure indispensabilul tehnic 
al schimbului și corolarul lui — 
tactica.

Deși i-au fost recunoscute 
utilitatea și frumusețea, ștafeta 
s-a numărat, ani de-a rîndul, 
(dacă nu cumva este și acum) 
o cenușăreasă a atletismului. 
Tocmai de aceea, socotesc ini
țiativa ziarului SPORTUL, prin 
care se încearcă reînnodarea unei 
tradiții nejustificat întrerupte, 
drept foarte interesantă și bine
venită. Echipele școlare, che
mate să se întreacă pe cele zece 
schimburi de eîte 100 de metri, 
vor prilejui nu numai o pasio
nantă luptă sportivă, der vor 
oferi antrenorilor (care bănu
iesc că nu vor lipsi de la aces
te reuniuni) posibilitatea de a 
găsi noi elemente dotate pentru 
sprint.

Cu titlul de curiozitate amin
tesc că la noi o ștafetă organi
zată de 10 x 100 m s-a alergat 
cu foarte mulți ani în urmă. 
Echipa Dinamo a învins atunci. 
Am făcut și eu parte din ea, cu 
Victor Firea, Ion Wiesenmayer, 
Emil Jecu, Ion Gînscă, Victor 
Topoloveanu, Cornel Oprișan și 
Iulian Căliman (jucători de 
handbal), Toma Heinrich și Ște
fan Prisiceanu și, împreună, am 
stabilit recordul probei: 1:49,8.

oSă-i urăm, în continuare, 
viață lungă ?

Alexandru STOENESCU 
maestru al sportului

CA LA CA AN A GALILEEIl

„Totul pentru redresarea fot
balului ! Nici un efort nu este 
prea mare !“, „Atenție Ia schim
bul de mîine al fotbalului!“, 
„Se simte nevoia unor pepiniere 
puternice, care să asigure mîine 
un nivel superior fotbalului nos
tru „Tineretul — viitorul fot
balului nostru !", „Soccerul ro
mânesc are nevoie de o respira
ție tînără, puternică !" etc....

Simple citate sau idei îmbră
cate în ambalaj patetic, toate 
auzite de nenumărate ori. Emi- 
tenții lor : antrenori, conducători 
de cluburi, OAMENI DIN FOT
BAL.

Pentru iubitorul credincios al 
jocului cu balonul rotund din 
țara noastră, pentru cel care 
înfruntă, duminică de duminică, 
contraperformanțele și televizo
rul și vine să-și ia locul într-o 
peluză pe jumătate sau pe trei- 
sferturi goală, pentru generosul 
consumator de fotbal, citatele de 
mai sus nu înseamnă nici în
ceputul nici sfîrșitul emfatic al 
unui „speach" ee se vrea rea- 
list-eonvingător. EI, CREDE vor
bele, îi crede pe oamenii care 
le rostesc, se simte audiatorul 
sau martorul unei PROFESII 
DE CREDINȚA. Pentru că este 
un optimist Pentru că iubește 
cu toată inima' fotbalul. Pentru 
că vorbele, gravele vorbe despre 
viitorul fotbalului nostru NU 
TREBUIE PUSE LA ÎNDOIA
LA, IN SPATELE LOR AFLIN- 
DU-SE UN IMENS CAPITAL 
MORAL, bunacredință și spe
ranțele a sute de mii de oameni

Ieri, intr-un mec! de fotbal 
Interredacțîi, „SPORTUL" a în 
vins „SC1NTEIA TINERETU
LUI" cu scorul de 7—6 (2—3). 
A arbitrat FANUȘ NEAGU : 

Peste două săptămîni 
— revanșa.

Incepînd de mărfi 30 aprilie

CITIȚI ÎN ZIARUL NOSTRU SERIALUL

CUPA - eompetiți®

Un istoric al acestei pasionante întreceri

fotbalistice la noi în țară
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Sistemul brazilian aplicat în 
stilul „colectiv-constructiv-o- 
fensiv" de către echipele noas
tre o perioadă apreciabilă de 
timp a răsfățat" într-un fel pe 
jucătorii noștri. într-adevăr, 
marcajul relativ lejer al adver
sarului a permis preluări de 
mingi chiar și mai imprecise, 
iar pasele găseau mai ușor par
tener demarcat decît în con
dițiile marcajului strict „om la 
.om", care este monedă curen
tă pe plan european în jocuri
le oficiale._________ ____ _

Consecințele acestei situații 
se văd destul de clar în pre
zent, cînd din ce în ce mai 
multe echipe aplică marcajul 
strict al vîrîurilor de atac ad
verse și chiar și al unor jucă
tori mai activi în construcția 
jocului adversarului. Este vor
ba de un fenomen nou în 
fotbalul nostru, care arată că 
practicile noi au început să 
pătrundă și în campionatul nos
tru și care tocmai prin nou
tatea problemelor puse jucă
torilor fără deprinderi formate 
în combaterea noilor măsuri 
creează dificultăți încă nere
zolvate. Astfel, vedem cum ju
cători, de altfel buni tehnicieni 
și cu larg orizont tactic, nu se 
descurcă cu adversarul, chiar 
mai modest ca valoare, și se

Unde?
La centrul 

de copii 
Politehnica 

Galati...

scoasă la

Probleme tactice și tehnice noi

Sîmbătă și duminică 
în Capitală

@ SÎMBATA : stadionul Republicii, ora 15,15 : Progre
sul — Dinamo Bacău (tineret) ; ora 17 : Progresul — Di- 
nanio — Bacău (divizia A).

® DUMINICA : stadionul Republicii, ora 15,15 : Rapid 
A.S.A. Tg. Mureș (tineret); ora 17: Rapid — A.S.A.

;. Mureș (divizia Ă) ; stadionul Politehnica (fost C A.M.), 
ora 10 : Politehnica București — Chimia Rm. Vîlcea (di
vizia B) ; stadionul Constructorul (șos. Olteniței) ora II : 
T.U.G. București — I.M U. Medgidia (divizia C).

Ce se întîmplă eu restul fon
durilor ? Cum sînt ele admini
strate ? Sondaje mai adînci a- 
proape că sînt jenante...

In numele fotbalului, în nu
mele viitorului lui, asemenea 
practici — care lichidează fotba
lul în fașă — trebuie reprimate 
exemplar.

E rîndul măsurilor. Vorbele 
trădează adeseori...

Marius POPESCU

P.S. Sesizați de F.R. Fotbal, 
am întreprins, împreună cu an
trenorul federal D. Teodorescu, 
un drum la Galați unde am 
aflat și am constatat cele rela
tate. Reprezentanții federației 
vor analiza, desigur, — în toate 
detaliile — strania situație a a- 
cestui centru de copii și juniori.

Au fost definitivate echipele
pentru Linz și Olsztyn

In cadrul conferinței de presă torul comisiei de selecție, ne-a eo- 
care a avut loc ieri la Casa Zia- munieat formația României pen- 
riștilor, Emerich Vogi, coordona- tru întîlnirea de la 1 Mal cu Aus-

națională debutează 
sezon internațional, 

ce publicăm acum o

Comisia de selecție a definitivat 
unsprezecele care va începe parti
da cu reprezentativa de tineret a 
R. P. Polone. Gornea — Crețu, 
Boc, N. Ionescu, Păciulete, Din- 
cuță. Dumitru, Radu, Oprișan, 
Cuperman, Tătara îl. Rezerve : 
Moldovan (portar), Anca (fundaș), 
Pop (mijlocaș), Șchtopu și Dem» 
brovschi (înaintași).

MACAVEI SE DESTĂiNUIE
Două meciuri susținute de 

Vagonul Arad în „Cupa Ro
mâniei" (cu Dinamo Bacău și 
Jiul) au făcut din Macavei 
cel mai popular fotbalist din 
divizia B. Iubitorii fotbalului 
din București au urmărit, în 
meciul cu Jiul, de pe stadio
nul Giulești, „mizeriile" pe 
care Macavei le-a făcut lui 
Stocker, Georgevici și Zam
fir, iar spectatorii sibieni a- 
veau să aplaude cu căldură 
excelenta evoluție a extremei 
de pe malul Mureșului în me
dul cu Dinamo Bacău.

’Ar

Autobuzul aleargă cu 80 
km la oră spre Orăștie. Lin
gă mine, Macavei. 
zeci 
case 
Are 
cum 

Cu cîteva 
de minute în urmă, roar- 
golul victoriei la Cugir. 
poftă de vorbă. Prilej 
nu se poate mai bun

în campionatul divizionar

mai

I- 9

mai
poa-

de joc în 
mai aerat.
mai largi, 
multe lan

secințe importante și asupra 
tacticii de ansamblu. Stilul de 
joc obișnuit al multora dintre 
echipele noastre constînd din- 
tr-un abuz de pase scurte, pe 
jos, cu număr exagerat de com
binații în doi și în trei, are 
destul de puține șanse de a 
permite construirea unui joc 
eficace în condițiile marcajului 
strict, în care cele mai mici 
imprecizii în controlul mingii 
permit intervenția adversarului 
și duc cu multă probabilitate 
la pierderea mingii. Ca urmare, 
combaterea marcajului strict 
impune în mare măsură aban
donarea acestui stil 
favoarea unui joc 
desfășurat pe spații 
un joc bazat pe mai 
sări în adîncime, deschideri ți 
centrări. Un joc de acest fel 
previne aglomerările de jucă
tori pe spații mici, în care mar
cajul strict este atît de eficace, 
și creează dimpotrivă faze de 
joc pe spațiî mai puțin marcate 
de adversar. în care combina
țiile devin din nou posibile. în 
acest fel, jocul contra marca
jului strict impune folosirea al
ternată a 
scurtă și 
bazat pe un abuz de pase 
scurte.

O ilustrare vie a acestei teze 
a fost într-un sens jocul din 
sferturile de finală ale Cupei 
României dintre Progresul și 
Steaua. în acest meci, jocul ex
cesiv de combinativ al echipei

pasei lungi cu pasa 
abandonarea jocului

Echipele școlare bucureștene, 
învingătoare în prima „manșă" 
a dublei întîlnlri cu colegii clu
jeni, au făcut ieri ultimul antre
nament, înaintea plecării spre 
orașul de pe Someș, prevăzută 
pentru sîmbătă dimineața, la 
ora 6,45, cu autocarul. Jucătorii 
s-au mișcat bine, dovedind mul
tă poftă de joc, anticipînd spe
ranțele antrenorilor într-o com
portare meritorie. Antrenorul 
„școlarilor", cunoscutul interna
țional Titus Ozon, este decis 
să nu facă nici o modificare 
în formația care a surclasat pe 
clujeni. In schimb, prof. T. To- 
mescu, unul dintre „comandan
ții" „L"-ului București, ne-a de
clarat : „Deși cîștigat, primul 
meci a demonstrat o slabă forță 
de șoc a atacului, a cărei cauză 
constă și în insuficienta spriji
nire a acestora de către mijlo- 

FINALA „TROFEULUI PRIMĂVARA",

JOffllIOS BUCUREȘTI - OIPHSIA TJMIȘOAUJI 4-0 (2-0)
Pe stadionul Republicii s-a disputat finala întrecerii «Trofeul Pri

măvara", între Juventus București șî Rîpensia Timișoara — echipe for-măvara", _ _______________ ,_______,_____ ____ r___  ___ ,
mate din elevi ai școlilor profesionale. După un joc frumos, ctî 
adeseori palpitante, victoria a revenit echipei Juventus cu scorul
4—0..AU marcat: Gherase (min. 5 șl 79) și Enache (min. 24 și 76).

faze 
de 

________ _ _______ ,_____ „ v. T. ______  ,.............. T......... La 
sfîrșitul meciului, Ion Alexandrescu, secretar general adjunct al fede
rației, și Gh. Ola, antrenor federal, l-au desemnat pe Ion Naum (Juven
tus) drept cel mai tehnic jucător al turneului, înmînîndu-i o frumoasă 
cupă. Toți jucătorii au primit premii : ceasuri de mînă, sacoșe sport, 
pixuri. (AUREL PĂPĂDIE coresp.).

interviu. Prima 
ghicește, de alt-

U.T.A., apoi joc ia 
iar în 1959 sînt in- 
lotul mare. Mă des-
U.T.A. în 1961 tre-

pentru un 
întrebare o 
fel, din ochi.

— Am văzut lumina zilei 
în 1941, la 1 mai, la Arad. 
Nu-mi amintesc ziua în oare 
am lovit pentru prima dată 
o minge de fotbal, dar știu 
precis că primele lecții le-am 
primit la „piticii" de la In- 
dagrara. _De aici trec la piti
cii lui 
juniori, 
clus în 
part de 
cînd la Vagonul, unde aveam 
să mă realizez ca jucător. 
Cu noua mea echipă „m-am 
bătut" un an în divizia C, 
iar în ultimii trei ani am 
încercat poarta primei di
vizii...

— Anul ăsta crezi că...

— Da. Sînt sigur.
— Pe locul II, pe. cine vezi 

în serie ?

Boc, venit la un corner, în duel cu portarul Ivanovici. Fază 
din meciul Selecționata de tineret — Selecționata Capitalei.

Foto: V. BAGEAC

combinațiile adversa- 
să desfășoare dimpo- 
joc de contraatac sur- 
adversarul prin pase

Steaua a fost anihilat de mar
cajul inspirat al jucătorilor che
ie steliști de către apărătorii 
Progresului. Lucrul acesta a 
permis Progresului să înăbușe 
din fașă 
rului și 
trivă un 
prinzînd 
lungi dirijate în adîncime și pe 
aripi. Și a reușit cu acest joc, 
deși multe din pasele acestea 
lungi au fost desail de impre
cise, dar, dirijate spre spații 
destul de libere, au putut totuși 
să fie recuperate de coechipieri, 
în acest fel, jocul de cupă 
Progresul—Steaua a lost de 
fapt o ciocnire între două con
cepții tactice iundamental di
ferite, între jocul combinativ de 
pase scurte și jocul mai avîn- 
tat de pase frecvente 
cime, bazat pe un 
strict al atacanților 
Succesul a aparținut 
logic Progresului reprezentind 
o concepție de joc mai avan
sată.

Aceste constatări impun o 
serie de măsuri în pregătirea 
tactică si tehnică a echipelor 
noastre decurgind din necesi- 

în adîn- 
marcaj 

adverși. 
în mod

cași. De aceea, antrenorii Ior- 
dache și Kluge intenționează 
să utilizeze Ia Cluj o linie me
diană întărită, formată din Tă- 
năsescu, Stăncilă și Ionescu 
(vom Juca 4—3—3) care, deși 
provin de la licee diferite, sînt 
colegi de echipă Ia clubul 
Steaua. In rest, nu se prevede 
nici o modificare".

Rugat să ne dea un pronostic, 
Ozon ne-a răspuns următoarele: 
„Știm că în postura de gazde, 
învinșii de duminică vor forța 
victoria. Noi mergem să jucăm 
un fotbal de calitate (sau așa 
sperăm), să reluăm o tradiție, 
cindva uitată. Și dacă am putea 
cîștiga, ar fi și mal bine... Ori
cum, rezultatul în sine intere
sează mai puțin".

Mîine, ultimele amănunte din 
. tabăra clujeană.

trla. lat-o : COMAN — IVANCES- 
CU, BARBU, HALMAGEANV, DE- 
LEANU — GROZEA, DINU 
(GHERGHELI), DOBRIN — PIE- 
CĂLAB (SASU), ION IONESCU, 
KALLO.

*

Echipa 
în noul 
Iată de 
fotografie de la... ultimul său 
succes internațional, al anu
lui trecut. Spre aducere a- 
minte, poate, pentru o posi
bilă stimulare la... repetare.

• • «

— „Prin „căderea" C.F.R.- 
ului din Timișoara, lupta s-a 
simplificat, Grișul Oradea ur- 
mînd să tranșeze în favoarea 
sa duelul cu Politehnica. Ti
mișoara și Minerul B. Mare-

— Spune-mi, te rog, ce 
„visuri" vă faceți pentru 
Cupă ?

— De aici încolo, va fi 
foarte greu de trecut. Dintre 
cele trei formații bucureștene, 
ne este frică doar de Rapid. 
Dar mingea este atît de ro
tundă...

îi adresez minusculei ex
treme (1,56 m) o ultimă în
trebare.

— Ce 
mult ?

^aripi" îți plac mai

— De
Avram, 
ini, Amancio, Simoes și Ball. 
A, era să uit și... Johnston.

Za noi, Pircălab, S. 
și Kallo. De la stră-

Dumitru VIȘAN

tatea nu numai de a aplica 
tacticile noi, dar și de a com
bate pe adversarul care aplică 
astfel de tactici.

N. BRAȘOVEANU®

Emisiunea 
„Stadion" întreabă : „încotro 
pedalează ciclismul româ
nesc încearcă să răspundă: 
maestrul sportului Gabriel 
Moiceanu, antrenorul Marin 
Niculescu, arbitrul interna
țional Octavian Amza și zia
ristul sportiv Hristache Nauru.

4%25e2%2580%25940..AU


La Tunai?! a început:

Primul concurs republican de tir al anului A a a

Ieri dimineața, pe poligonul 
Tunari din Capitală, a început 
primul concurs republican de 
tir al anului, „Cupa Dinamo". 
T^a. întreceri sînt prezenți peste 
130 de trăgători fruntași din 
București, Ploiești, Cluj, Arad, 
Iași, Brașov și Oradea. In prima 
zi a competiției concurenții au 
avut parte de un timp excelent 
nici urmă de vînt și o luminozi
tate perfectă. Toate acestea au 
contribuit La obținerea unor 
rezultate bune.

Ne referim, în special, la re
zultatele primilor trei clasați la 
proba de armă liberă calibru re
dus 60 focuri culcat, toți credi
tați cu peste 590 p, care pentru 
început de sezon competițional 
este promițător.

La una dintre cele mai specta-. 
culoase proba de tir, pistol vi
teză, s-a tras doar manșa I, 
urmînd ca azi să se continue în
trecerile la manșa a Il-a. După 

de focuri, pe primele locuri 
află trei dinamoviști, în frun- 
cu cel mai în formă vitezist 
țării la ora actuală, Marcel

L. 
I. 
6.

(Olimpia) 591 p (19 m), 4. 
Cristescu (Steaua) 590 p, 5. 
Olărescu (Arhitectura) 590 p, 
I. Georgescu (Petrolul Ploiești)
590 p. Pe echipe : 1. Steaua 
2347 p, 2. Dinamo 2342 p, 3. Ar
hitectura 2329 p, 4. Petrolul 
Ploiești 2310 p, ,5. Olimpia 2306 
p. Pistol viteză (după manșa I) : 
M. Roșea (Dinamo) 298 p (100 p 
la seriile de 8 secunde, 100 p la 
seriile de 6 sec. și 98 p la se-

30
se
te 
al
Roșea.

Rezultate: armă liberă cali
bru redus 60 focuri culcat se
niori : 1. N. Rotaru (Steaua) 
593 p, 2. P. Sandor (Steaua) 091 
p (20 muște), 3. Gh. Vasilescu

riile de 4 sec.), D. Iuga (Dinamo) 
296 p, Șt. Popa (Construcții) 296 
p, I. Tripșa (Dinamo) 295 p, M. 
Dumitriu (Olimpia) 291 p, G. 
Maghiar (Dinamo) 290 p, V. Ata- 
nasiu (Steaua) 289 p. Armă stan
dard 60 focuri culcat senioare :

1. Margareta Enaehe (Steaua)
586 p, 2. Magda Borcea (Arhi
tectura) 581 p, 3. Mariana Bor
cea. Dinamo 578 p. Pe echipe :
1. Steaua 1737 p, 2. Arhitectura

1728 p, 3. Dinamo 1721 p. Ju
niori : 1. P. Soporeanu (Arhi
tectura) 583 p, 2. Gh. Adam 
(Metalul Buc.) 578 p, 3. A. Mo
raru (Șc. sp. nr. 1 Buc.) 577 p. 
Pe echipe: 1. Metalul 1722 p, 
2. Steaua 1714 p, 3. Arhitectura 
1705 p. Junioare : 1. Mariana 
Vasiliu (Dinamo) 586 p, 2. Ve
ronica Stroe (Dinamo). 579 p, 3. 
Florica Enaehe (Olimpa) 577 p. 
Pe echipe : 1. Dinamo 1733 p, 
2. Olimpia 1703 p, 3. Medicina 
Iași 1650 p.

în meciul internațional Olim
pia București — Dozsa Buda
pesta, după probele de ieri con
duc trăgătorii oaspeți. La armă 
liberă calibru redus 60 f. culcat 
conduce Z. Sandor cu 593 p, 
urmat de T. Kiraly 592 p. Pe 
echipe, țintașii maghiari au to- 

. talizat 2355 p, iar la pistol vite
ză conduce Kun Szilard cu 
297 p, față de M. Flamaropol, 
cel mai bine situat dintre pisto
larii Olimpiei, care a fost notat 
cu 293 p.

întrecerile continuă azi, înce- 
pînd de la ora 9.

T. RABȘAN

ULTIMA ETAPA
A CAMPIONATULUI MUNICIPAL

DE MOTORETE „CARPAII
Duminică dimineața, 

șos. București — Giurgiu, se 
va desfășura ultima etapă a 
campionatului bucureștean de 
regularitate și rezistență pe 
motorete „Carpați". Startul și 
sosirea vor fi Ia Parcul Li
bertății. După parcurgerea 
traseului toți concurenții vor 
lua parte la proba de depar
tajare (circuit de viteză, 6 
ture) pe străzile din jurul 
Parcului Libertății, probă 
care este dotată cu un pre
miu special.

La Cîmpina, tot duminică, 
va avea loc prima etapă a 
competiției județului Prahova 
(Traseul: Cîmpina — Băicol 

.**-  Țintea — I. L. Caragiale 
— Moreni —. Bobolia — Cîjn- 
pina.

Fază din meciul Parpală (Sibiu)—Constantin Octavian (Brăila), 
primul fiind declarat învingător la puncte

Fato: F. Brandrup

onaia
Os la trimisul nostru special la C.E. de tenis de masă, C. COMARNISCHI;

NOTATII Pt MARGINEA FINALELOR
PARIS, 25 (prin telefon). — 

Se pare că a devenit o tradiție 
ca finalele campionatelor mon
diale și europene de tenis de 
masă să se termine după mie
zul nopții. Așa a fost anul 
trecut la Stockholm, la fel și 
acum la Lyon. Dar, să relatăm 
cîteva amănunte, din timpul ce

dar 5 finale de miercuri seara.
Nici n-ar fi stat bine aces

tei competiții presărate cu a- 
tîtea surprize ca tocmai seara 
finalelor în probele individuale 
să nu aducă un rezultat bombă. 
„Explozia" s-a petrecut chiar în 
prima partidă, cea de simplu 
femei. Tînăra elevă pragheză, 
de numai 14 ani, Ilona Vosto- 
va, condusă impecabil din colț 
de fostul campion al 
Ivan Andreadis, nu s-a 
mințit nici în fața Zoiei 
nova. Cu o energie de loc
nuată pe întregul parcurs al 
întrecerii, cu luciditate în gîn- 
dire, afișînd o stăpînire de sine 
aproape incredibilă pentru a- 
semenea vîrstă, Vostova și-a 
atras întreaga admirație a pu
blicului. Ea a contrat formi
dabil și a tras cu succes, chiar 
și pe serviciul adversarei. Me
ciul a durat 33 de minute. 
Victoria a entuziasmat tribu
nele. Credem că 
face cu 
tate.

Dacă 
deplină
tul spectacol, în schimb întîl- 
nirea Surbek — Borzsei, la 
simplu bărbați, a mulțumit 
doar în parte. Borzsei a fost

prea pasiv, iar Surbek (vădit 
emoționat) nu a atacat întot
deauna cu vigoarea cunoscută. 
Totuși, victoria lui Surbek este 
pa de-a întregul meritată, da
torită plusului permanent de 
inițiativă.

încă deprimată după eșecul 
de la simplu, Rudnova a trans
mis această stare și colegei ei 
Svetlana Grinberg, în finala 
de dublu femei. Rezultatul ? 
Ele n-au constituit un obstacol 
prea dificil pentru 
cehoslovace Marta 
Jitka Karlikova.

Evident afectați
gerile de la simplu, campionii 
mondiali (Stockholm 1967) Al- 
ser și Johansson au cedat în 
fața vitalității și dîrzeniei ma
nifestate în proba de dublu 
bărbați de iugoslavii Stepaneici 
și Vecko, care au câștigai cu 
3-1 (14, 12, -17, 15).

Și cu aceasta am ajuns la 
ultima finală a celei de a Vl-a 
ediții 
mixt.
nova, 
Marja 
giucă.
0,50 (Buc.) și s-a încheiat după 
25 de minute. A cîștigat cu
plul sovietic cu 3—0 (1G, 21, 18). 
Mai disputat a fost doar setul 
al II-lea. Sportivii români, care 
corespunseseră în această pro
bă (ei nu pierduseră decît un 
singur set din cele 16 susținu
te), nu s-au regăsit în meciul 
decisiv, spulberîndu-ne și ulti
ma speranță...

sportivele
Luzova și

de înfrîn-

PRELUDII LA „CUPA DAVIS* ’

...OUT Semifinalele juniorilor mari

lumii 
dez- 

Rud- 
dimi-

a „europenelor", dublu 
Protagoniști : Zoia Rud- 
Stanislas Gomoskov — 
Alexandru, Dorin Giur- 
Meciul a început la ora

avem de-a
un record de precoci-

prima finală a produs 
satisfacție sub aspee-

FOTBAL PE GLOB
S.V. HAMBURG

CITY 1-1
— CARDIFF
(0-1)
pentru semi- 
cupelor", cu 
pe teren pro-

„remiză" : 
Oaspeții au dominat mai 
în prima repriză și au 

conducerea în minutul 4 
Dean. După o serie de

intră Amancio, căruia îi expiră 
suspendarea".

PENAROL ÎNVINS !
La Montevideo s-a disputat 

returul intilnirii dintre echipele 
Penarol (Uruguay) și Palmeiras 
(Brazilia), conțină pentru semi
finalele „Cupei campionilor A- 
merîcii de Sud". Fotbaliștii bra
zilieni 
scorul 
toare 
1-0),
calificat pentru finala competi
ției.

• Echipa Chemie Halle (R.D. 
Germană), care întreprinde în 
prezent un turneu în Irak, a ju
cat la Bagdad cu o selecționată 
a orașului. Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 1—0 
(1-0).

au obținut victoria cu 
de 2—1 (1—1). Invingă- 

și în primul meci (scor 
formația Palmeiras s-a

boxeri n-au
și Gh. Enescu

Constanți - 
pe cite o

Iafost destituit, 
C.J.E.F.S. Bacău,

propu- 
Petru

In ultima sa ședință, Biroul 
F.R. Box a aplicat următoarele 
sancțiuni:

— arbitrii Ion Gorgan, Petru 
Șteflea și Iosif Ilievici au fost 
suspendați pe 6 luni, iar A. Ri- 
șat, N. Brinzeanu, I.
nescu 
lună ;

— a 
nerea
Șteflea din funcția de președinte 
al Comisiei de box și retrogra
dați antrenorii N. Grigore (cu o 
categorie, pe trei luni) și AI. 
Victor (pe două luni);

— boxerii de la Autorapid 
Craiova, M. Chiorulescu (acte 
huliganice) și I. Păun (atitudine 
nesportivă) au fost suspendați 
pe un an de zile, iar AI. Enescu 
pe 6 luni (de asemenea, pentru 
atitudine nesportivă). Totodată, 
s-a dat avertisment secții# de 
box Autorapid și antrenorului 
Petre Deca pentru lipsă de pre
ocupare în educația sportivilor ;

— antrenorul Gh. Lungu (Con
structorul București) a fost re
trogradat pe o lună pentru pro
teste Ia deciziile arbitrilor.

Semifinalele juniorilor mari, 
disputate aseară în sala Flo- 
reasca, au oferit spectatorilor 
cîteva partide extrem de 
dîrze. în ansamblu, însă, re
uniunea nu s-a ridicat la 
nivelul așteptat. Ne amintim 
că în edițiile trecute ale 
campionatului disputele ju
niorilor au fost extrem de 
pasionante. Anul acesta, însă, 
atît juniorii mici, cît și cei 
mari n-au dat pînă acum sa
tisfacție. Mai cu seamă la 
categoriile superioare, unde 
se observă lipsa unor ele
mente de valoare.

Am asistat, totuși, 
meciuri interesante, 
nul C. Octavian a
insistent, dar primind două 
avertismente pentru lovituri 
cu mănușa deschisă, a fost 
învins de Gh. Parpală (Sibiu). 
Sigur pe el, 
(Constanța) 
foarte clare, 
Toni (orașul
Dej), care a fost numărat de 
două ori, pierzînd în cele din 
urmă prin abandon. Lovind 
extrem de puternic, boxerii 
I. Ion și I. Stoica (ambii de 
la Constructorul Buc.) au cîș-

b

In meci retur 
finalele „Cupei 
toate că au jucat 
priu și au fost încurajați fre
netic de peste 70 000 de specta
tori, fotbaliștii de ia S.V. Ham
burg nu au putut depăși masiva 
echipă gaieză Cardiff City, jocul 
încheindu-se cu o 

1—1. 
mult 
luat 
prin
contraatacuri, gazdele au reușit, 
în minutul 68, să concretizeze o 
acțiune favorabilă și să egaleze 
prin Sandmann. De remarcat că 
în ultimele 10 minute ale parti
dei, fotbaliștii vest-germani au 
supus Ia un adevărat „bombar
dament" poarta oaspeților. După 
cum comentează agențiile de 
presă, S.V. Hamburg putea cîș
tiga dacă beneficia de serviciile 
lui Uwe Seeler și Willi Schulz, 
care n-au jucat fiind accidentați.

Se spune că ajunge la teren 
totdeauna în momentul dud 
arbitrii și-au pierdut răbdarea, 
așteptîndu-1. Se culc» la ore 
tîrzii, se 
Este un 
amator 
Coafura 
cată o purta cu mult înainte 
ca o asemenea modă să fi ră
sărit în lume. In țara lui, fer- 
venții săi admiratori s-au consti
tuit într-un club ce-i poartă nu
mele. N-a figurat niciodată în 
lista primilor 10 tenismani ai 
lumii, dar cunoscătorii afirmă că 
un meci al său este mai intere
sant decît orice mare finală. 
Cine este acest original fără 
seamăn al sportului alb ? II ghi
ciți, desigur : Torben Ulrich din 
Danemarca.

Evident, apariția sa pe scara 
avionului ce-1 aducea marți sea
ra pe solul Bucureștiului este o 
impresie ce nu se uită. Sub fo
cul scînteiat de aparatele foto
reporterilor, a coborît un bărbat 
înalt, slab, cu coamă de nibe- 
lung, purtînd în brațe un vraf 
de rachete Dunlop. Alături, pă
șea o femeie simpatică, cu ele
ganță firească, fără nimic extra
vagant în alură. Lone Ulrich, 
soția tenismanului, îl însoțește 
pretutindeni în turnee. Cîteoda- 
tă, iau la drum și pe cei doi 
copii ai lor, care acum s-au des
părțit de părinți, la Atena, pen
tru a se întoarce acasă.

Torben Ulrich, descendent al 
unei familii de tenismani — ta
tăl său, Einer, a fost o mare ra
chetă a anilor 1924—30, actual
mente conducător al forului da
nez de specialitate — răspîndește 
în jurul său atracția proprie 
adevăratelor personalități. Ama
bil, distins, cu trăsăturile obra
zului deosebit de fine, pare un 
pictor din Montmartre, mai cu
rând decît luptătorul din fața fi- 
leului de tenis. Ne-a mărturisit, 
de la primele schimburi de cu
vinte, că este încîntat de a fi, 
în sfîrșit, oaspetele României, 
una din puținele țări pe care 
încă nu le vizitase. Fiindcă este 
un turist pasionat și foarte ini
țiat. Ne-a întrebat ce monumen
te de artă se pot vedea la Bucu
rești, interesîndu-1 îndeosebi 
pictura murală. Apoi, am discu
tat despre călătorii, orașe, gaze
tărie, jazz și — bineînțeles — 
Cupa Davis.

— Cum vedeți meciul eu Ro
mânia ?

— Foarte, foarte interesant. 
Mai ales — completează oaspe
tele nostru — fiindcă intîlnim

scoală și mai tirziu. 
fin literat si mare 

Ce muzică de jazz, 
„beat" și barba roș-

cu Carl- 
la antre- 
ieri.

Torben ulrtch (stingă) 
boară spre teren, 
Edward Hedelund, 

narmentul de

Foto: A. NEAGU

jucăm rar.

CICLIȘTII ITALIENI
AU DOMINAT AUTORITAR

CUPA TlIBERARII
ROMA, 25 (prin telex, de la 

corespondentul nostru). — Cei 141 
de cicliști prezenți la startul tra
diționalei Cupe a Eliberării au 
avut de făcut față unei călduri 
toride, care a influențat rezulta
tul final, net favorabil sportivi
lor italieni. Intr-adevăr, gazdele 
au dominat cursa : primul ciclist 
străin sosit a fost sovieticul 
Kulibin (locul 25 !). Au terminat 
întrecerea circa 40 de concurenți, 
iar sportivii români nu figurează 
printre primii 30 clasați, comu
nicați presei pînă la ora trans
misiei noastre. Pe primul loc a 
sosit Attilio Rota, care a parcurs 
cei 170 de km ai cursei cu o 
medie orară de 36.823 km, urmat 
de Luigi Vianelli, Marlo Giaccone, 
Costantino Conti și Giorgio Man- 
tovani.

Cesare TRENTINI

teleX'radiO'telefoti
• IN TURNEUL INTERNAȚIO

NAL de tenis de la Neapole jucă
torul american Riessen l-a între
cut cu 6—1, 6—1 pe Gonzales 
(Peru), iar italo-australlanul Mul
ligan a dispus cu 6—3. 4—6, 9—7 
de Tarun (Noua Zeelandă). Alte 
rezultate : Stone (Australia) — Mc 
Donald (Noua Zeelandă) 6—2, 8—6; 
Moore
(Italia) 
(Chile) 
6—4.

(Australia) — A. Bartoni 
6—1, 7—5 ; Pinto Bravo 

— F. Bartoni (Italia) 6—1,

★
CADRUL unui concurs de• IN

atletism desfășurat la Berlin, Ul
rich Brembach (R. D. Germană) 
a stabilit un nou record al țării 
sale la aruncarea discului cu o 
performanță de 60,10 m.

★
• LA ZURICH, atletul elvețian 

Edy Hubacher a realizat la arun
carea greutății 18,18 m, perfor
manță care constituie un nou re-

la cîteva
Brăilea- 
dominat

M. Dumitrașcu 
a plasat serii 
acuzate de M. 
Gh. Gheorghiu-

tigat prin abandon în prima 
repriză în fața lui F. Saigo 
(Cluj) și, respectiv, D. Pîn- 
zaru (Iași). Iată celelalte re
zultate : E. Lumezeanu b. k.o.
1 C. Buhara ; D. Giugea b.p. 
V. Melinte; Șt. Boboc b.p. 
G. Decebal; V. Ivan b.p. C. 
Mladin ; I. Ciocoi b. ab. 2 I. 
Agape; A. Dumitrescu b.p.
C. Dia; L. Mathe b.p. Gh. 
Badea ; N. Păpăiău b. ab. 2 
P. Bodale; N. Paraschiv b.p.
D. Moraru; F. Gomoescu b.p. 
P. Benko ; Gh. Peteanu b.p. 
C. Melinte; 1. Giorfi b.p. D. 
Bunea ; V. Frînc b. ab. 2 D. 
Voinea ; D. Mihalcea b. ab. 2 
S. Miron ; V. Ciuraru b.ab. 1
I. Partenie ; M. Florea b. ab.
2 I. Siliște.

FINALELE SÎMBATA 
(ORA 17) ÎN SALA FLO- 
REASCA.

NOI AMĂNUNTE 
DE LA JOCUL 

MANCHESTER -r REAL
Foarte comentată este partida 

din prima manșă a semifinale
lor „C.C.E." în care Manchester 
United, jucînd pe teren propriu, 
Ia Old Trafferd, a învins cu 
1—0 (0—0) pe Real Madrid prin 
punctul înscris de Best în min. 
35. Returul se va disputa la 15 
mai la Madrid. Antrenorul echi
pei engleze, Matt Busby, a de
clarat după joc, că a fost dezilu
zionat de cum a mers echipa sa. 
„Dacă am fi înscris două goluri 
— a spus Busby — mergeam 
mai încrezători în forțele noas
tre la Madrid". întrebat despre 
acest joc, Miguel Munoz, antre
norul echipei Real,. a declarat 
următoarele: „A fost un meci 
frumos, disputat în limitele 
sportivității. Bobby Charlton a 
ratat două mari ocazii care pu
teau fi goluri. Am avut șansă. 
Cred că la Madrid vom cîștiga 
și ne vom califica în l'inală, 
deoarece în echipa noastră re-

DUMINICĂ, MECI DECISIV lN CUPA EUROPEI
Indiscutabil, duminică vom 

asista la un mare examen, 
am putea spune chiar deci
siv, pe care echipa noastră 
de tineret îl va susține în 
compania valoroasei selecțio
nate a Italiei, în Cupa Euro
pei. Spre deosebire de primele 
sale ediții, cînd această com
petiție a fost rezervată echi
pelor de seniori, de data a- 
ceasta trofeul va fi disputat 
de selecționate alcătuite din 
pugiliști sub 21 de ani. Și 
acum,' un scurt istoric. Pri
mele ediții au fost dominate

de echipa U.R.S.S., care întot
deauna și-a 
în compania

Ediția din 
nit inițial 9 
ret împărțite în 3 grupe, după 
cum urmează : grupa I: ir
landa, U.R.S.S., Iugoslavia 
(echipa Irlandei s-a retras. în 
primul meci U.R.S.S.—Iugo
slavia 20—2. Returul va avea 
loc în cursul lunii mai); 
grupa a Iî-a: Polonia, Bul
garia, R.D. Germană (Bulga
ria—Polonia 4—16. Returul la 
8 mai, la Sofia. R.D. Germa-

disputat trofeul 
echipei Poloniei, 
acest an a reu- 
echipe de tine-

cord al Elveției. Vechiul record 
era de 17,98 m.

★
IN RUNDA A 
internațional

12-A a turneu- 
de șah de la 
clasamentului

Iu?
Bamberg, liderul
Paul Keres a remizat cu vest-ger- 
manul Unzlcker. Campionul mon
dial Tigran Petrosian a cîștigat în 
29 de mutări la bulgarul Boboțov. 
O victorie surprinzătoare a ob
ținut Teschner (R.F. a Germaniei) 
la marele maestru Iugoslav Bora 
Ivkov. în clasament continuă să 
conducă Keres (U.R.S.S.) cu 9,5 
puncte, 
(U.R.S.S.) 
(R.F. a 
Teschner,

Germaniei)
etc.

englezul Mark Cox (amator) a 
reușit să-1 elimine cu 0—6. 6—2, 
4—6, 6—3, 6—3, pe jucătorul pro
fesionist Pancho Gonzales (S.U.A.). 
Meciul a durat mal mult de 2 ore. 
Gonzales, în vîrstă de 40 de ani, 
nu a putut face față atacurilor 
din ultimele două seturi, fiind 
lipsit de condiție fizică. Alte re
zultate : Rod Laver (Australia) — 
John Barret (Anglia) 8—6, 6—0,
6—2 ; Roy Emerson (Australia) 
— David Lloyd (Anglia) 6—1, 6—4, 
1—6, 6—3.

R.F. a 
puncte

Omagiu campionului
NINO BENVENUTI DESEMNAT CEL MAI
BUN SPORTIV PROFESIONIST AL ANULUI

NEW YORK, 25 (Agerpres). — 
Premiul „Rae Hickok", care se 
acordă la New York în fiecare 
an celui mai bun sportiv profe
sionist, a fost acordat miercuri 
campionului mondial de box 

Nino Benvenuti. După cum se 
știe, Benvenuti l-a învins ia 
puncte pe Griffith, într-un meci 
desfășurat la New York, depo- 
sedîndu-1 de centura de campion 
al lumii la categoria „mijlocie".

Juriul pentru acordarea premiu
lui a fost alcătuit din cei mai 
cunoscuți ziariști sportivi din 
S.U.A.

După Benvenuti, în clasament 
cele mai multe puncte au fost 
realizate de englezul Tony Jack- 
lin (golf) și americanul de cu
loare, boxerul Joe Frazier, cam
pion mondial neoficial Ia cate
goria grea.

adversari cu care
Ceea ce, e drept, face extrem do 
greu un pronostic. Consider jo
cul foarte deschis, românii fiind 
în remarcabilă ascensiune. Mă 
gîndesc că însuși Leschly, nr. 1 
al echipei noastre, va avea de 
furcă...

— Ați concurat împreună în 
ultimele turnee ?

— Da, deși Jan Leschly s-a 
întors între timp acasă. El este 
din ce în ce mai mult solicitat 
de profesie, este farmacist. Ani 
jucat amîndoi Ia Forest Hills, 
în toamnă, cînd Leschly a ajuns 
in semifinală. Apoi am făcut 
circuitul american continental, 
unde împreună cu Jan am eîști- 
gat cîteva dubluri grele. El a 
triumfat Ia Macon (Georgia) 
învingîndu-1 pe Sangster în fi
nala de simplu. Apoi, în iarnă, 
coasta Pacificului, cu turneele 
oaliforniene. Iar din februarie 
am fost oaspeții Africii. La 
Durban, Port Elizabeth și Cape
town, am cules amîndoi ceva 
rezultate bune. Eu i-arn învins 
Pe Bunger și Bob Hewitt, iar 
Ia dublu avem victorii la He- 
witt-Mc-Millan și Graebner- 
Riessen.

— Totuși, un pronostic pentru 
București,..

— De ce ? Să fie partide fru
moase, acesta este esențialul. 
Rezultatele sînt treaba arbitri
lor. Noi jucăm.

Poți să-l contrazici pe Torben 
Ulrich ?

Radu VOIA

ULTIMELE SOSIRI
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Belgiei a selecționat primii aler
gători care vor participa la tradi
ționala competiție „Turul Fran
ței". Lista selecționabililor cu
prinde pe Huysmans. Sels, Rlk 
Van Looy, Van Schil, Bracke. Go- 
defroot, Houbrechts, Sprlngel și 
David.

nă—Polonia 8—12. Returul la 
26 mai, la Varșovia); grupa 
a III-a : Franța, România, Ita
lia (România—Franța 8—2, 
Italia—Franța 9—1. Echipa 
Franței s-a retras după aceste 
meciuri). Pentru turneul fi
nal se va califica din fiecare 
serie prima echipă. Așadar, 
turneul final se va disputa 
în „3".

în legătură cu „Squadra 
azzurra" vă putem spune că 
ea este o formație puternică, 
alcătuită din tineri boxeri ta- 
lentați care doresc să facă 
un stagiu „scurt" la amatori, 
pentru a trece la „pro". Pen
tru meciul de la București, 
antrenorii Bea și Poggi, vechi 
cunoștințe ale publicului nos
tru, au selecționat cîte trei 
boxeri de fiecare categorie 
care s-au antrenat în comun 
la Porto Recanati, o stațiune 
de odihnă de pe malul Adria- 
ticii. Dacă în meciul cu Fran
ța antrenorii echipei italiene 
au utilizat multe rezerve, de 
data aceasta pentru „trico
lorii" noștri a fost format un 
„10“ redutabil. în echipă au 
rămas cele 4 vedete: Lay 
(semi-ușoară), care l-a învins 
prin k.o. pe campionul fran
cez Azzaro, Pesare (pană), 
Piras (ușoară), care l-a pus 
k.o pe francezul David, și 
greul Mastrantonio. în locul 
rezervelor din întîlnirea cu 
Franța au fost introduși pen
tru meciul cu România titu
larii celorlalte categorii.

Cupa Europei este dotată cu 
trofeul memorial „Emile Gre- 
maux“, numele aceluia care 
cu ani în urmă a fost preșe
dintele forului francez de spe
cialitate. ■

Paul OCHiALBI

Tiparul: 1. P. „Informația", sir. Brezoianu 23—25.

Aseară, lotul tenismanilor da
nezi s-a completat cu ultimii 
sosiți: Einer Ulrich, conducă
torul delegației oaspe, jucătorii 
Jan Leschly și Jorgen Ulrich. 
Tot cu avionul de Copenhaga 
au sosit și ziariștii danezi 
Svend Nielsen („Ekstrabladet") 
și Henning Hauth („Berlingske 
Tidende").

De la Viena a sosit, in cursul 
serii, dr. Otto Heidrich din 
Austria, delegat de comitetul 
ăe organizare al „Cupei Davis" 
ca arbitru principal al intilnirii 
România — Danemarca.

In fine, tot ieri, s-a reîn
tors în Capitală tenismanul ro
mân Petre Mărmureanu, al 
patrulea component al repre
zentativei țării. El vine de la 
Paris, după 
o serie de 
Cu aceasta, 
echipe sini

MSB

întoarcerea victorioasă a lui Benvenuti în patrie, după 
meciul cu Griffith

ce a participat la 
turnee in Franța, 
loturile celor două 
complete.

.STUTTGARTER ZEITUHG": „0 nouă piață
a fotbalului în Africa?"

„In trecut, „perlele negre" 
ale fotbalului african erau des
tinate mai ales exportului și ne 
gîndim la cele mai renumite 
dintre ele : Eusebio și Coluna 
(amîndoi la Benfica Lisabona). 
Acum, pe continentul negru, se 
manifestă tendința de a reține 
vedetele fotbalului... Migrația 
jucătorilor este din ce în ce mai 
limitată.

Primii fotbaliști africani care 
au făcut să se vorbească des
pre ei pe plan internațional au 
fost nord-africanii Ben Bare!: 
(Maroc) și Mahjoub (Algeria), 
amîndoi jucători în naționala 
franceză. Au urmat și alte „per
le negre", în special din fostele 
colonii franceze, 
franceze joacă și 
serie de africani, 
noscuți sînt Keita
provenit din Mali și Joseph 
(Marsilia) din Camerun. Și Bel
gia a beneficiat de rezervorul 
african (Congo) pînă la înapoie
rea fotbaliștilor de culoare la 
Kinshasa.

La cea de-a 5-a ediție a Cu
pei Africii pentru echipele na
ționale, desfășurată nu de mult 
la Addis Abeba, în tribune se

aflau o serie de „achizitori", 
mai ales din Franța. Cu această 
ocazie ei au putut remarca o 
duzină de jucători care ar face 
desigur carieră în fotbalul euro
pean. Nu au lipsit nici unele 
acțiuni ale jucătorilor care ur
măreau publicitatea. Astfel, cei 
mai bun portar de pe continen-

In echipele 
în prezent o 
Cei mai cu- 
(St. Etienne),

tul african, Kassadi (Congo- 
Kinshasa), are obiceiul ca după 
un plonjon reușit să lase min
gea la o parte și să aplaude îm
preună cu publicul. Uneori, ata- 
ranții echipei adverse au ajuns 
însă la minge, expediind-o in 
poarta goală, în timp ce Kassadi 
se bucura încă de „realizarea" 
lui.

M’Fum. mijlocaș din Ghana, 
joacă și 
35 grade
gros de lină în jurul gîtului.

la o temperatură de 
la umbră cu un fular

Asta nu pentru că i-ar fi frig, 
ci pentru că fularul are rol de... 
mascotă. Toate protestele împo
triva acestui echipament nere
gulamentar n-au folosit la ni
mic. M’Fum ar fi fost mai cu
rând dispus să părăsească tere
nul decît să-și sacrifice fularul. 
Așa că a fost lăsat să-l păstreze.

Acestea sînt, însă, numai cu
riozități minore. Nu se duce 
lipsă de talente veritabile. Drept 
un mare talent trece „regele 
apărării", remarcat în Cupa 
Africii, mijlocașul de 19 ani, 
Laurent Pokou, din Coasta de 
Fildeș, urmașul unei regine din 
tribul Baoule, de altfel același 
trib din care provine și preșe
dintele statului, Houphouet- 
Boigny. Pe lingă Pokou, și por
tarul Kassadi, extrema dreaptă 
Mokili din Congo Kinshasa — 
un tip ă la Garrincha — și-a 
creat un bun renume ca exce
lent dribleur, rapid, chiar dacă, 
din păcate, este nedisciplinat. 
La Addis Abeba el a trebuit să 
stea pe tușă, deoarece „a fost 
prea activ" față de un arbitru. 
Căutătorii europeni de talente 
manifestă — se spune — un deo
sebit interes pentru Mokili.“
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