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ROMANIA - DANEMARCA
văzută de...

EINER ULRICH, căpitanul 
echipei Danemarcei: „Cine 
dorește pronosticuri pentru 
meciul nostru, să nu caute 
prea mult deducții după re
zultatele anterioare. In „Cupa 
Davis", de multe ori, se joa
că altfel. Adică, unii jucători 
pot să se depășească pe ei 
înșiși furnizînd adevărate 
surprize. Indiferent de re
zultat, sînt sigur însă că va 
fi o întîlnire frumoasă, la

In momentul cînd cele două tabere de tenismani, care se vor 
întrece incepind de mîine în pasionanta lor întîlnire din „Cupa Ba- 
vis“, îșl fac ultimele pregătiri în vederea meciului, este foarte in
teresant, credem, sa dăm cuvîntul tuturor celor aflați în nemijlocită 
apropiere de acest eveniment. Din părerile mai multora, pot rezulta 
indicii prețioase pentru stabilirea șanselor cu care pornesc adversarii 
în acest adevărat derbi din primul tur al supremei competiții 
tenisiste.

nivelul reputației celor două
JAN ' LESCHLY, nr. 1 al 

echipei dameze : „Sper să fiu 
în

PRIMAVABA
SPORTIVA

STUDENȚEASCA
(• FESTIVAL DE GIMNASTICA 
(SPORTIVA SI ARTISTICA) LA 
CLUJ • FINALA DE ATLETISM 
TN ORGANIZAREA CENTRU
LUI UNIVERSITAR ORADEA 

CAIAC-CANOE, CANOTAJ, 
TIR SI — MAI PRESUS DE 
TOATE — ACȚIUNI CU CA

RACTER TURISTIC!

Două dintre finalele campio- 
natelor republicane universitare 
— cele de șah și schi — au tre
cut în fișele statistice. Acum, 
iată-ne în fața altor examene 
sportive, la care sînt chemați 
studenții sportivi.

Mai întîi, cel de gimnastică 
sportivă. Programat la Cluj — 
sîmbătă și ’ 
ganta Sală 
mul act al 
aproape 150 
naște din _______
Brașov, București, 
vă, Iași, Oradea, 
mișoara și Tg. Mureș.

Formula de concurs este oa
recum fără precedent, în sen
sul că au fost invitați doar re
prezentanții unor centre studen
țești 
încă 
misă

In 
Binalei 
numai 
vor concura cîteva nume _____
și, în primul rînd, Luda Chitită 
Si Bodica Apăteanu, componente 
ale lo-tuilui reprezentativ.

Sperăm 
registrăm 
ticii de 
de către

Si un 
diție „sine __ ________ .
lua startul •— aceea de a deține 
cel puțin categoria a H-a de

Tiberiu STAMA

duminică — în - ele- 
a sporturilor, ulti- 

competiției va reuni 
de gimnaști și gim- 

centrele universitare 
Cluj, Craio- 

Petroșeni, Ti-

unde gimnastica n-a fost 
dată uiiării. O primă pre- 
pentru calitate.
același timp, la succesul

— în care se vor stabili 
clasamente individuale — 

sonore

— și dorim — să în- 
o înviorare a gimnas- 
performantă practicată 
studenți.
ultim detaliu : o con- 

qua non“ pentru a

forma pentru acest joc de

ION TIRIAC și JAN LESCHLY 
văzuți de Neagu Radulescu

joacă mult mai bine peste 
hotare, decit acasă. N-am să 
uit niciodată cum am pierdut 
anul trecut la sovietici..."

Maestrul emerit al sportu
lui ION ȚIRIAC : „întotdea
una plec la drum convins 
că orice confruntare in fața 
fileului este dificilă, deci și 
această întîlnire cu tenisma- 
nii danezi. Va fi un meci 
echilibrat, dar ne vom stră
dui să înclinăm balanța de 
partea noastră. Să nu uităm, 
insă, că oaspeții prezintă o 
echipă puternică cu trei ju
cători valoroși. Consider că 
Leschly rămîne omul forte al 
formației Danemarcei și deci 
orice victorie asupra lui va 
fi deosebit de importantă".

ILIE NĂSTASE, campionul 
țării : „întîlnim adversari in
comozi, în primul rînd pentru 
că doi dintre ei, principalele

Microinterviuri de
Radu VOIA 

Neagoe MARDAN
(Continuare în pag. a 4-a)

și Dinamo Volgograd (m) învingătoare
in jocurile de baschet de aseară

Scăpată de sub
Hanelore Spiridon 
aruncă spectaculos 
Ciocan este gata să

Selecționata divizionară — Lokomotiv Sofia
Foto: T. ROIBU

supravegherea adversarei, 
a pătruns sub panou și 
la coș. Atentă, Gabriela 

intervină. Fază din meciul

r LUPTAI SE DECIDE

1
I

i
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tru fiecare concurs, 
fiecare performanță. De altfel,

mare răspundere. Doresc să 
mă revanșez pentru înfrînge- 
rea suferită în fața lui Năs- 
tase, anul trecut, în finala de 
la Travemunde".

TORBEN ULRICH, nr. 2l 
„Meci deosebit de greu pen
tru noi. Mai puțin greu pen
tru romani...“

JORGEN ULRICH, nr. 3: 
„Cine cîștigă aci în primul 
tur, cîștigă de fapt și al doi
lea tur (cu Norvegia, cred) 
mult mai ușor".

CARL-EDV ARD HEDE-
LUND. nr. i-, „Eu nu joc, voi 
fi spectator. Cu atît mai mari 
îmi vor fi emoțiile. Am însă 
speranțe, fiindcă știu că atît 
Leschly, cit și cei doi Ulrich

Deși 
drept 
rea jucătoarelor noastre frun
tașe, meciul de baschet dintre 
Selecționata divizionară și Lo
komotiv Sofia, campioana Bul
gariei, a fost foarte disputat, 
ambele formații luptînd cu toa
tă energia pentru victorie. De 
altfel, evoluția scorului a fost 
multă vreme strînsă, oaspetele 
au condus de cîteva ori și 
de-abia după pauză componen
tele selecționatei au reușit să 
se desprindă de adversare. In 
general, întrecerea a fost plă-

a fost amical și a avut 
scop principal verifica-

faze rapide, 
acțiuni reu- 
Scor final: 

Au marcat:

ȘTAFETA ȘCOLARA
ÎNCĂLZIRE ÎNAINTEA STA» I

(Continuare în pag. a 3-a)

cută, cu multe 
spectaculoase, cu 
șite sub panou. 
72—56 (36—34).
Spiridon 6, PRUNCII 11, Ghiță 
5, CIOCAN 16, Diaconeseu 4, 
VOGEL 19, . Taflan 6, Blțu 1, 
Racoviță 4, pentru selecționată, 
respectiv ILOVA 11, Antonova 
12, Koleva 9, Neiceva 9, DI- 
NEVA 11, Damceva 2, Kirova 
2. Au arbitrat bine Aslanov 
(U.R.S.S.) și Bordeianu (Româ
nia).

Lokomotiv Solia susține a 
doua întîlnire astăzi (sala Di
namo, ora 18.15) in compania 
Politehnicii București.

Partidă dintre echipele mas
culine Politehnica București și 
Dinamo Volgograd a oferit un 
joc mai puțin spectaculos, dar 
interesant prin capacitatea de 
combativitate a ambelor for
mații. Cu Nikitin (2,10 m) și 
Sergheev (1,99 m) imbatabili sub 
panou, avînd în tînărul Blik 
un excelent coordonator, oas
peții au condus permanent, 
dar nu la diferențe mari. Scor 
final 74—66 (39—29). Au înscris: 
Reka 3, Sidiakin 13, Iliasov 4, 
NIKITIN 17, SERGHEEV 18, 
BLIK 19 pentru Dinamo, res
pectiv SAUCA 12, Jekely 20, 
Georgescu 2, Niculescu 6, DU- 
DESCU 14, Molin 2, Purcărea- 
nu 4, POPA 6. Au condus cu 
greșeli Simeonov (Bulgaria) și 
Marin (România), (d. st.).

Astăzi vom afla cu 
exactitate data, ora și 
locul primelor între
ceri din cadrul „Șta
fetei școlare”. Profe
sorul CAMIL MOR- 
ȚUN, care și-a asu
mat entuziast, în mar
tie, rolul de a fi prin
cipalul nostru cores
pondent, omul de le
gătură al redacției cu 
terenul, ne-a dat asi
gurări ferme că în în- 
tîia săptămînă a lunii 
mai iubitorii de atle
tism își vor putea în
curaja favoriții anga
jați în cele zece 
schimburi de sprint. 
Puțină răbdare, deci.

★
Majoritatea liceelor 

Capitalei trăiesc sub 
semnul „Ștafetei". La 
„Aurel Vlaicu", vechi 
lăcaș de învățămînt 
pentru copiii ferovia
rilor, există frumoase 
tradiții atletice și cîți
va sprinteri talentati, 
liderul lor fiind ele
vul Marinescu. El îi 
secondează pe profe
sorii de educație fizi
că in depistarea ele
mentelor talentate, cu 
care să poată fi alcă
tuită o echipă tare.

Profesorul MARIN ' 
BERBECARU este u- 
nul dintre coautorii 
remarcabilei perfor
manțe a Liceului „Mi- 
hai Viteazu" de a fi 
dat Școlii sportive nr. 
2 un eșalon de peste 
150 
pe 
dei 
să

de elevi. Acum — 
prima filă a agen- 
sale se află înscri- 
„Ștafeta".

ir
La Timișoara, Ora

dea, Constanța și 
Craiova pregătirile au 
intrat în linie dreaptă. 
Elevii cer cu insisten
ță „pista liberă".

Inexplicabil ni se 
pare că vestea organi
zării „Ștafetei" nu a 
ajuns — peste mări și 
țări — la Galați. Pe 
malul Dunării — deo
camdată cel puțin — 
liniște deplină. Poate 
că aceste rînduri vor 
dezlănțui furtuna !

ir
Un amănunt organi

zatoric : primele patru 
schimburi se aleargă 
pe culoare separate ; 
apni, primui care pri
mește ștafeta va ocupa, 
coarda pistei. Exact 
ca la 4 x 490 metri.

REINTILNIRE CU SNAGOVUL..

„Mă tem de taient a ții
boxeri români"

Primul contact al boxerilor 
italieni cu solul românesc

Peste 220 de caiaciști și canoiști vor 
fi prezenți, pe lacul Snagov, la star
tul „Cupei Dinamo", competiția inau
gurală a sezonului. Printre participant 

mondiali 
de.fond

— toți campionii europeni, 
și laureații olimpici. Probele

sînt astfel programate: sîmbătă (de 
la ora 15,30) K 1 — 10 000 ; C1 — 
10 000 ; K 1 — 6 000 m. (F) ; duminică 
(de la ora 10) : K1 — 6 000, CI — 
6 000, K 1 — 3 000 (juniori și junioare).

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiinjiiiiiiiniiiii

punea un specialist al spor
tului câ Emil Zatopek n-a 
fost mare doar prin deosebi
tele-! calități fizice și psihice, 
cît mai ales prin felul în care 
a știut să se pregătească pen- 

pentru 
, . _ ___ , chiar

Zatopek declara, după întreitu-i succes 
olimpic de la Helsinki, că recordurile 
sale vor fi doborîte de acei alergător, 
care va ști să se pregătească mai mult 
și mai bine, de cel care va găsi me
tode și mai bune de antrenament de- 
cît el.

Și iată că lista celor care și-au în
scris numele pe tabelele recordurilor 
mondiale în alergările de fond a cres
cut mereu, cifrele lui Zatopek, la 5 000 
și 10 000 m, considerate în vremea sa 
ca extraordinare, fiind astăzi accesibile 
unui număr mare de alergători, nu 
chiar din prima categorie.

Cele 500 de kilograme ale recor
dului mondial din 1956 au încetat de 
mai multă vreme să fie considerate ca 
o graniță 
categorie 
trecut în 
sportivi, 
mijlocie.

Asemenea exemple pot fi date încă 
cu zecile, aproape la fiecare probă, 
la fiecare ramură sportivă. Ele dove
desc un anume fenomen petrecut 
sportul mondial și anume acela 
metodele avansate de pregătire 
mai sînt astăzi apanajul exclusiv 
unor sportivi din cîteva țări, si 
dimpotrivă, asemenea metode, din 
în ce mai perfecționate, stau la baza 
antrenamentelor sportivilor din marea 
majoritate a țărilor lumii. în această 
situație nouă rezidă și explicația nu
mărului tot mai mare de performeri 
care concurează cu șanse, mai mult 
sau mai puțin apropiate, la cucerirea 
medaliilor olimpice, a locurilor fruntașe 
la campionatele mondiale și continen
tale, la diferite alte competiții interna
ționale de anvergură. Nu este un secret 
pentru nimeni că astăzi, mai mult de- 
cit oricînd altă dală, obținerea unei 
victorii internaționale este, de cele 
mai multe ori, exlrem de dificilă și 
că tot mai puțini sînt acei 
campioni despre care să se poată 
spune cu certitudine că vor cîștigă 
sigur la un concurs sau la altul, din 
ce în ce mai rari sînt cei aureolați 
cu nimbul invincibilității De aici și sur
prizele, care fac deliciul unei compe
tiții și oferă subiecte de senzație pen
tru cronicarul sportiv.

Jocurile Olimpice de la Tokio au 
consacrat multe, foarte multe aseme
nea surprize, începînd cu victoria 
Mihaelei Peneș la suliță și terminînd 
cu cea a cicliștilor olandezi în proba 
de TOO km pe echipe. Olimpiada albă 
de la Grenoble, a prilejuit și ea — 
sar fi putut altfel? — asemenea suc
cese cu totu1 și cu totul nescontate. 
Ce rezervă Mexicul ? Fără discuție 
multe victorii ale unor sportivi pe 
care poate că nimeni nici nu-i ia acum 
în considerare la alcătuirea lotului de 
favoriți la o probă sau alta a Olim
piadei a 19-a.

în ciuda surprizelor tradiționale în- 
tîmplarea va fi totuși exclusă la Mexic, 
iar victoria,, oricît de neașteptată va 
apare ea la ora J.O., nu va fi decît 
a celui mai bine pregătit sportiv din 
punct de vedere fizic, tehnic și tactic, 
perfect sănătos și cu nervi de oțel, apt 
să se acomodeze cît mai rapid cu 
specificul de altitudine, climă, fus orar 
și alimentație al platoului ___

lată de ce, pentru a se putea număra 
printre cei care vor aspira cu șanse 
reale de succes la cea mai dură luptă 
din istoria Olimpiadelor, cei mai buni 

români vor Irebui sâ 
startul întrecerilor cu o 
cusur, realizată cu mi- 
dăruire în atît de puți- 
au mai rămas pînâ ia 
este scurt, chiar foarte

inabordabilă halterofililor de 
grea, acest rezultat fiind în- 
ultima vreme de zeci de 

chiar și de la categoria

in 
că 
nu 
al 

că,
ce

super-

rapid cu

mexican.

declara celebrul antrenor Natale Rea

Aseară a sosit în Capitală echi
pa reprezentativă de box a tinerei 
generații italiene. Lotul este con
dus de consilierul federal Piero 
Spinelli și însoțit de arbitrul Giu
seppe Tallarico și de celebrii an
trenori Natale Rea șl Armando 
Poggi. A făcut, de asemenea, de
plasarea trimisul special al ziaru- 

dinlui „Corriere dello Sport“ 
Borna, Fernando Proietti.

Lotul italian este compus, 
ordinea categoriilor, din următo
rii boxeri : Filippo Grasso, Ber
nardo Onori, Orenzo Pesare, Au
relio. Lai, Luigi Piras, Germano 
Valsecchi, Aldo Bentini, Elio Cal- 
cabrini, Walter Facchinetti și Vito 
Mastrantonio. Dintre aceștia se 
disting reprezentanții categoriilor 
muscă și mijlocie mică: Grasso și 
Bentini, care sînt în același timp 
campionii de seniori ai Italiei.

Conform deciziei A.I.B.A., ME
CIURILE PENTRU „CUPA EURO
PEI", DOTATA CU TROFEUL 
MEMORIAL „EMILE GREMAUX”, 
SE DISPUTA DOAR LA 10 CATE
GORII DE GREUTATE (cu exclu
derea noii categorii — semimuscă 
— prevăzută pentru J.O. de la

Mexico). Echipa Italiei s-a prezen
tat în consecință cu 10 boxeri.

Antrenorul Natale Rea — a că
rui carieră a fost aureolată de 
succesele fostului său elev Nino 
Benvenuti — ne-a declarat pe 
aeroport : „Revin de fiecare dată 
cu multă plăcere ia București. 
Știu că ne așteaptă un meci difi
cil. Victoria prea ușoară, in pri
mul meci cu Franța, chiar la sco
rul de 0—1, nu mă îndreptățește 
să fiu prea optimist, ținînd seamă 
de valoarea boxului românesc. Aș 
putea să vă citez, din memorie, 
numele multor tineri pugiliști ro. 
mâni pe care-i vom întâlni dumi
nică dimineața. Acest simplu fapt 
dovedește nu cit de bine îl cu
nosc, ci cit de mult mă tem de 
ei !”

Ieri la amiază a sosit In Capi
tală arbitrul fie box J. Wolf (K.D. 
Germană), iar azi este așteptat să 
sosească arbitrul M. Rafiosavjevici 
(Iugoslavia). Cei doi oficiali vor 
conduce întîlnirea dintre echipele 
României șl Italiei.

O victorie dificila a poloiștilor
de la Steaua

Astâ-searâ vom cunoaște noii 
campioni de juniori la box

S Ringul, in sala Florsasca
Maratonul pugilistic al ju

niorilor se va încheia astă- 
seară. Dificil a fost drumul 
parcurs de tinerii boxeri pen
tru a ajunge la finalele aces
tui campionat. Trei luni de 
dispute dîrze, de bucurii 
dar și de necazuri. Nu se 
putea altfel.

La startul turneului final 
s-au prezentat 124 de boxeri. 
Campioni și foști campioni. 
Toți au venit însă în Capita
lă cu dorința fermă de a in
tra în posesia titlurilor. De
sigur că nu toți pot cuceri 
centurile. Este legea — ne
scrisă — a oricărui sport. 
Astă-seară, pe ringul sălii 
Floreasca vor fi decernate 9 
titluri la categoria juniorilor 
mici, și 10 
Desigur că 
gă, boxerii 
doare, așa
unor sportivi tineri, care vor 

se afirme. Insă dîrzenia 
este suficientă. Așteptăm 
finaliștii să-și valorifice 
numai forța, ci și cunoș

tințele tehnice, pe care nu 
ne îndoim că unii dintre ei 
le posedă. Sperăm că vom 
viziona un spectacol plăcut, 
la care și arbitrii-judecători 
pot și trebuie să-și aducă 
contribuția.

Primul gong, la ora 17. 
Iată programul : JUNIORI 
MICI: C. Iancu (Steaua) —

la juniori mari 
lupta va fi apri- 
vor lupta cu ar- 
cum le stă bine

să 
nu 
ca 
nu

Jtmiorii
înaintea examenatai
de primăvară

I

I

dintre sportivii 
se prezinte la 
pregătire fără 
gală și totală 
nele zile care 
Jocuri. Timpul 
scurt și în fata sportivilor români stau 
încă destul de multe probleme care-și 
așteaptă rezolvarea. Va trebui deci ca 
răgazul acesta să fie folosit integral 
și cu maximă eficiență, dacă cei care 
vor reprezenta sportul țării noastre în 
Mexic doresc să figureze pe lista „per
formerilor surpriză" și, cu atît mai mult, 
dacă vor să se numere printre cei 
care confirmă așteptările specialiștilor 
în ceea ce privește pronosticarea posi
bililor campioni.

La prima lor evoluție în Capi
tală poloiștii de la Steaua roșie 
Belgrad au întîlnit ieri după- 
amiază formația Steaua, întărită 
cu cîțiva jucători bucureștenl. 
Partida a fost interesantă și a 
plăcut celor prezențl în tribuna 
de la Tineretului, steaua a cîștigat 
cu 4—3 (2—0, 0—3, 1—0, 1—0), dar 
după un joc care ne-a dat multe

emoții. Pentru învingători au în
scris : Blajec, Popa și Rusu (2).

Arbitrul F. Gramberg (Belgrad) 
a condus următoarele formații : 
STEAUA : Homolka (Huber) — 
Neacșu, Tăranu, Pantazi, Popescu, 
Popa, Blajec, Rusu, Băjenaru, 
Fiîncu : STEAUA ROȘIE : Deuslc 
— Milosevic, Sain, Pavlovic, Bilas, 
Konjovlc, Ignjacevic, Dmdlc, Su- 
beiic.

Șt. Vitalios (Chimia orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej) ; A. Mo- 
raru (Metalul Buc.) — S. 
Puiu (Voința Ploiești) ; E. 
Gorea (Voința Reghin) — N. 
Duca (Crișul Oradea); C. IIo- 
duț (Olimpia Buc.) — P. To
ma (CSM Reșița) ; I. Fuicit 
(CSM Reșița) - C. Lică 
(Voința Buc.) ; I. Gîrdea 
(CSM Cluj) - I. Vlad (Prog. 
Brăila) ; FI. Costinescu (Ni
colina lași) - I. Giurgiucă 
(Energia Cimpina) ; A. Dinu 
(Farul C-ța) - I. Mihoc 
(Voința Satu Mare) ; A. Co- 
roîanu (Voința Satu Mare) — 
I. Paraschiv (Olimpia Buc). 
JUNIORI MARI : E. Lume- 
zeanu (Electroputere Craio
va) — D. Giugea (Dinamo 
Buc.) ; Șt. Boboc (Prog. Buc.) 
Gh. Parpală (CSM Sibiu) : 
V. Ivan (Municipiul Buc.) — 
I. Ciocoi (Voința Brăila) :
M. Dumitrașcu (Farul C-ța) 
— A Dumitrescu (Prog. Buc.): 
L.
N. 
N. 
F.

Mathe (Voința Cluj) — 
Păpălău (Dinamo Buc.) ; 
Paraschiv (Rapid Buc.) — 
Gomoescu (Tractorul Bra

șov) ; Gh. Peteanu (Voința 
Cluj) - I. Gyorfl (I.T.B.) ; 
N. Frînc (CSO Baia Mare) — 
D. Mihalcea (Dinamo Buc.); 
I. Ion (Constructorul Buc.) — 
V. Ciuraru (Nicolina Iași) ; 
M. Florea (Prog. Brăila) — 
I. Stoica (Constructorul Buc.).

Romeo VÎLARA |

. Pesțe i 002. de cadetl ai atletismului susțin primul mare examen al anului în fața 
comisiei. implacabile a cronometrelor și ruletei. Ei au de răspuns la multe și grele întrebări, 
cea mai arzătoare fiind „Ce anume rezervă viitorul (apropiat și mai îndepărtat) mișcării 
noastre atletice ?" v

Răspunsul — azi și mîine pe stadionul 
în fotografie: un 

lui de probă, Petre Coif,

„23 August", 
retuș de tehnică in aruncarea lui C. Szekely, sub privirea colegu- 

Foto: AURETL NEAGU
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SE CAUTĂ ADVERSARI PENTRU GÎJU, CIUCĂ 
SI ALȚI BOXERI DIN LOTUL OLIMPIC!
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întregul nostru lot de 
seniori aștepta autobuzul, tri 
drum spre moderna bază de pre
gătire de pe malul lacului Sna- 
gov. Pugiliștii se întorseseră de 
la meciurile de verificare susți
nute in provincie, care au în
cheiat perioada de antrenament 
de la cabana Piatra Arsă, lat 
acum, după o scurtă odihnă, ur
mau să-și reia activitatea în ve
derea viitoarelor întîlniri inter
naționale. Pentru că mașina se 
lăsa așteptată, am îndrăznit 
să-l răpesc pe Ion Popa, antre- 
nîndu-l într-o discuție despre 
activitatea lotului nostru re
prezentativ. l-am exprimat u- 
nele îndoieli, comune multor 
iubitori ai boxului, cărora an
trenorul lotului olimpic a cău
tat să . le răspundă cu multă 
solicitudine, fără să înlăture 
însă nedumeririle.

Amatorii pasionați de box 
s-au întrebat cu surprindere de 
ce reprezentanții noștri nu par- 
ticipă la „zonele™ naționalelor 
de box. Am aflat că acest lu
cru a fost împiedicat de o e- 
ventuală întilnire internaționa
lă, programată la aceeași dată, 
dar care... era incertă.

Continuăm deci să ne găsim 
într-o permanentă dependență 
de incertitudinea realizării tn- 
tîlnirilor internaționale amica
le, a căror importanță este in
discutabilă. Nerespectarea, din 
diverse motive, a angajamente
lor luate, pune probleme deo
sebit de dificile în raționala 
pregătire a lotului. Și atunci, ce 
s-ar putea face ? Credem că ar 
mai fi o soluție. Anume, di
versificarea inițiativei federa
ției de a participa la meciuri 
internaționale cu un număr re
dus de boxeri. Credem că ar fi 
mai mari șanse de realizare 
dacă, luînd legătură cu alte fe
derații din străinătate, am invita 
în anumite perioade ale anu
lui, unul sau doi boxeri străini, 
nominălizîndu-i, sau anunțin- 
du-ne dorința de a realiza me
ciuri 
mâni 
dem 
ciuri
prezenta mai mult interes și ar 
fi mai ușoară de realizat. In- 
tr-o reuniune organizată nu
mai pentru doi-trei boxeri in
ternaționali, vor mai urca rin
gul și alți tineri, ceea ce ar 
stimula multilateral.

Cel de al doilea aspect al 
problemei ar fi acela al de
fectuosului sistem competițio- 
nal al fruntașilor noștri, atît de 
mult discutat în ultimul timp.

boxeri De ce este nevoie ca lupta pen
tru cucerirea celui mai înalt 
titlu național să fie împiedi
cată din cauza coincidentelor

GlJUNICOLAE
date competiționale ? Deunor

ce este nevoie să ne punem 
singuri probleme de opțiune 
sau să recurgem la unele so
luții nu tocmai echitabile ? 
Pentru că numai echitabilă nu

OPINII

adică tocmai a acelora

egale de întrecere I Și 
acest motiv se impune

I

pentru doi-trei boxeri ro- 
într-un anumit timp. Cre
ed organizarea unor rne- 
sub forma de mai sus, ar

I
I
I
I 
I

se poate numi scutirea unor 
boxeri de etapele preliminarii 
ale unui campionat deschis tu
turora,
cărora trebuie să le asigurăm 
condiții 
pentru 
necesitatea găsirii altor forme
mai puțin rigide, nedepinzind 
de „date fatidice" la care să se 
dispute anumite faze ale cam
pionatului republican. Oare Fe
derația română de box nu are 
curajul necesar să rupă cu o 
„tradiție" care a devenit balast?

Se mai ridică și un alt as
pect. Este binecunoscut faptul 
că o seamă de mari boxeri ro
mâni, care au ajuns la un mo
ment dat să nu mai aibă ad
versari în țară, boxau doar 
foarte rar și numai in întilnifi 
internaționale! In scurt timp, 
acest fapt s-a repercutat nega
tiv asupra clasei și sănătății 
lor. Problema meciurilor 
numite „de calificare"

așa 
sau de

verificare este una dintre cele 
mai importante. Acestea tran
sformă întâlnirile intr-uit ade
vărat factor al antrenamentu
lui. Sînt deosebit de utile me
ciurile internaționale, dar tot 
atît de utile, dacă nu mai mult 
chiar — sînt cele din țară, or
ganizate cu adversari mai cu- 
noscuți și aleși pentru diferite 
stiluri. Ele încheie etape de an
trenament în care s-au prelu
crat anumite capitole din teh
nica ?i tactica individuală si 
care necesită verificarea in 
compania unui pugilist cu uh 
stil de luptă adecvat etapei. 
Dar aceste meciuri nu pot să 
aibă „miză" •mărilbi’ întreceri, 
ele neoferind interes decît an
trenorilor și boxerilor respec
tivi. th această privință iată ce 
ne-a spus maestrul Popă : 
„Abia arh găsit la Cluj parte
neri pentru mulți dintre com- 
ponenții lotului. A fost nevoie 
că Gîju și Ciucă să accepte 
handicapuri de multe kilogra
me ca să poată fâce meciuri 1“

Este adevarăt. Pilțini adver
sari pentru Gîju și Ciucă ! 
Sau, foarte puțini pentru mulți 
dintre componența lotului. Sînt 
departe perioadele cînd arh â- 
vut cite 4—5 adversari de ta
lie foarte apropiată din care hu 
știâi cum să selecționezi mâi 
echitabil o echipă. Dar de ce 
să căutăm neapărat într-un 
singur oraș ? Este nevoie să ne 
deplasăm cu tot lotul într-o 
Singură localitate; la o 
numită ? Poate e mai 
mai ușor realizabil să 
plasăm tri multe orașe, 
puțini componenți ai 
care au adversari in acele lo
calități ! Ceea ce s-a făcut, de 
altfel, la Galați, la Constanța 
sau în alte părți. Credem că e 
o inițiativă bună, cu multe alte 
aspecte favorabile, care trebuie 
continuată și perfecționată. 
Dar poate sînt și alte forme. 
Ne-am permite să-t reamintim 
apreciatului nostru antrenor de 
lot acele „antrenamente publi
ce" pe care le recomanda atît 
de călduros antrenorul emerit 
C. Nour și pe care maestrul Ion 
Popa însuși le-a organizat de
seori cu multă eficiență. Ele 
trezeau un deosebit interes 
printre antrenori, boxeri și 
spectatori. Acestea se pot or
ganiza fie pe linia lotului, re
publican, fie într-una din reu
niunile locale, in București sau 
în alte localități apropiate. 
Trebuie însă mai multă iniția
tivă pentru că pînă la J.O. au 
mai rămas doar puține zile !...

dată a- 
bine și 
ne de- 
cu măi 
lotului,

Eustațiu MĂRGĂRIT
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Echipă fără titulari...
I
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De mai multi ani în centrul 
atenției iubitorilor de sport 
din țara noastră, echipa de 
caiac-canoe își sporește, o 
dată cu strălucirea medali
ilor, eforturile pentru a se 
menține — în cît mai multe 
probe — cu un pas înaintea 
celor mai redutabili adversari 
din întreaga lume. După 
se știe, lista campionilor 
tri < . ’
foarte lungă și, poate, 
mai de aceea, s-ar putea 
de că, în sfîrșit, avem o echi
pă în alcătuirea căreia nu 
se pune nici o clipă compli
cata problemă a selecționării 
titularilor. Dar, nu este așa. 
Dimpotrivă 1

„Nu există super-vedete, nu 
admitem ideea senatorilor de 
drept și nu stabilim, din prin
cipiu (de fapt nici nu poate 
fi acceptat un astfel de prin
cipiu) care sportiv este sau 
nu titular în echipa națională", 
ne spune antrenorul 
Radu Huțan.

Programul Jocurilor

cum 
. . noș-

europeni și mondiali este ix. toc_
cre-

pice prevede numai 7 probe 
de caiac-canoe. Ar fi, desi
gur, hazardant și mai ales 
greșit ca, la această oră și 
în condițiile existenței unui lot 
lărgit, extrem de valoros, să 
se vorbească despre titulari. 
De aceea — în prezent — 
pentru atît de puținele locuri 
din echipă concurează 29 
de caiaciști, 16 caiaciste și 19 
canoiști. Toți, doar... candidați, 

înaintea concursului inau
gural al sezonului, pe lacul 
Snagov, au avut loc mai 
multe piste de control, o ex
celentă metodă de pregătire 
și verificare permanentă care 
și-a cîștigat de mult locul me
ritat în muncă sportivilor și 
antrenorilor de caiac-canoe. 
Obiectivitatea cronometrului 
este supremă, de necontestat. 
Fiecare sportiv știe astfel cu 
exactitate matematică ce po
ziție ocupă în „clasament", 
dacă are sau nu șanse să de
vină — în mod . real — 
Iar în echipă. Și, așa, 
reați mondiali și tinere

ranțe se întrec, corect, în cea 
măi deplină sportivitate, în 
condiții absolut egale, într-o 
stimulativă cursă pentru tri-
courile reprezentativei.

Firește, nu. se dau de la în
ceput verdicte definitive. La 
una' din primele piste de con
trol, Aurel Vernescu ocupa lo
cul 11. La următoarea — lo
cul 6. „Clasamentul" se 
schimbă însă după fiecare 
pistă de control și așa se va 
întîmpla, probabil, pînă în 
apropierea Jocurilor Olimpice 
cînd — de exemplu — vom 
sti care sînt „primii 7" din cei 
29 de ' ‘ ”
acum 
Mexic.

Așa 
ca — ținîndu-se seama și de 
experiență, de specializarea 
în echipaje — să se alcătu
iască o echipă olimpică în 
care titularii să fie, într-ade- 

cei mai valoroși caia- 
și canoiști.

Dan GÂRLESTEANU

caiaciști care
fa pașaportul pentru

aspira

va fi mult mai ușor

5 titluri de campion balcanic
nu sînt suficiente?...

...noi credem că da, măi ales că ele au fost însoțite și 
de cîteva rezultate de certă valoare I Autorul acestei izbînzi 
puțin obișnuite este tînărul trăgător ȘTEFAN CABAN. La 
cea de-a II-â ediție a Balcaniadei de tir, Caban a obținut 
victoria în probele de armă liberă calibru redus 60 f pozițiă 
culcat — 593 p, 40 f poziția culcat — 398 p, 40 f poziția în 
picioare ■— 375 p, 3 x 40 f — 1 156 p si armă standard 3 X 20 f 
— 577.

Dintre aceste rezultate, se cuvin evidențiate cele de la 
probele de 3 x 40 f și 40 f poziția în picioare. De ani și ani 
asemenea cifre n-aii mai fost realizate de țintașii români.

Și totuși, acest sportiv de 24 de ani, talentat și sîrguincios 
nu face parte, pînă Ia această oră, dintre cei selecționați în 
lotul olimpic de tir al țării noastre. Ținînd seamă de recentă 
sa evoluție la Balcaniada din Iugoslavia, opinăm <?ă lui Ște

fan Caban să i se acorde creditul corespunzător și 
să fie inclus în lotul care se pregătește pentru Olimpiadă 
din Mexic.

■
a n

impresie in
concursurile interna- 

de floretă bărbați de 
Ludwigshaffen și Bad
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După 
țibnale 
lă Ludwigshaffen și 
Dilrkheim, adevărate repetiții 
olimpice, am solicitat antre
norului federal, Vasile Che- 
laru, care a condus delegația 
scrimerilor noștri, un interviu 
telefonic, rugîndu-1 să ne 

transmită cîteva din impre
siile sale.

© Cum s-au prezentat 
floretiștii noștri, în princi
pal, în meciul cu echipă 
Republicii “ 
maniei ?

Federale a Ger-

mari, bine, dacă 
de actuala eta-

— In linii 
ținem seama 
pă de pregătire. Este adevă
rat că am avut unele emoții, 
deoarece — la început — ini
țiativa a aparținut sportivilor 
gazdă, care au forțat ritmul 
și au condus, la un moment 
dat, cu 3—0. Manșa I s-a 
încheiat cu scorul de 3—1 
pentru formația R.F.G. Acest 
avantaj al gazdelor — de 
două victorii — s-a menținut 
și în următoarele manșe : 
5—3, 7—5. Abia în ultima, 
floretiștii noștri au ajuns să 
traqă la adevărata valoare, 
prețuind inițiativa și punctînd 
de 4 ori la rînd : Falb a cîș- 
tigat la Brecht (5—3), Țiil a 
fost mai bun decît . Teuer- 
kanipf (5—2), Drimbă l-a în
trecut pe Wehlmănn (5—1), 
tar Mureșanu a terminat și 
el în avantaj net în fața lui 
Wkssel (5—2). Deci, un 9—7 
care a consfințit victoria 
echipei României

ritabili campioni mondiali, 
sportivii noștri au fost prea 
mult preocupați să facă de
monstrație de scrimă. De alt
fel, acestea silit și concluziile 
împărtășite de specialiștii din 
R.F.G. Ultima manșă, însă, 
le-a aparținut integral, cînd 
s-au impus de o manieră ca
tegorică

In orice caz, aș vrea să sub
liniez că cvartetul nostru 
Drimbă — Mureșdhu — Țiu 
— Falb a lăsat o frumoasă 
impresie la acest veritabil 
test preolimpic, deosebit de 
util. Mulți tehnicieni prezenți 
la cele două concursuri inter
naționale și-dtl manifestat 
convitigerea că echipa de 
floretă a României vă fi — 
și la Ciudad de Mexico — 
printre fruntașele competiției.
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• Cîteva Cuvinte și des
pre competiția de la Bad 
Dilrkheim...

— Și acolo, într-o compa
nie selectă, din care n-au 
lipsit loturile prime ale Un
gariei, Austriei, Elveției, Bel
giei și R.F.G., floretiștii noș
tri s-au comportat bine: doi 
dintre ei, Drimbă și Falb, au 
intrat în finală, iar ceilalți 
s-au călificdt în primii 12. 
Cu un asemenea tablou, la 
J.O. am putea avea asigurată 

n prezența între
.--echipe..

In concluzie, 
ram mulțumiți 
s-au comportat 
tri fruntași —

primele pittim

© Gum explicați, totuși, 
această evoluție a scoru
lui ?

— Floretiștii noștri s-au în
călzit ceva mai greu decât 
adversarii lor. Știind că tre
buie să evolueze ca niște ve-

noi ne decla- 
de felul cum 
floretiștii noș- 
în totalitatea 

lor — la concursurile inter
naționale din R.F.G. Pentru 
actuala etapă de pregătire 
olimpică, lotul masculin de 
floretă deține o formă cores
punzătoare.

Intervju luat de 
Tiberiu STAMA

I
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BREVIAR OLIMPIC
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@ Sprinterul Paul Nash (Africa 
de Sud) va reprezenta Marea Bri- 
tanie la J.O. El este singurul aler
gător din lume care a realizat de 
4 ori rezultatul de 10,0 s pe 100 m 
(dintre acestea, în trei curse au 
fost îndeplinite toate condițiile 
regulamentare iiiipuse de omolo
garea recordurilor mondiale).

@ Două noi recorduri ale lumii 
au fost înregistrate de haltero
filii sovietici Viktor Kutențov și 
Jan Taits : 472,5 kg la categoria 
seminiijlocie și, respectiv, 510 kg 
la categoria semigrea.

$ Australianul Peter Boys (22 
de ani) student la Universitatea 
Stanford din California, a obținut 
recent rezultatul de 2,21 m Ia să
ritură în înălțime. Deși superioară 
recordului țării sale, performanța 
nu va fi însă omologată deoarece 
australienii nu țin seâriiă decît de 
rezultatele realizate în țara lor. 
Situația este identică cu cea â 
fondistului de renume mondial 
Ron Clarke și a altor atleți.

O Vitezistul american Tommie 
Smith, favorit la Mexico în cursă 
de 200* m, are de pe acum un ad
versar de temut în persoana tînâ-

rulul Jamaican Mike Frey care a 
parcurs 200 m, cu turnantă, In 
20,2 s.

© Evident, este încă mult prea 
devreme să analizăm statisticile, 
consemnăm totuși că la ora ac
tuală doi dintre atleții români 
dețin poziții de frunte in bilanțul 
mondial pe 1968. I4â Manoliu, cu 
53,54 m la disc, ocupă locul 3. iar 
colegul el de probă Iosif Is’aghl 
(59,96 m) își marchează prezența 
între primii zece. Recent, la Ate
na, săritorul în înălțime Șerban 
Ioan a reușit — în șfîrșit — să âe- 
vină recordman național. Rezul
tatul de 2,12 in merită toată pre
țuirea și sîntem convinși că el nu 
reprezintă decît o etapă în acti
vitatea Iui Șerban, dar In momen
tul de față cu această cifră, au
torul ei nu se remarcă în cla
samentul celor mai buni săritori. 
Ii este absolut necesară o creștere 
de 4—5 centimetri pentru a jiutea 
intra în „hora" mondială. Fără 
discuție, aprecierea se referă și lâ 
ceilalți atleți români care mani
festă aspirații de k concura cu 
succes in Mexic,

I
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După un debut entuzias
mară, în care își pierdu
seră, cum se spune, adver
sarii pe drum, voleibaliștii 
de la Steaua s-au gîndit, 
probabil, că treaba-i ca 
și făcută, au stins motoa
rele și au așteptat încre
zători zîmbetul radios al 
victoriei... Cehii, însă, 
erau de altă părere, și au 
dovedit-o imediat, de așa 
manieră încit, la finalul se
tului doi, opinia cunoscă
torilor despre soarta parti
dei se Conturase clar.

Trebuia să cîștige, cum 
s-d și întîmplat, echipa mai 
matură, mai lucidă, mai 
bine orientată de pe mar
gine. Nu S-ar putea spune, 
totuși, că proaspeții noș
tri campioni n-au luptat cu 
suficientă energie pentru 
calificare ; din păcate, e- 
forturile lor evidente au 
dat senzația unei munci de 
Sisif, ca și cum acest or
ganism colectiv s-ar fi în
cordat pînă la refuz, spec
taculos dar sterii, pentru că 
nimeni hu înțelegea precis 
direcția, sensul efortului. 
Oaspeiii au știut să rezis
te la momentul oportun, 
măcinînd astfel resursele 
nervoase die băieților an
trenați de Tică Tănase. De 
fapt, dacă ne gîndim bine, 
meciul se jucase la Brno, 
unde Steaua avusese „pe 
tavă" cel de-al patrulea 
set, în care a condus cu 
14-9 și a cedat cu 14-16 1! 
O dată cu înfrîngerea de 
miercuri, ratăm cea mai 
importantă șansă ă uneia 
din cele două formații ro
mânești de a cuceri Cupa

campionilor europeni la 
volei, în actuala ediție. 
Chiar dacă Dinamo intră 
în finală — ceea ce mi si 
pare verosimil — sorții fa
vorizează pe Sparțak, care 
va juca returul și proba
bila manșă decisivă — a- 
casă, la Brno. Trecînd 
peste regretele legitimi 
provocate de această în
torsătură neprevăzută, con
sider că orice lamentări 
sînt de prisos : în sport 
trebuie să știi nu numai 
să cîștigi, ci să și pierzi, 
dar, mai ales, să înveți din 
înfrîrigeri.

Mi se pare evident _ciî 
Steaua, cea mai bună echipă 
de club de la ndi, se dfla 
încă într-un proces de creș
tere, de consolidare, (să 
nu uităm, e vorba de jucă
tori foarte tineri) avînd 
toate șansele, în cazul cînd 
experiența se va adăuga, 
firesc; talentului și puterii 
de luptă, să ocupe în vi
itor, locul pe care-l meri
tă în ierarhia internațio
nală. Deocamdată, se re
simte profund lipsei unor 
coordonatori în teren, căci 
simpaticul Bînda e încă de
parte de a reprezenta un 
supervizor, gen Roman, Ni- 
colau, Drăgan sau Cor- 
beanu. Dacă albaștrii vor 
izbuti să găsească măcar 
un element de această 
clasă, încadrîndu-l în re
marcabilul lor angrenaj, 
n-am nici o îndoială că 
marea serie a Rapidului 
va fi reeditată în curînd, 
tot de o echipă bucureș- 
teană.

Dan DEȘLIU

Inaugurarea diviziei A, 
pe echipe

Fr. Gyarmaty (Mureșul Tg. Mureș) l-a ridicat spectaculos pe 
P. Cîrciumaru (Steaua).

Foto: T. RO1BU

Miine se dă startul într-o im
portantă întrecere : campiona
tele naționale pe echipe — divi
zia A — la greco-romane și li
bere. Luptătorii, antrenorii și 
activiștii din cluburile și aso
ciațiile sportive care au garni
turi în prima divizie au făcut 
intense pregătiri. La greco-ro
mane, competiția va aniversa 
un jubileu : a XX-a ediție. Un 
argument în plus pentru întîl
niri de înalt nivel tehnic, cores
punzătoare faimei de care se 
bucură sportul luptelor în Ro
mânia. La libere, campionatul 
se află la a VIII-a ediție. Din 
suita pregătirilor inițiate de fe
derație, trebuie să menționăm 
instruirea tehnică a antrenori
lor și arbitrilor în-vederea unei 
mâi buhe desfășurări a între
cerilor.

Noile promovate în divizia A, 
Metalul Marghita și Progresul 
București (la greco-romane), 
Unio Satu Mare și Rapid Bucu
rești (la libere), se anunță con
curente redutabile. Cel puțin așa 
susțin antrenorii acestora.

Iată programul primei etape :

I 
I
I

emerit

Olim-I

I
I

stadion I
I
I
I
I
Ide diferi-

I
I
I
I

spectatori 
de inchi-

I

- Atleții se gindesc 
cu emoție la acest

GRECO-ROMANE. Grupa I, la 
Marghita : Electroputer'e Craio
va, C.F.R. Timișoara și Metalul 
Marghita; gr. a Il-a, la Cluj : 
A.S.M.T. Lugoj, Rapid Bucu
rești și A.S.A. Cluj; gr. a 111-â 
și a IV-a la București : Progre
sul (organizator), C.S.O. Galați, 
Dinamo, respectiv, Steaua (orga
nizator), Steagul roșu Brașov^ și 
Metalul București. LIBERE. 
Gr. I, la Satu Mare : C.S.M. 
Cluj, Mureșul Tg. Mureș și Unib 
Satu Mare ; gr. a Il-a, la Bucu
rești : Steaua (organizator), 
A.S.M.T. Lugoj și Rapid Bucu
rești ; gr. a IlI-a, la Brașov: 
Dinamo București, Steagul roțtl 
Brașov (organizator) și A.S.Â, 
Brașov ; gr. a IV-a, la Galați : 
Petrolul Ploiești, Progresul 
București și C.S.O. Galați.

i. .'•• ••

•

Stadionul olimpic al Cetății 
Universitare din Ciudad de Me
xico (80 000 de locuri) va găzdui 
in ziua de 12 octombrie Festivi
tatea de deschidere a celei de-a 
19-a Olimpiade. Tot aci vor 
avea loc întrecerile de atletism 
(intre 15 și 22 octombrie), tor la 
27 octombrie participanții îți vor 
lua rămas bun de la 
în cadrul Ceremoniei 
dere a Jocurilor.

Stadionul este legat
te cartiere ale capitalei mexica
ne prin largi bulevarde si auto
străzi. Pe fațada tribunei princi
pale se află un imens basorelief 
policrom al marelui pictor Dtego 
Rivera. Această importantă bază 
sportivă este dotată cu toate 
instalațiile necesare bunei desfă
șurări a concursurilor atletice, 
pistă principală și cele ale sec
toarelor de sărituri fiind con
struite din tartan și nu din zgu
ră. Ca și la Tokio, finalele 
probele de alergări de viteză 
vor disputa pe 8 culoare.

Cifi dintre atleții noștri 
cu ce rezultate) vor evOlua 
acest stadion ?

A apărut revista 
„Educație iizieă șl sport" 

Nr. 4
Profesori de educație fizică, antrenori, sportivi a 

aparut un nou număr de revistă interesant pentru acti
vitatea dv !

Din sumar spicuim :
„înregistrarea unor acțiuni de joc la handbal" 

(P. .Cercel), „Criterii de selecție Ia alergări pentru copii și 
juniori mici ‘ (I. Zaharia), „Evoluția dezvoltării fizice și a 
performanțelor elevilor timp de 10 ani la Liceul cu pro
gram de educație fizică din Brașov" (A. Kummer). „Aspecte 
metodice ale dinamicii efortului specific diferențiat în pre
gătirea fotbaliștilor de performantă" (V. Stănculescu) 
„Unele aspecte din judo" (Fl. Frazzei), „Debbie Mayer" 
(A. Vasiliu).

Acest număr poate fi găsit Ia toate centrele de difu
zare a presei.
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CUPLAJ BUCUREȘTEAN
Cea de a patra etapă a re

turului campionatului național 
de handbal marchează, pentru 
echipele dih prima divizie, în
ceperea jocurilor „cheie" pen
tru configurația finală a clasa
mentului. Pe această linie se 
înserie și cuplajul programat 
astăzi pe stadionul Tineretului, 
in „uvertură" etapei. In pri
mul joc se vor întllni două 
formații feminine bine cunos
cute : Universitatea București 
care amenință insistent poziția 
de lider șl campioana țării Ra
pid București (actualmente pe 
locul IV) într-o evidentă reve

Vedetele de ieri la fileu...

Azi, la ora 19,30, în fru- 
rhoâsa sală din str. dr. Stăico- 
vici, iubitorii voleiului vor 
avea plăcuta ocazie de a-i 
revedea pe cîțiva dintre cei 
Care au dus faima acestui

Start in returul 
„Cupei Primăverii"

La sfirșitul acestei săptă- 
mîni se reiau întrecerile din 
„Cupa Primăverii" pentru for
mațiile divizionare A.

In Capitală programul me
ciurilor este următorul: Dina
mo — Gloria (teren Giulești la 
ora 16,30), Constructorul — 
Steaua (teren Constructorul la
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiitiiiiiluitiiiiiiiitiitiiiitiinuiitiiiuiiiiiiiiiiiiii!

PRIMĂVARĂ SPORTIVĂ STUDENȚEASCĂ
(Urmare din pag. 1)

clasificare. dună noile norme 
stabilite de F.R. Gimnastică.

Concomitent, în aceeâsi sailă. 
va avea loc concursul republi
can de gimnastică artistică' —• 
Individual si pe echipe — dotat 
cu „Cupa Ministerului învăță- 
mîntului“. Aproximativ 40 de 
sportive vor căuta să. susțină o 
pledoarie cît mai convingătoare 
pentru această iîriără ramură a 
gimnasticii, care capătă de la an 
la an noi dimensiuni, un tot mai 
larg credit. Prezentă în compe
tiție a maestrei '•-sportului Ana 
Câtineanu-Mot-et. j^ppiqana tă
rii pe anul 1967, recomandă de 
lâ sine această confruntare spor
tivă. feminină, interesantă si 
inedită pentru stu$ente. Au 
drept de participare sportive de 
categoria a II-a. I si maestre.

Ultimul examen sportiv stu
dențesc de amploare îl va re
prezenta finală campionatelor 
republicane universitare de atle
tism, programată la Oradea, în 
zilele de 18 si 19 mai.

In perspectivă, un nou si im
portant test menit să ne arate 
dacă cota interesului studenților 
pentru această ramură sportivă 
de bază este în creștere. La 
finală tragem nădejdea să în- 
tîlnim multi dintre cei care — 
răspunzind frumoasei initiative 
a Comisiei sportive a U.A.S.R. 
— 6-av prezentat lă startul pri

Unde 
mergem ?
BASCHET, sala Dinamo, de 

la ora 17 : I.C.H.F. — Acade
mia militară (m.B), Politehnică 
—.. Lokomotiv Sofia (feminin, 
amical), școala sportivă nr. 1 
— Școlarul (f.B) ; sala Progre
sul, de la ora 17 : Voința — 
Construcții (m.B) Progresul — 
I.C.F. II (m.B), I.C.F. II — Uni
versitatea București (f.B).

RUGBY, 'teren Giulești, ora 
16,30 : Dinamo — Gldria : te
ren Constructorul, ora 16,30 : 
Constructorul — Steaua (Cupa 
primăverii, divizia A).

HANDBAL. Stadionul Tine
retului, de la ora 15 : Chimis
tul Pitești — Știința Călărași 
(masculin, calificare), Universi
tatea — Rapid (f.A), Universi
tatea — Dinamo București 
(m.A).

■FOTBAL. Stadionul Republi
cii, ora 15,15 : Progresul — Di
namo Bacău (tineret), ora 17 : 
Progresul — Dinamo Bacău 
(divizia A).

JUDO. Terenul Facultății de 
drept, de la ora 18 : campio
natul universitar.

BOX. Sala Floreasca, de la 
ora 17 : finalele campionatelor 
naționale de juniori.

CAIAC-CANOE. Lacul Sna- 
gpv, de la ora 15,30. Cupa Di
namo.

ATLETISM. Stadionul „23 
August", de Ia ora 9 și de ia 
ora 15,30 concursul republican 
de primăvară (juniori).

VOLEI. Sala Progresul, oră 
19.30 : Progresul — Selecționa
ta fdștilor jucători ai clubului.

Astăzi 
pe stadionul 
Tineretului

nire de formă. In continuare, 
întîlnirea masculină dintre Di
namo București (locul II) și U- 
niversitatea București (locul 
V). Dinamovlștii aflați în pe- 
rioadâ de întinerire a forma
ției vor căuta să confirme re
zultatele obținute pînă în pre
zent, în timp ce studenții tind 
să Se aprbpie de plutonul frun
taș. In concluzii deci, întîlniri 
atractive cu prilejul cărora vom 
putea urmări evoluția unor ju
cători susceptibili de selecțio
nare. Iată programul: ora 
16,15 Universitatea — Rapid 
(f); ord 17,15 Dinamo București 
— Universitatea (m).

sport departe peste granițele 
țării, evoluînd într-o partidă 
amicală în compania echipei 
Progresul București, revenită 
în prima divizie a țării.

De o parte a fileului se 
vor găsi Sotir, Mieulescu, 
Roman, Medianu, Chezan, 
Scorțeanu ș.ă., iar de cealaltă 
parte Păunoiu și echipierii 
lui. Competitorii ne-au decla
rat că nu-și vor precupeți 
eforturile spre a ne dovedi 
frumusețea acestui joc. Și 
n-avem nici un motiv să nu-î 
credem.

ora 16,30), ambele au loc sîm- 
bătă, Progresul — Grivița Ro
șie (teren Parcul Copilului la 
ora 9.30), duminică : în seria a 
Il-a se dispută meciurile Fa
rul — „U" Timișoara, Agrono
mia — Știința Petroșeni și Rul
mentul — Politehnica Iași.

mei ediții a „Cupei primăverii'*, 
competiție atletică destinată să 
atragă noi. contingente de stu
dent! Și studente către atletism. 
Desfășurarea acestei, finale în 
orașul de pe Criș reprezintă o 
recunoaștere a meritelor cadre
lor didactice de la facultatea de 
educație fizică â Institutului pe
dagogic — în frunte cu inimo
sul lor decan, conferențiarul uni
versitar Aurel Ehcuțescu — care 
au reușit. într-o perioadă de 
timp destul de scurtă, să for
meze aici un puternic nucleu 
atletic, și — totodată — să-și a- 
menajeze, cu mijloace proprii, o 
bâză sportivă-model. Acum, 
profesorii drădeni vor apare si 
în postura de organizatori. în
drăznim să anticipăm că ei se 
vor prezenta la înălțime și în 
acest rol.

Intr-o perspectivă, care înseam
nă luna mai și cea următoare, 
primăvara sportivă studențească 
va însemna și multiple' con
cursuri de caiac-canoe, canotaj 
si tir, toate dotate cu ,.Cupa 
Ministerului învătămîntului“, pre
cum și o serie de acțiuni cu ca
racter turistic. Cu referire la 
acestea, . am vrea să subliniem 
necesitatea fondării primului 
club turistic Universitar, Expe
riența, scurtă. este adevărat, 
dar — să sperăm — rodnică cu 
noile cluburi universitare de a- 
tletîsm si snorturi nautice. ar 
fi interesantă de continuat cu 
turismul.

SPOBT U fflEVI7HIV

în sfitșit!
De la Televiziune ni se 

comunică programul emi
siunilor sportive ale aces
tui sfîrsit de săptămînă : 
SÎMBATA : ora 17,29^
transmisie de la Fraga, 
meciul de fotbal Ceho
slovacia — Iugoslavia ;

DUMINICA : ora 14,15, 
in cadrul emisiunii „Zig
zag", transmisia meciului 
de tenis România—Dane
marca din „Cupa Davis“ 
și ora 19,50 — emisiune 
„Telesport".

După cum se vede, Te
leviziunea a luat în con
siderație propunerea făcută 
de ziarul nostru de a se 
programa la o oră conve
nabilă emisiunea „Tele- 
sport" de duminică. Pîriă 
acum, amatorii de sport 
— în marea lor majoritate 
tineri — trebuiau să aș
tepte miezul nopții (une
ori emisiunea de duminică 
avea loc... luni) pentru a 
lua cunoștință de noutățile 
prezentate de Televiziune. 
Salutăm receptivitatea re
dacției sportive și-i dorim 
în viitor să plece cît mai 
des urechea la cererile 
îndreptățite ale telespecta
torilor.

In clapa a XXI-a, examen dificil pentru lideri
• Astăzi, pe sfâdioiiul Republicii, ora 17: Progresul—Dinamo Bacău

VA REUȘI ECHIPA 

LUI MATEIANU 

„DESPRINDEREA"?

Oaidă, .Mateianu și compania. 
Șcăpațl după draw-nl cu Rapid 
de i, complexele" penultimului 
loc, vor ataca asiduu. Cu 16 
puncte, bancarii nu ău un cont 
care să le permită „cheltuieli" 
inutile de puncte. Dacă ne gîn- 
dirh la „redivivus“-ul lui Oaidă. 
secondat de înțelepciunea lui 
Mateianu, credem că băcăuanii, 
recenți învingători ai liderului, 
se vor întoarce acasă cu mîinile 
goale. Ținînd însă cont că tot 
recent, dinamovlștii au spart 
gheața victoriilor în terenul al
tora, atunci începem să ne în
doim de solistul I. Oricum, oas
peții își vor vinde scump pielea, 
deși vor fi lipsiți de aportul a 
patru titulari: Panait, Kis, Ne- 
delcu și Gh. Ehe.

Formațiile probabile: PRO
GRESUL : Matache — Neacșu, 
Măndoiu, Peteanu, Adrian Con- 
stantihescu, Șoangher, Grama, 
Oaidă, Mateianu, Georgescu, 
Matei.

DINAMO BACAU: Ghiță - 
Maghiar, Nunweiller IV, Vătafu, 
Vellcu, Duțan, Comănescu, Bă- 
luță, Dembrovschi, Rugiubci, 
Ene Daniel.

ÎNTRE PRESTIGIU 
Șl SUPRAVIEȚUIRE

Legea nemiloasă a campiona
tului și-a apus cuvîntul. Giu- 
leștenil, în ciuda titlului de cam
pioni și a unor „sclipiri" din 
acest sezon, se află acum pe lo
cul care împarte clasamentul 
în două părți egale. Șanse Ia 
primul loc nu mai au, dar bucu- 
reștenil vor căuta cu orice preț 
să pună mina pe cele două 
puncte de duminică.

A.S.A., după un debut promi
țător, a început să simtă rigo
rile unei competiții de tăria di
viziei A. Echipa lui Raksi, cu 
simptome de astenie cronică, co
boară resemnată treptele clasa
mentului. Pot tîrgmureșenii spe
ra ceva la București 7 In mod 
practic — nu, dar să nu uităm 
de cele două goluri marcate 
astă-toamnă de năbădăiosul 
Pavlovici în poarta Stelei.

Formațiile probabile : RAPID: 
Răducanu — Costea, Motroc, i,u- 
pescu, Greavu, Dinu, Dumitru, 
Năsturescu, Dumitriu, Ionescu, 
Codreanu.

A.S.A. : Solyom — Șleam, Sir- 
bu, Toții, Chiru, Dumitriu IÎI, 
Siko, Lueaci, Mureșan H, Raksi, 
Ciutac.

F. C. ARGEȘ VA FI 
DETRONATĂ ?

Unsprezecele argeșean, cu o 
mediocră comportare in ultima 
vreme, trimite în uitare bunele

în

„L“ CLUJ ÎȘI AȘTEAPTĂ PARTENERII
Zadarnic am încercat să obți

nem cit eva informații telefonice 
de la unul dintre antrenorii for
mațiilor școlare clujene... „Âd. 
Covaci și $t. Naghi — ni s-a 
răspuns mereu identic — sini 
la antrenament pe stadionul 
Universității". Ieri dimineață, 
nemaiputînd aștepta — promi
sesem cititorilor ultimele amă
nunte din bătrîna Napoca am 
solicitat părerea unui dintre bu
nii cunoscători ai problemei, 
tov. I. LSrincz, vicepreședintele 
C.J.E.F.S.-ului Cluj. Firul tele
fonic ne-a adus din orașul de 
pe Someș următoarele cuvinte : 
„Dacă vă interesează noutățile 
propriu-zise, din cele două echi
pe, atunci vă voi deziluziona. : 
cu excepția lui Cîmpeanu, de 
la «școlari»-, accidentat duminică

...... . ..................... ....................... .......... ...... ..........

Dialog cu
Sîmbâta. trecută, în aceeași rubrică, ne-am 

referit la o scrisoare a tovarășului Constantin 
Nistor din Focșani, care se arăta nemulțumit 
de faptul că la un meci de fotbal disputat la 
Buzău, spectatorii localnici au folosit petarde 
și rachete. Zilele trecute, am primit de la to
varășul Vasile I. Lupașcu din Buzău, str. Le
nin 89, o scrisoare de replică lâ cele afirmate 
de cititorul focșenean. Autorul scrisorii con
firmă că la meciul Șoimii Buzău — Unirea 
Focșani s-au aruncat pe marginea terenului 
cîteva petarde în semn de încurajare pentru 
echipa locală, dar că aceasta este cu totul 
altceva decît ceea ce au făcut .unii specta
tori din Focșani la meciul disputat de Meta
lul Buzău în toamna anului 1966, în acest 
oraș, cînd au azvîrlit cu pietre pe teren, ră- 
nindu-i pe cîțiva dintre jucătorii oaspeți — 
Naftan și Enache.

Așă-î cînd unii văd numai paiele clin ochii 
altora, nu și bîrnele din ochii lor...

In numele unul grun de suborteri. tovarășul Petre 
Dănut din Craiova, str. nol.iuluj 11. exprimă dorința 
ca echina locală să renunțe la denumirea de Universi
tatea. D-sa nropune ca formația p->tr"n»M de cosmoc 
să reia vechea titulatură „F. C. Craiova", sub care o 
altă echipă de fnrhal oltenească s-a făcut cunoscută 
mai de mult pe plan hiționăl.

Schimbarea promisa apare judicioasă și ne miră fap
tul că în ciuda tuturor sugestiilor care s-ăii dăt si 
prin presă, conducătorii clubului craioyean si factorii 
diriguitori ai sportului din localitate tti&nțin iii coti-

sale rezultate din toamnă. După 
Waterloo-ul din Cupă și severa 
infrîngere administrată de bă
căuani, actualii lideri își văd 
amenințate pozițiile de steliști 
și dinamovlștii bucureșteni, care 
îi tatonează. Două puncte ar fi 
pentru piteșteni aur adevărat ! 
Dar elevii lui Mărdărăscu vor fi 
de altă părere : Sasu, care nu 
se împacă cu ideea de rezervă 
pe „dreapta" naționalei, Mar.o- 
lache, ■„tancul" atacului litora
lului și ceilalți vor face tot po
sibilul să-l învingă pe, pînă mai 
ieri, imbatabilul, Coman. Ce va 
fi ? La urma Urmei, argeșenii 
s-ar mulțumi și cu un punct.

Formațiile probabile : FARUL: 
ștefăneseu - Fleșa, Tilvescu, 
Mareș, Dumbravă, Manolache, 
Koszka, Sasu, Tiifan, Zamfir, 
Kallo.

F.C. ARGEȘ : Coman — Ivân, 
Barbu, Ilie Sicilian, Vulpeanu, 
Ioniță, OlteanU, Radu, Kraiis, 
Dobrin, Jercan.

vederea revanșei

pe Republicii, — nici o noutate. 
Miercuri și azi (n.r. joi) au avut 
loc ultimele antrenamente de 
omogenizare și antrenorii se de
clară mulțumiți de evoluția ele
vilor lor. Cine vă învinge ? Este 
greu de afirmai de partea cui 
va fi victoria; noi spe
răm ca, evitind greșelile comise 
la. București, beneficiind de con
diții egale de joc (în Capitală, 
gazdele au jucat, «in deschide
re», în ghete, iar noi in tentși) 
și de un arbitraj competent, să 
ne luăm revanșa. Totul se va 
hotărî duminică, cină, la ora 11, 
«bobocii» își vor face apariția 
pe teren".

Așadar, declarații „belicoase" 
de ambele părți, ceea ce anunță 
un meci atractiv pe stadionul 
„Central".

ARAD, SEDIUL CELEI 
DE-A ȘAPTEA VICTORII?

Cu puține goluri (de fapt ade
sea unul singur), Dinamo Bucu
rești ă luat mereu cite două 
puncte. Printr-o muncă tăcută, 
asiduă, serioasă, foștii campioni 
au urcat pînă .aproape de vîrful 
piramidei. Poziția a treia, care 
la începutul returului li se pă
rea o supremă aspirație, nu mai 
are darul sâ-i mulțumească. A- 
devărul este că o victorie pe te
renul din Arad, unde le-a surîs 
uneori Fortuna, ar însemna pen
tru Dinamo o serioasă apropie
re de titlul de campioni. U.T.A. 
a luat duminică un nespfefat 
punct în Țara Bîrsei și, după 
un astfel de succes, arădenii 
joacă, de obicei, slab pe teren 
propriu. Totul va depinde de 
rezultatul duelului dintre înain
tarea arădeană și tandemul apă
rătorilor bucureșteni, în frunte 
cu Boc-Dinu.

Formațiile probabile : U.T.A. : 
Gorni'â — Birăti, Bacoș, I.ciclcr, 
Csako, Petescu, Mețcas, Șchio
pii, Moț, Axenie, Dumitrescu.

DINAMO : Dated — Popa, 
Boc. Dinu, Ștefan, Ghergheli, 
Stoenescil, Pircălab, Varga, 
Naghi, Ilaidu.

CÎT TRĂIEȘTI, SPERI

Și Steagul roșu mai speră 
încă. La Ploiești, brașovenii își 
vor jucă ultima șansă. O în- 
frîngere pe pămîntul sondelor 
ar însemna barajul cu toate di
ficultățile și necunoscutele sale. 
Cît despre Petrolul, ploieștenii 
au cîștigat și duminică. In re
dresare, echipa lui Oană, aureo
lată de sclipitorul Grozea. nu 
vrea să piardă nici un punct. 
Măi ales pe teren propriu. Ni Se 
pare, totuși, că avem de-a face 
cu un meci deschis oricărui re
zultat. Mai crede cineva în 
Steagul roșu ?

cititorii
tinuare o denumire care prin tradiție aparține cu totul 
altei echipe, ținui fclub trebuie să i se spună neapărat 
„Universitatea” pentru a ști că el este studențesc

Tovarășul Luca Condurachi. salariat lâ I.L.M.T. Su
ceava, ne aduce la cunoștință că în echipa locală — 
Chimia — tinerii jucători sînt cu greu promovați șt 
numai din motive fortuite, cum a fost cazul recent 
cînd. prin suspendarea a doi „senatori de drept”, an
trenorul Valeriu Neagu s-a văzut nevoit să-l folosească 
pe tînărul Cucuveică. Deși nu are experiența necesară, 
băiatul a dat deplină satisfacție.

Deducem, deci, din acest fapt că și suspendările smt, 
într-un fel, utile in cazul anumitor echipe. Totuși mai 
necesară ni se pare. .. suspendarea indiferenței care 
se manifestă la Suceava icâ și în multe alte locuri) 
față de tinerele elemente autohtone.

Tovarășul Zoltan Farkaș din Hunedoara ne semna
lează că în echipa Constructorul din acest oraș (parti
cipantă la campionatul interjudețean) joacă pe post <'c 
fundaș central uh tînăr de mare perspectivă : Petre 
Mitroi.

Intrucît, așa cum ne spune tovarășul Farkaș, cealaltă 
echipă din Hunedoara — Metalul — care activează in 
ilivizia B, preferă să aducă jucători de prin alte patți 
decît să promoveze elemente din localitate, nu-i de 
mirare să auzim că într-o bună zi Petre Mitroi Șl-a 
luat zborul spre cine știe care colț de țară, la un club 
unde va găsi condiții bune de afirmare.

Referindu-se la sancțiunile date în ultima 
vreme unor jucători de fotbal pentru abate
rile săvîrșite de ei pe terenurile de sport, to
varășul I. Stingă din comuna Sebiș, județul 
Arad, își exprimă părerea că ar fi trebuit 
luate măsuri și împotriva antrenorilor aces
tora.

Intr-adevăr, jucătorii indisciplinați și-au pri

mit pedepsele, dar antrenorii lor n-au avut 
nimic de suferit. Oare ei n-au nici o respon
sabilitate pentru faptele elevilor lor ? Credem 
că federația va ține seama de această obser
vație și va acționa în consecință.

După cum ne informează corespondentul nostru 
Pavei Giornoiu. la meciul de fotbal dintre Chimia Km. 
Vîicea și Politehnica lași (în care prima echipă a avui 
rolul de gazdă), fotoreporterul local (Barbu) a fost 
înlăturat din incinta stadionului. Pare de necrezut, 
dar motivul acestei măsuri luate de organizatori (ex
plicat și fotoreporterului în cauză) a fost acela că el 
ar purta ghinion (! !) echipei locale. Ce ți-e și cu su
perstițiile unora :

Impresionat de gabaritul portarului rapidist 
Răducanu, ca și de priza sa lă balon, unul 
din pasionații iubitori ai handbalului — Ni
colae Bozan din Mediaș, str. Oituz 72 — apre
ciază că apărătorul buturilor feroviarilor bucu
reșteni ar trebui să ta lase de fotbal și să 
treacă în rîndurile handbalistelor. Cititorul 
nostru este convins că, prin acest transfer. 
Răducanu ar reuși în scurt timp să-și înscrie 
numele în „cartea de aur" a handbalului ro
mânesc.

Desigur, s-ar putea ca Răducanu să devină 
și un excelent jucător de handbal, dar ne în
doim că el ar accepta să renunțe la fotbal 
tocmai acum cînd este selecționat în lotul re
prezentativ. Cu alte cuvinte, nu știm dacă ei 
ar da vrabia din mînă pentru aceea de pe 
gard.

I. MITROFAN
N.Â. Următorii cititori doresc să corespondeze cu 

ălți simpâtizanți âi echipei de fotbal Dinamo Bucu
rești : Ion Velicii, liceul agricol Fundulea, județul 
Ilfov, șl Mfliai Păun din Galați, str. Columb 16.

Formațiile probabile : PETRO
LUL : M. Ionescu — Alexiu. 
N. Ionescu, Pali, Mocanii, Iu- 
hasz, Dincuță, Badea. Grozea, 
Dridea, Oprișan.

STEAGUL ROȘU : Papuc - 
IvăncCscu, Jenei, Alecti, RuSu, 
Pescaru, Cadar, Nicolac, Arde- 
leanu, Gane, Gyorfi.

AUT CAESAR,
AUT NIHIL...

...în traducere liberă, 2 puncte, 
sau nimic... Dictonul se potri
vește de minună ambelor 
„teain“-uri, care duminica tre
cută ău părăsit arenele cu frun
țile plecate. Pentru Steaua, 2 
puncte ăr însemna rămînerea 
în „plasa" liderului sau, de ce 
nu ?, promovarea la șefie. Pe 
olteni, cu zestrea lor de puhete 
sărăcăcioasă, pierderea acestui 
meci i-ar putea aduce în zona 
lanternei. Bănuim însă că „bul- 
dbzărul" Oblemenco, tot mai 
dornic de un loc în națională, 
și Mărtinovici, redevenit ambi
țios, vor face totul pentru a 
„demola" zidul lui Hălmăgeanu 
și Dumitru Nicolae.

Formațiile probabile: „U“ 
CRAIOVA : Pilcă — MihăilCscu, 
Mincă, Bitlan, Deliu, Deselnicu, 
Ivan. Mărtinovici, Sfîrlogea, 
Oblemenco, Niiă.

STEAUA : Haide — Sătniă- 
reanu, D. Nicolae, Hălmăgeanu, 
Rotaru. D. Popescu, Negrea, 
S. Avram, Tătaru II; Soo, Voi- 
neă.

JIUL, ADVERSAR
PENTRU LIDERI?

Se știe cit de zgîrciți sînt mi- 
nerii cu punctele lăsate adver
sarilor, Mai ales acum, cînd 
poate și printr-o conjunctură 
fericită, echipa lui Libardi talo. 
nează trioul fruntaș. Poate că 
și Jiul, la numai 4 puncte de li

der, mâi are ceva de spus în 
acest campionat. Dacă elevii lui 
Coidum vizează ascensiunea, 
atunci sarcina universitarilor 
clujeni este dificilă. Cu o echipă 
atît de tînără, Teașcă nu poate 
emite multe pretenții in față 
„bătăioaselor" (uneori cam la 
propriu) gazde. în campionatul 
trecut, clujenii s-au întors de la 
Petroșeni în bătrîna Napoca cu 
2 puncte. Cu o echipă în plină 
remaniere, e greu de presupus 
o asemenea reeditare, cu toată 
reintrarea lui Neșu.

Formațiile probabile : JIUL : 
Zamfir — Talpai, Georgevici, 
Stocker, Mihai, O. Popescu, San
du, Peronescu, Ionescu, Libardi. 
Naidin.

„U“ CLUJ : Moldovan - Cre- 
țu, Pexa, Anca, Cîmpeanu, Neșu, 
Oprea, Lică, Angelescu, Adam, 
Coman.

După relatările coresponden
ților noștri V. Morsa, St. la- 
cob, Cornel Popa, Ilie lancu, 
I. Fețeanu, T. Cornea, N. Pop, 
A. Vlfisceanu, St. Gurgui, I. 
Păuș și C. Gruia.

PRONOSTICUL NOSTRU
(Etapa din 28 aprilie)

I. Farul — F. C. Argeș 1
II. „U“ Craiova — Steaua x

III. U. T. Arad — Dina
mo București x

IV. Petrolul — Steagul
roșu 1

V. Jiul — „U“ Cluj 1
VI. Politehnica Galați —-

Politehnica Iași 1
VII. Flacăra — Eiectroni-

ca Obor 1
VIII. Crișul — C.F.R. ti

mișoara 1
IX. Bologna — Milan x
X. Cagliari — Varese 1

XÎ. Internazionale — Ju
ventus 1

XII. Torino — Napoli 1
XIII. Mantova — Fiorentina x
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Vara, cel puțin din punct de 
vedere termic, pare a fi pus 
stăpinire definitiv pe sezonul 
sportiv. Au intrat în domeniul 
amintirilor nălucile gheții și ale 
zăpezii : schiurile trec în rafturi, 
bbburile nu mai au pretenție 
decit să fie ferite de rugină, 
crosele, pucurile și armurile ho- 
cheiștilor s-au stivuit în maga
zii și doar, pe-alocuri, citeva re
viste pe gheață artificială mai 
aduc în paginile presei sportive 
nume încărcate de glorie în 
iarna olimpică. Să trecem, deci, 
în revistă evenimentele sportive 
care ne vor reține atenția în 
următoarele șapte zile.

„Să-i dăm Cezarului..." Da, 
fotbalul, acest Cezar al lumii 
sportive este în centrul atenției, 
ca de obicei. Interesul major se 
îndreaptă spre două confruntări 
de calibru mare, în semifinalele 
„Cupei cupelor", în speță retu
rul Cardiff — S.V. Hamburg (în 
tur, la Hamburg, 1—1) și turul 
A.C. Milan — Bayern Munchen. 
Fotbaliștii vest-germani, dublu 
reprezentați în această ediție 
datorită victoriei de anul trecut 
a „ll“-lui bavarez, își reconfir
mă valoarea și specialitatea în 
condiții eliminatorii. Ce e drept 
însă, șansele jucătorilor de la 
Hamburg nu sînt prea mari : 
galezii sînt întotdeauna benefi
ciari ai unei galerii frenetice pe 
teren propriu. Tocmai pentru a 
contracara, măcar în Italia, un 
asemenea avantaj, 20 000 de tu
riști din R.F. a Germaniei s-au 
înscris pentru locuri în tribu
nele milaneze...

națiuni", maestrele și maeștrii 
Înotului rapid au din nou ren- 
dez-vous, de data aceasta în ba
zinul de 25 m de la Bonn. Latu
ra strict cifrică a înscrierilor 
spune totul: 278 de concurenți 
din 19 țări (a 20-a ar fi trebuit 
să fie România, dar... De ce 
oare ?). Oricum, Concursul in
ternațional al R.F. a Germaniei 
va ușura pronosticurile pentru 
disputa din bazinele aztece și, 
mai mult ca sigur, va modifica 
listele de recorduri.

Celebrul stadion olimpic din 
Atena și-a croit, de asemenea, 
un drum larg în actualitate, prin 
forța concursului atletic pe 
care-1 găzduiește. Șerban loan 
șl Iosif Naghi, mai ales primul, 
s-au dovedit la înălțime. La ori
zont — Ciudad de Mexico... In 
orice caz, noul record la săritura 
în înălțime reprezintă o spe
ranță pentru acest început de 
sezon, chiar dacă e greu de 
scontat un loc punctat la Jocu
rile Olimpice cu numai 2,12 m.

Mîine, la Varșovia, voleiba
liștii de la Dinamo București au 
o sarcină destul de ingrată. Au 
învins în tur cu 3—0 pe Legia, 
reprezentanta voleiului masculin 
polonez în „Cupa campionilor 
europeni", dar nu e exclusă re
curgerea la punctaveraj pentru 
departajarea pentru un loc în 
finală, alături de Spartak Brno. 
Oricum, dinamoviștii au dovedit, 
deseori, că joacă bine și în de
plasare. De altfel, nu credem că 
au uitat datoria de a menține 
în țară trofeul pe care l-au cu
cerit în precedentele două ediții,

Cei mai puternici pe podiumul învingătorilor la Donaueschingen. In „Cupa Dunării" la hal
tere pe primele locuri la categoria grea s-au clasat: 1. R. Mang (R.F.G.), 2. I. Atanasov 
(Bulgaria), 3. W. Lexa (Cehoslovacia). Numai 2,5 kg i-au lipsit lui Gh. Mincu pentru a urca 
pe podium. Sperăm că anul viitor, in ediția care va avea loc la București, el va fi prin
tre cei trei medaliați.

In i,Cupa Dinamo“ la tty

Gh. Vasilescu (Olimpia) 
performerul zilei a doua

ASTĂ-SEARĂ ELLIS CONTRA QUARRY

Vineri, în cea de-a doua 
zi a întrecerilor „Cupei Di
namo" la tir s-au încheiat 
probele de pistol viteză (cîș- 
tigător Marcel Roșea) și 
„maratonul" tirului, arma li
beră calibru redus 3 x 40 
focuri. La pistol viteză ne 
așteptam — după rezultatul 
lui Roșea din manșa I — la 
o cifră apropiată de recordul 
țării, dar vitezistul nostru 
nr. 1 a pierdut puncte pre
țioase acolo unde nimeni nu 
se aștepta, la seriile de 8 
secunde.

Rezultate tehnice: pistol 
viteză: 1. M. Roșea (Dinamo) 
591 p (298 în manșa I și 293 
în manșa a Il-a), 2. I.'Tripșa 
(Din.) 589 p. 3. D. Iuga 
(Din.) 588 p, 4. St. Popa 
(Construcții) 587 p, 5. M. Du- 
mitriu (Olimpia) 583 p, 6. V. 
Atanasiu (Steaua) 582 p. In 
meciul Olimpia București— 
Dozsa Budapesta: 1. Kun
Szilard (Dozsa) 593 p. (297 + 
296) .2. I. Szimkulak (Dozsa) 
583 p (146 p. la baraj), 3. M. 
Dumitriu (Ol.) 583 p (143 p. 
la baraj). Pe echipe: Dozsa 
1746 p, Olimpia 1740 p. După 
12 probe Olimpia a cîștigat 
7. Dozsa 5 probe.

Armă liberă calibru redus 
40 focuri seniori: 1. Gh. Va
silescu (Olimpia) 399 p, 2. 
Caban (Dinamo) 394 p, 3. 
Șandor (Steaua) 393 p; 
echipe : 1. Dinamo 1563
40 f. poz. genunchi: 1.

Caban 389 p, 2. î. Olărescu 
(Arhitectura) 384 p, 3. M. An
tal (Arh.) 383 p ; Pe echipe: 
1. Dinamo 1530 p ; 40 f. poz. 
în picioare : 1. Gh. Vasilescu 
371 p ; 2. N. Rotaru (Steaua) 
365 p, 3. P. Șandor 364 p ; 
Pe echipe: 1. Steaua 1439 p; 
3x40 focuri: 1. Gh. Vasilescu 
1153 p, 2. Șt. Caban 1140 p, 
3. I. Olărescu 1136 p. Pe echi
pe : 1. Steaua 4497 p.

întrecerile continuă azi, în- 
cepînd de la ora 9.

Handbaliștii

T. R.

de la Universitatea Cluj
evoluează in Iugoslavia

Sandemann, „tunar" la 
meciul-tur și purtător

S.
al
de

V. Hamburg, autor al golului din 
firavelor speranțe pentru partida 
la Cardiff

cu in-

de
în 

tot 
de

returul 
„Cupa 
amica- 
tineret 
încheie

Alte meciuri așteptate 
teres, chiar dacă sînt amicale, 
vor avea loc între reprezentative 
naționale : Luxemburg — Belgia, 
Izrael — Irlanda, Suedia — Spa
nia. Dintre acestea, ultimul re
prezintă capul de afiș, întrueît 
constituie o serioasă verificare 
a ibericilor înainte 
întilnirii cu Anglia 
Europei". întrecerea, 
iă, dintre formațiile
ale Angliei și Ungariei 
atractiva agendă a fotbalului.

Eroii pe două roți ai șosele
lor atacă, în lungi și din ce în 
ce mai dure etape, „buclele" im
portante ale sportului cu pedale. 
Continuă „Turul Spaniei", înce
pe cel al Calabriei, figurează în 
program „clasice" de o etapă. 
Rutierii noștri sînt și ei angre
nați în curse de anvergură, a- 
vanpremiere-trial ale marilor o- 
biective pe 1968 — „Cursa Pă
cii" și „Tour de VAvenir" (poate 
chiar Jocurile Olimpice...). For
mația de tineret, pregătită de 
N. Voicu, ia parte la circuitul 
de la Narni, în Italia, unde spe
ră să șteargă din amintirile su
porterilor necazul de joi, din 
„Cupa Eliberării". în care căldu
ra infernală și ambiția dezlăn
țuită a cicliștilor-gazde au deci
mat rândurile oaspeților. Tinerii 
cicliști se vor reîntoarce în țară 
imediat și se vor alătura celor 
din lotul național de seniori, ca 
și rutierilor de la Dinamo Mos
cova, Ruda Hvezda-Plsen și 
Dynamo-Berlin, în tradiționala 
„Cursă a Munților". In joc — 
locul în echipa pentru „Cursa 
Păcii", pentru „Tour de VAve
nir", poate pentru Mexic...

După „Concursul celor șase

și care poate să intre definitiv 
în patrimoniul dinamoviștilor 
(regulamentul o acordă formației 
care învinge în trei ediții conse
cutive). Să recunoaștem, ar fi o 
piesă de rriuzeu foarte prețioasă 
pentru bogata vitrină a clubului 
din Ștefan cel Mare...

„Last but not least..." Sportul 
alb, care s-a impus exploziv 
anul trecut, o dată cu televiza
rea pasionantului România — 
Spania, ocupă un loc din ce în 
ce mai larg in rubricile de re
sort. Turnee obișnuite sau open, 
„Cupa Davis" — iată cuvinte ce 
revin tot mai des în telegramele 
agențiilor de presă. Ravagiile 
făcute de britanicul Cor. la 
Bournemouth (i-a eliminat, pe 
rînd, pe Pancho Gonzales și pe 
Emerson...), victoriile tot mai 
dese ale reprezentanților noștri 
Tiriac și Năstase în diverse 
mari turnee, iată tot atîtea mo
tive pentru un aflux masiv de 
spectatori în tribunele din jurul 
dreptunghiurilor magice de zgu
ră, de ciment sau de gazon. Ală
turi de mult așteptata dispută 
româno-daneză, vom mai avea, 
deci, de urmărit rezultatele alt» 
trei confruntări în „Cupa Da
vis" : India — Ceylon, Ungaria 
— Italia și Anglia — Franța. 
Ultima are un parfum de nostal
gie, cele patru decenii care des
part vremea mușchetarilor Bo- 
rotra, Lacoste și Cochet, precum 
și a celebrilor Perry și Austin 
de generația anilor noștri mar- 
cînd scurgerea unei adevărate 
ere în istoria tenisului.

Să urmărim, deci, împreună, 
rubricile inserând știri de pe 
arenele sportive ale lumii 1 ;

NEW YORK (prin telex). — 
In timp ce fostul măcelar Joe 
Frazier, campion olimpic de box 
la Roma și, în prezent, campion 
al lumii, recunoscut de 5 state 
americane, se află la Londra, 
unde se produce într-un specta
col de varietăți, iar stigmatiza
tul campion Cassius Clay își 
pledează cauza cerînd reinte
grarea în drepturile sale, astăzi, 
pe ringul din orașul Oakland își 
măsoară forțele alți doi grei : 
Jimmy Ellis și Jerry Quarry. 
De data aceasta este vorba de 
finala campionatului mondial 
versiunea forului internațional 
„W.B.A." (World Boxing Asso
ciation).

Este cunoscut amatorilor de 
box din România faptul că 
Joe Frazier a luptat cu colosul 
Buster 'Mathis, pentru titlul 

mondial versiunea statului New 
York, meci încheiat cu victoria 
prin K.O. a Iui Frazier, care a 
fost desemnat urmașul lui Cas
sius Clay. Forul internațional 
nu recunoaște, însă, ca deținător 
al centurii cu diamante pe 
Frazier, deoarece acesta nu a 
participat la turneul organizat 
de W.B.A. pentru desemnarea 
succesorilor. Ca atare, după 
W.B.A., învingătorul dintre 
Ellis și Quarry va fi adevăratul 
campion mondial al boxerilor 
de peste 81 kg.

Favoritul acestui meci este 
negrul Jimmy Ellis care a în
deplinit, în ultimii ani, rolul 
partener de antrenament al 
Cassius Clay. De multe 
timpul antrenamentelor, 
pricinuit multe surprize 
cute lui Clay, deoarece

vadă de o mare perseverență 
în atacuri. Ellis s-a calificat în 
finala turneului pentru succesori 
învingîndu-1 prin K.O. pe Thad 
Spencer.

Adversarul lui Jimmy Ellis, 
mecanicul de automobile Quarry, 
este o adevărată forță a naturii.
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El boxează gen Rocky Marcia
no, adică este un excelent pun- 
cheur și, în plus, știe să încase
ze. Și încă mult ! Este intere
sant de știut că Quarry l-a 
eliminat din turneul succesori
lor pe fostul campion mondial,

Floyd Patterson, pe care l-a ex
pediat și la podea.

Mîine, pe lista campionilor 
lumii la categoria grea vor fi
gura, așadar, trei nume. Și iată 
de ce ! Frazier este recunoscut 
de 5 state americane, Ellis sau 
Quarry va fi campionul lumii 
după versiunea forului interna
țional, iar al treilea campion se 
numește Cassius Clay. Aceasta 
pentru că a treia organizație, 
cu un caracter mai internațional, 
Consiliul mondial al boxului, a- 
vînd sediul la Ciudad de Mexico, 
ca de altfel și influenta revistă 
„Ring", consideră campion al 
lumii pe Clay, suspendat și con
damnat de autoritățile americane 
pentru faptul că a refuzat să fie 
încorporat în armata S.U.A.

Paul WHITE

FOTBAL PE GLOB
® într-un meci restanță al campionatului englez, echipa 

Manchester City a întrecut cu scorul de 
Sheffield Wednesday.

1—O (1—0) formația

G. RUSSU-ȘIRIANU

® La Linz, echipa iugoslavă Dinamo 
scorul de 3—2 (3—0), formația austriacă 
meci amical.

Zagreb a învins cu
A.S.K. Linz, într-un

® Echipa Chemie Halie (K. D. Germană) și-a început tur
neul în Liban, jucînd la Beirut cu o combinată a cluburilor 
Homentmen — Racing Beirut. Victoria a revenit oaspeților, 
cu scorul de 7—2 (2—1).

de 
lui
în

i-a
ori, 
el 
neplă- 

dă do-

CONCURSUL PREOLIMPIC de 
pentatlon modern desfășurat la 
Erevan s-a încheiat cu victoria 
sportivului sovietic Pavel Lednev, 
cu 5269 de puncte, urmat de co
echipierii săi Viktor Zaharenko — 
5241 puncte și. Boris Onișcenko — 
5166 puncte. Pe echipe a cîștigat 
formația U.R.S.S., cu 15 439 de 
puncte. Ultima probă — crosul — 
a revenit la individual lui Viktor 
Zaharenko, iar pe echipe forma
ției R. D. Germane.

România
Spani a

la box?
Recent, federația noastră de 

box a propus forului similar 
din Spania perfectarea unui 
meci între reprezentativele de 
seniori. Ieri, federația spaniolă 
a trimis o telegramă, în care 
se arată că este de acord, In 
principiu, cu disputarea aces
tei partide. Meciul ar urma să 
aibă loc la 14 sau 15 iunie, în 
Spania.

® La Viena, în cadrul „Cupei Rappan“, echipa Dukla 
Praga, a învins cu scorul de 2—0 (0—0) formația Rapid Viena. 
Ambele goluri au fost înscrise de Strune.

® Intr-un meci amical disputat în capitala Austriei, echipa 
Admira Viena a terminat Ia egalitate 1—1 (0—0) cu selec
ționata olimpică a Cehoslovaciei.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
TENIS de la Paris a continuat cu 
desfășurarea partidelor din cadrul 
sferturilor de finală. Iată rezulta
tele înregistrate : simplu mascu
lin : Darmon (Franța) — Alvarez 
(Columbia) 6—3, 4—6, 6—1 ; Koch 
(Brazilia) — Contet (Franța) 1—6, 
7—5, 1—6, 6—0, 6—3 ; Carmichael 
(Australia) — Jauffret (Franța) 
6—2, 6—4. 6—2 ; Edlefsen (S.U.A.)
— Mandarino (Brazilia) 6—8, 6—1. 
6—2, 3—6, 6—4 ; dublu masculin : 
Koch, Mandarino (Brazilia) — 
Edlefsen (S.U.A.), Tutvin (Cana
da) 6—2, 0—6, 6—1 ; dublu feminin : 
H. Amos, G. sherriff (Australia)
— C. Rouire, M. Cristiani (Franța)

timpul de 5h 20:0. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat francezii Ray
mond Riottec — același timp. In
tr-un pluton condus de Cyrille 
Guimard (Franța) și creditat cu 
5h 20:45,0 a sosit printre alții și 
Jacques Anquetil.

m
LA RIO DE JANEIRO s-a desfășu
rat un concurs de natație la care 
au participat sportive și sportivi

6—1, 6—1 ; M. Darmon, M. Salfatl 
(Franța) — S. Besnerals, M. Rou- 
chon (Franța) 6—2, 6—3.

CAMPIONUL MONDIAL DE BOX 
la categoria semigrea, Dick Tiger 
(Nigeria), își va pune titlul în joc 
în fața șalangerului său oficial, 
Bob Foster (S.U.A.), în ziua de 
24 mal pe ringul de la Madison 
Square Garden din New York. De 
remarcat că Foster are o talie de 
1,91 m față de 1,72 m a campionu
lui. Foster este neînvins în ca
rieră. în ultimul meci el a cîștigat 
prin k.o. în fața lui Roger Rouse.

59 DE CONCURENȚI s-au aliniat 
la startul celei de-a opta ediții a 
cursei cicliste desfășurată Ia Nî- 
mes pe un circuit de 217 km. Vic
toria a revenit rutierului belgian 
Robert Legeln, cronometrat cu

Șt. 
P. 
Pe 
p: 
șt

Mîine seară părăsește tara 
plecînd în Iugoslavia, echipa 
masculină de handbal UNI
VERSITATEA CLUJ. Sporti
vii clujeni vor lua 
tradiționalul turneu 
ganizează în zilele 
2 mai în orașul 
După cum se știe, trofeul pus 
în joc de organizatori a re
venit definitiv echipei de ti
neret a orașului București, 
care a ocupat primul loc în 
această întrecere de cinci ori.

parte la 
ce se or-
de 1 și
Sarajevo.

Harry Banks potolește

Harry Banks mai 
și va aniversa două 
secretariat activ la A.I.B.A. De 
la înălțimea federației inter
naționale, este comprehensibilă 
perspectiva pe care o are asu
pra boxului amator în lume, 
cu atît mai mult cu cit dispu
ne la ora actuală de statisticile 
a 114 federații naționale afilia
te. Iată de ce l-am surprins 
oarecum cu întrebarea inaugu
rală a interviului nostru :

are un an 
decenii de

țională. Aș 
in lume să

dori ca multe ziare 
aibă asemenea idei.

ce direcție evoluea-- In
ză boxul amator modern ?

— Dacă fiul dv. (are unul 
de 11 ani) ar vrea să 
boxer, l-ați lăsa ?

se facă

— Depunem toate eforturile 
ca boxul să rămînă o simplă 
scrimă a pumnilor. Tendința 
spre violență se datorește ade
sea dv. ziariștilor. Pentru noi, 
nu forța contează, ci tehnica, 
îmi amintesc că la începuturile 
sale, 
mi-a 
apoi 
dent
rat unul dintre cei mai buni 
boxeri ai lumii.

micul dv. Dobrescu nu 
făcut nici o impresie, mai 
însă, cînd a ciștigat evi- 
în tehnică, l-am conside-

altfel, 
mănuși 
știe de — Ce părere aveți despre 

meciul de duminică 1

CIUDAD DE MEXICO. — Co
mitetul de organizare a celei 
de-a XlX-a ediții a Jocurilor 
Olimpice a dat publicității un 
comunicat în legătură cu ho- 
tărîrea luată de Comitetul E- 
xecutiv C.I.O., privind partici
parea Republicii Sud-Africane 
Ia aceste întreceri. In comuni
cat se spune printre altele : 
„Prin aprobarea unanimă a 
Comitetului Executiv C.I.O., 
față de poziția Mexicului, țara 
noastră a cîștigat o nouă bă
tălie pentru drepturile omu
lui".

din țările Amerlcii de 
cîștigătorll probelor : 
100 m liber : Arraeha 
55,2;
2:01,2
cuador) 4:23,6 ; 100 m fluture : Nl- 
colao (Argentina) 59,5 ; 100 m spa
te : Maath (Argentina) 1:03,6 ; fe
minin : 100 m liber : Souza Agu 
Moța (Brazilia) 1:03,9 ; 100 m bras: 
Norbls (Uruguay) 1:18,4; 100 m flu
ture : Pinto (Brazilia) 1:10,2.

Sud. Iată 
masculin : 

(Brazilia) 
200 m liber : Bello (Peru) 
; 400 m liber : Gonzales (E-

^telefon

— Fără îndoială. De 
de pe acum are acasă 
de box și exersează. El 
mic că cine dă un pumn, poate
să și primească. Noi ne stră
duim, în Anglia, să încetățe
nim ideea că instinctele de 
combativitate, de brutalitate 
uneori, este preferabil să le ma- 
nifești in ring decit 
Ideea a prins atît 
de bine incit magi- 
strații din unele 
cartiere londoneze 
rezolvă original 
contravențiile de 
noapte obligind pe 
bătăuși — cu alter
nativa : închisoare 
sau libertate — să 
se înscrie pe 
la cursurile 
mai apropiat 
de box I

pe stradă.

— Consider pe boxerii ro
mâni in mare progres. Ei vor 
oferi, în compania italienilor, 
la fel de buni, probabil una 
dintre cele mai puternice gale

dată 
celui

— Ceea ce nu 
rezolvă, firește, 
problema afluen
ței tinerilor spre 
pugilat.
— Contextul so

cial modern oferă 
tinerilor atîtea ten
tații, posibilități de 
divertisment, incit 
a devenit greu să-i
convingi să adopte 
în acest sens, citeva condiții care 
trebuie respectate. Dacă mizăm 
pe orgoliul tinerilor, pe tendin
ța lor naturală de a se arăta 
puternici, mai puternici decit 
alții, atunci important este să 
avem antrenori buni care să 
scoată boxeri buni, dind un 
exemplu contagios. Urmează 
rolul important al arbitrului: 
tînărului nu-i va fi frică de box 
dacă va ști că în ring cineva 
veghează la integritatea sa cor
porală și nu va permite să fie 
maltratat. Am aflat cu plăcere 
și de centura-challenge a zia
rului dv. care poate da un im
puls serios boxului pe scară na-

boxul. Sînt, ce se pot organiza la ora a- 
ceasta în Europa. M-a surprins 
neplăcut atitudinea federației 
franceze, care a anulat retu
rurile meciurilor cu România 
și Italia. Ne consolăm cu gîn- 
dul că în timp ce în unele țări 
boxul vegetează, în altele el se 
manifestă impetuos. Nu ne im
presionează atitudinea ostilă 
față de box a unui parlamen
tar suedez care nu reprezintă 
opinia publică. Ne bucură, în 
schimb, creșterea boxului afri
can. In Ghana și Kenya sînt 
de pe acum cîțiva pugiliști de 
valoare. Dar despre toate aces
tea vom mai vorbi la Mexico..!

Victor BANCIULESCU

(Urmare din pag. 1)

rachete ale Danemarcei, de 
altfel, Jan Leschly și Torben 
Ulrich, joacă cu stingă și 
folosesc de multe ori serviciile 
liftate, înșelătoare. Pronostic ? 
In cel mai rău caz 3—2 pen
tru noi, incluzînd obligatoriu 
succesul la dublu".

SEVER DRON : „Indiscuta
bil, prima șansă o au românii. 
Am avut prilejul să-mi ur
măresc la lucru colegii de 
echipă în turneele din India, 
Franța și Italia. Cred că Ți- 
riac a atins aproape forma de 
vîrf, iar Ilie se află și el 
in mînă bună. Am mare în
credere în ei..."

GHEORGHE COBZUC, că
pitanul echipei României i 
„Apreciez echipa Danemarcei 
ca tot atît de tare ca și cea a 
Spaniei. Totuși, mă bizui pe 
forța actuală a principalilor 
noștri reprezentanți, Țiriac și

Năstase. Mai ales Ion a atins 
după părerea mea cea mai 
bună formă din ultimii ani. 
Dacă adăugăm că dublul nu 
poate să ne scape, veți de
duce încrederea mea în 
succesul reprezentativei Ro
mâniei".

HENNING HAUTH, trimi
sul special al ziarului „Ber- 
lingske Tidende" i „Cred că 
terenul cu zgură, care cere e- 
forturi fizice superioare gazo
nului, poate avea o influență 
decisivă asupra rezultatului. 
Cei mai bine pregătiți fiziceș
te sînt, firește avantajați11.

FRANCESCO D’ALESSIO, 
tenisman italian care a ve
nit special la București ca să 
vadă meciul: „Am ținut nea
părat să fiu spectator la a- 
ceastă interesantă întîlnire și 
voi transmite de aci citeva 
corespondențe pentru ziarele 
milaneze. Pronosticul meu ? 
Dacă știam dinainte rezulta

tul, n-aș mai fi făcut dru
mul... Totuși, așa cum i-am 
văzut jucînd la Roma, româ
nii au prima șansă".

Dr. OTTO HEIDRICH (Au
stria), arbitrul principal al 
meciului: „Un pronostic, bi
neînțeles, nu-mi este permis. 
In loc de aceasta, aș vrea să

S-a tras la sorji
Aseară, în cadrul ședinței 

pentru tragerea la sorți a 
jocurilor din cadrul întîlnirii 
internaționale de tenis Ro
mânia—Danemarca a fost sta
bilit următorul program: 
duminică 28 aprilie, ora 14: 
deschiderea festivă, urmată 
de meciurile de simplu NAS- 
TASE—LESCHLY și ȚIRIAC 
— J. ULRICH; luni 29 aprilie, 
ora 15,30: meciul de dublu (e- 
chipele vor fi anunțate cu o

spun că este de-a dreptul re
gretabil că sorții au pus față 
în față, chiar în primul tur, 
două echipe atît de valoroase, 
dintre care una trebuie să 
părăsească imediat competi
ția. Ghinion pentru viitorii 
învinși, noroc pentru fericiții 
spectatori..."

ordinea jocurilor
oră înaintea începerii jocu
lui); marți 30 aprilie, ora 
14,30: meciurile de simplu 
ȚIRIAC—LESCHLY și NAS- 
TASE —J. ULRICH. întrece
rile au loc pe terenul central 
din parcul sportiv Progresul 
(str. Dr. Staicovici).

® F.R.T. ne anunță că din 
lotul reprezentativ de tenis al 
României a fost exclus jucă
torul P. Mărmureanu, pentru 
acte de indisciplină.

Gligorici conduce cu l,5-0r5
Cea de-a doua partidă dintre marii maeștri Sve- 

tozar Gligorici și Mihail Tal, din cadrul sferturilor 
de finală ale campionatului mondial de șah, s-a

încheiat remiză. Scorul este favorabil Iui Gligorici 
cu l‘/2—‘h p.

Fotbal (tineret): Italia — Olanda 0-1
Disputat In orașul La Spezla meciul internațional 

de fotbal dintre echipele de tineret (Jucători plna 
Ia 23 de ani) ale Italiei și Olandei s-a încheiat cu 
scorul de l—o (0—0) în favoarea oaspeților. Unicul 
gol a fost înscris In minutul 77 de extrema stingă

Wolfgang Schwarz
După cum se anunță din Los Angeles, cunoscu

tul sportiv austriac Wolfgang Schwarz, campion 
olimpic de patinaj artistic Ia Jocurile Olimpice 
de la Grenoble, a semnat un contract cu revista

a echipei olandeze Rensenbrik. De remarcat că 
echipa de tineret a Olandei a cîștigat toate cele 
patru meciuri susținute în ultimii ani cu tinerii 
fotbaliști Italieni.

la ,,/ce Capades"
pe gheață „Ice Capades**. Condițiile contractului 
semnat de campionul austriac nu au fost dez
văluite presei.

Călăreții italieni învingători la Nisa
Proba pe echipe din cadrul concursului interna

țional de călărie de la Nisa a fost ciștigată de for
mația Italiei (DTnzzeo, Castelllni, D'Amelio, Or- 
landi) cu 20,5 puncte penalizare. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele Spaniei — 29,5 puncte Șl

R. F. a Germaniei — 30,5 puncte. In mod surprin
zător echipa Braziliei, din care a făcut parte cu
noscutul sporttv Nelson Pessoa a ocupat locul cinci 
cu 30,5 puncte.
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