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• O etapă zbuciumată • Cicliștii s-au 
luptat cu furtuna • Echipa Belgiei a trecut 

pe primul loc
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DE LUMINA I

la km 160, cînd ploaia face 
nou o pauză, șase rutieri 

iarăși șansele.

de plutonașe care 
despart, pentru a 
nou. La Treuen-
77), sprintul cu 

de Axe!

se 
din 
(km 
e cîștigat
urmat de Czechowski

HALLE, 10 (prin telefon). - 
Infernul lui Dante — astfel 
poate fi caracterizată cea de a 
11-a etapă a „Cursei Păcii", 
desfășurată vineri după-amiază 
pe ruta Berlin — Halle (189 
km). La ora 12.45 cînd alergă
torii s-au prezentat la start 
(lingă aeroportul Schonefeld) a 
început o puternică furtună. 
După cîteva minute de alergare 
pe cicliști i-a întîmpinat și 
ploaia. Sub torentul de apă, ru
tierii au luptat din greu cu 
vîntul potrivnic. Trecuseră doar 
20 km și plutonul se fragmen
tase în trei grupe. In fiecare 
dintre ele se aflau și rutieri ro
mâni. Lipsea doar Gabriel Moi- 
ceanu. La controlul anti-doping 
efectuat imediat după termi
narea primei etape, analiza lui 
nu a corespuns și, în consecin
ță, el a fost exclus din cursă.

Vîntul se întețește. Sînt aler
gători care nu rezistă disputei 
cu furtuna și se Iasă — pur și 
simplu — doborîți în șanț. Se 
ridică, apoi, cu greutate și con
tinuă cursa cu grupurile care 
sosesc din urmă — așa cum fac 
si Ion Ardeleanu sau Walter 
Ziegler. Acum, pe șosea se află 
o sumedenie 
se unesc, 
se uni 
brietzen 
premii 
Peschel,
și Ole Hoejlund. Este ora 14.20. 
Norii au coborît la nivelul po
milor. în plină zi s-a făcut în
tuneric și mașinile caravanei 
și-au aprins farurile. Alergătorii 
par niște umbre. Icî-colo, lin
gă pomi, stau zgribuliți cite 
2—3 spectatori. încearcă să le 
zâmbească încurajator cicliști
lor, dar drid le disting figurile 
obosite, acoperite de noroi, își 
duc mîinile la gură, speriați.

între timp, pe șosea s-au 
format două mari grupe (în a- 
fara plutoanelor care încheie 
caravana). în primul se găsesc 
ți Stoica, Ciumeti și Moldovea- 
nu, iar în cel de-al doilea Ar
deleanu și Ziegler. La km 101, 
distanța între primul și al doi
lea pluton este de 4 min. In o- 
rașul Wittenberg (km 105) are 
loc un nou sprint cu premii 
care revine lui Ole Hoejlund, 
talonat de Hanusik și Dolezel. 
Cu acest prilej înregistrăm 
două evenimente : a stat ploaia 
și s-a profilat o evadare. Eroii 
acțiunii sînt belgianul Moonen, 
Marks (R.D.G.), Denhez (Fran
ța), Hanusik (Polonia), Bouma 
(Olanda), Cerkasov (U.R.S.S.) 
și Skelde Petersson (Danemar
ca). La km 121, cei șapte au două 
minute avans, dar la km 140, 
cînd sparge Bouma, plutonul 
reușise să refacă două treimi 
din distanță. Ploaia se revarsă 
din nou peste caravană și ci
cliștii fac tot mai greu față u- 
nui ritm acceptabil. Cu toate 
acestea, fugarii sînt ajunși iar 
distanța față de plutonul doi 
se mărește la peste 10 min. 
Acum, în frunte se află aproa
pe 60 de alergători, care au 
șanse pentru final. Dar atmos
fera de înțelegere domnește 
puțină vreme în pluton, deoa-

rece 
din 
își încearcă 
Este vorba de băieții lui Lu
cien Acou, belgienii 
ghem și Schoeters, 
slovacul Vavra, de polonezul 
Kegel, de sovieticul 
și de Mikein (R.D.G). Spre mi
rarea întregii caravane, Cerka
sov și Kegel colaborează cu 
belgienii, ajutîndu-i la obține
rea unul important avans asu
pra tricoului galben și al e- 
chipelor proprii. Avansul fuga
rilor crește la peste 2 min și. 
in apropiere de Halle, van Ty
ghem — cu un efort extraor
dinar, care relevă un talent 
deosebit — se detașează de 
grupul avansat. In urmărirea 
sa pornește doar Vavra. Dar, 
belgianul intră pe stadion cu un 
avans de 24 sec. față de ceho
slovac și cu un minut 13 sec. 
înaintea plutonului. Van Ty
ghem va îmbrăca Ia Halie tri
coul galben, iar reprezentanții 
Belgiei tricourile albastre de 
lideri în clasamentul pe na
țiuni.

Noel van Tyghem s-a născut 
la 9 octombrie 1947 la leper. 
El are 1,75 m înălțime și rfff-ț 
târește 72 kg. Locuiește la Lan- 
gemark. Anul acesta el a cîști
gat trei competiții pe etape. 
Antrenorul Lucien Acou mi-a

1 spus că van Tyghem, membru 
al lotului olimpic belgian, va 
evolua Ia sfirșitul lui iulie In 
România, la întrecerile „Cupei 
Bucureș țiului".

van Ty-
de ceho-

Cerkasov
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CLASAMENTUL ETAPEI : 
1. VAN TYGHEM 4h 49:19, 2. 
Vavra 4h 49:43, 3. Kegel 4h 
50:32, 4. Mikein, 5. Cerkasov, 
6. Schoeters — toți același timp 
cu Kegel, 1. Izsak 4h 53:22, 8. 
Ampler, 9. Ole Hoejlund, 10. 
Hanusik — ei au sosit printre 
primii în cadrul unui pluton de 
aproximativ 60 de alergători.
...23. Stoica. ...42. Moldoveanu,

TURNEE DE BASCHET
ASSUNCION

ASSUNCION 10 (Agerpres).— 
La Assuncion au continuat,în
trecerile campionatului mascu
lin de baschet al Americii de 
Sud. Echipa Columbiei a dispus 
cu scorul de 70—61 (26—24) de 
selecționata Ecuadorului, iar 
reprezentativa Uruguayului a 
întrecut cu 73—52 (45—20) for
mația Paraguayului.
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Câștigătorul etapei a

...56 Ciumeti — același timp, 
...84 Ziegler, ...85. Ardeleanu. 
Abandonînd 8 cicliști, în clasa
ment au mai rămas 97 de con- 
curenți. CLASAMENTUL GE
NERAL INDIVIDUAL : 1. VAN 
TYGHEM (Belgia) 8h 37:59, 2. 
Vavra (Cehoslovacia) la 54 sec., 
3. Schoeters (Belgia) la 1:43, 4. 
Mickein (R.D.G.) la 2:13, 5. 
Cerkasov (U.R.S.S.) la 2:13, 6.

—Ți.

1111■
ii-a, Noel van Tyghem intră primul pe stadionul din Halie 

(Telefoto: AGERPRES)

Kegel (Polonia) la 2:27, 7. Ha
nusik (Polonia) la 4:03, 8. O. 
Hoejlund (Danemarca) la 4:48, 
9. Izsak (Ungaria) la 5:03, ...31. 
Moldoveanu, ...43. Ciumeti — a- 
celași timp cu Izsak, ...63. 
Stoica la 6:30, ...74. Ziegler la 
28:39, 75. Ardeleanu — același 
timp. CLASAMENTUL GENE
RAL PE ECHIPE: 1. BELGIA 
,26h 00:43, 2. Cehoslovacia la

4:14, 3. Polonia la 4:18, 4. R.D. 
Germană Ia 5:33, 5. U.R.S.S. 
la 5:33, 6. Danemarca Ia 8:08,
7. Ungaria la 8:23, 8—12. Fran
ța, Suedia, Bulgaria, România, 
Anglia — același timp cu Un
garia. ...16. Italia la 31:50. E- 
chipele Cubei și Finlandei nu 
mai figurează în clasament. 
Sîmbătă : etapa a III-a, Halie 
— Suhl (194 km).

MllNE, IN ÎNTREAGA ȚARĂ

FINALA PE JUDEȚE LA CROSUL TINERETULUI
La 21 aprilie, într-un cadru 

sărbătoresc, mii de băieți și 
de fete s-au aliniat la startul 
unt'i populare și îndrăgite în
treceri de primăvară: CRO
SUL TINERETULUI. Era eta
pa I a acestei frumoase com
petiții organizată de Uniunea 
Tineretului Comunist — eta
pa pe școală, pe institut de 
învățămînt superior, comună, 
întreprindere, instituție. Au 
cîștigat, firește, cei mai buni, 
O uriașă și corectă armată de 
arbitri le-a consemnat rezul
tatele -în foile de1 concurs, in- 
yițîndu-i — conform regula
mentului — să participe apoi 
la etapa următoare (pe loca
litate) din 5 mai. Crosiștii „au 
răspuns : PREZENT !“ Și ast
fel, cei mai buni dintre cei 
buni se vor întrece mîine, în 
cadrul penultimei etape — FI
NALA PE JUDEȚE LA CRO
SUL TINERETULUJ.

„Avancronica" acestei mari 
competiții de duminică con
semnează deschideri festive 
(CU FANFARE ȘI STADIOA
NE ÎMPODOBITE SĂRBĂTO
REȘTE cum au fost în eta
pele precedente la Galați și 
Arad) ; CU DIFERITE ALTE 
REUȘITE ACȚIUNI (duminici 
cultural-sportive, demonstrații 
de lupte, gimnastică etc.) care 
au completat pasionantele în
treceri de cros organizate în 
comunele Feldru, Rebrișoara 
și Teaca din județul Bistrița ; 
cu numeroși participant și 
sute de spectatori (vezi 
muna Pechea din județul 
lăți).

„Avancronica" finalei
județe la CROSUL TINERE-

TULUI recomandă — avînd 
în vedere desfășurarea etape
lor de pînă acum — MAI 
MULTA ATENȚIE IN ALE
GEREA TRASEELOR. La 
Brașov șl Pitești, bunăoară, 
întrecerile de cros au primit

calificativul „EXCEPȚIONAL" 
lă capitolul tehnic, dar și 
un „^SATISFĂCĂTOR" pen
tru alegerea traseului. S-a 
alergat în afara orașelor, în

(Continuare în pag. a 2-a)
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START IN CAMPIONATELE

record
In prima zl, Z. Fiat-330

republican
de haltere, 
sala Recolta

NAJIONALE OE HALTERE

co-
Ga-

pe

„Naționalele" 
au început în . ..
Capitală, au desemnat ieri 
mii doi campioni. Conform aștep
tărilor, titlul la „cocoș" a revenit 
lui Z. FIAT (Steaua) cu un rezul
tat bun : 330 kg — record repu
blican (v.r. 327,5 kg). Din păcate, 
următorii clasați au obținut per
formanțe mult inferioare. iată 
clasamentul categoriei cocoș : 1. 
Z. Flat (Steaua) 330 kg (110, 97,5, 
122,5), 2. i. Hortopan (Olimpia) 
277,5, 3. P. Bostan (Rapid). De re
marcat că .'L Fiat a reușit la 
„smuls" 97,5, rezultat care ar fi 
constituit un nou record al țării, 
dacă Flat nu ar fi depășit limita 
categoriei cu 100 de grame.

La „pană" lupta s-a dat intre 
cei trei reprezentanți ai clubului 
Steaua, V. Rusu, I. Panait șl A. 
Toma. Pînă la urmă, victoria i-a 
revenit lui V. Rusu. cu un rezul
tat modest, după ce Panait a fost 
eliminat din concurs, în urma 
celor trei ratări la împins (105 
kg). Rezultate : 1. V. RUSU 
(Steaua) 330 kg (105, 95, 130) ; 2. 
A. Toma (Steaua) 305 kg ; locul 
3. A. Wagner (Steagul Roșu Bra
șov) 290 kg. Concursul continuă 
astăzi, tot în sala Recolta, de la 
ora 15,30 cu desfășurarea întrece
rilor Ia categoriile ușoară, semi- 
mljîocle și mijlocie.

Z. FI AT (Steaua) campion, na
țional la categoria cocoș 

Foto : R. TEODOR

învingători în prima zi
a concursului de tir
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• MATUSCHEW- 
SKI ȘI FIGUERO- 
LA IN ROMANIA. 
— La F.R.A. au so
sit primele confir
mări de participare 
la tradiționalele 
campionate interna
ționale de atletism, 
programate în 
iana Brașov la 
și 28 iulie. B. 
Germană va fi 
prezentată de 15 
leți olimpici 
frunte cu faimosul 
alergător de 800 m, 
Manfred Matuschew- 
ski. Cuba participă 
cu echipa sa olim
pică de 27 de atleți, 
avînd cap de afiș 
pe sprinterii EN
RIQUE FIGUERO- 

iLA șl MIGUELINA 
COBIAN.

PO-
27
D. 
re- 
at- 
în

• MIERCURI, LA 
BUCUREȘTI, RO
MANIA — CUBA LA 
BASCHET MASCU-

Deoarece 
Bucu- 

mai 
a-

LIN. — 
va sosi la 
reștl cu o zi 
devreme dectt 
nunțase inițial, 
chipa naționalachipa națională de 
baschet masculin a 
Cubei și-a modificat 
programul turneu
lui din tara noastră 
astfel : miercuri 15 
mai, Ia București
19) : România —
Cuba : joi 16 mai, 
la București (sala 
Floreasca, ora 19): 
Dinamo București 
— Cuba ; duminică 
19 mai, Ia Galați : 
Selecționata orașu
lui Galați — Cuba; 
luni 20 mai, la 
București (sala Flo
reasca, ora 20) : Ro
mânia — Cuba. Bas- 
chetbaliștll cuba
nezi, aflați In tur
neu de verificare în 
vederea întrecerilor 
preolimpice, au de
butat în Europa cu 
victoria obținută la 
Budapesta 
naționalei 
(78—76).
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Î
deea că succesul sau mfrînge- 
rea sportivilor au, printre al
tele, și un resort psihologic 
s-a răspîndit și s-a acreditat 
în ultimii 15ani ca un panaceu.

Ideea că și antrenamentul 
trebuie să se desfășoare pe 

anumite coordonate psihologice (aten
ție concentrată, încordare alternată cu 
relaxare, cunoașterea scopului, partici
pare conștientă,' gîndire promptă și se
lectivă, autocontrol riguros al segmen
telor corpului și grupelor musculare ețc.) 
este acceptată dar, neștiindu-se bine 
cum să se acționeze este apoi abando
nată prin sertărașe ale memoriei și 
regăsită doar prin ședințele în . care 
se cer exprimate idei dar nu și de
monstrarea profunzimii lor.

Ideea că randamentul sportivilor în 
competiții, sau comportarea lor în tim
pul antrenamentelor, sînt dependente,în- 
tr-o măsură însemnată, de stările, lor 
intime, de eventualele conflicte inte
rioare, de existența unor spine irifa- 
tive venite din sfera vieții familiale, 
profesionale, sau din contextul relații
lor dintre ei, este frecvent ignorată, iar, 
atunci cînd atrag atenția, sînt atinse cu 
degete neîndemînatice resorturile (de, o 
delicatețe ce nu admite comparații), 
universului sufletesc. în fața ideii că în 
sporturile de echipă formațiile trebuie 
alcătuite și în funcție de anumite con
cordanțe sau disonanțe de ordin afec
tiv, volitiv, intelectual etc. antrenorii se 
opresc rareori sau de loc.

Cînd, prin 1958, s-a aflat că echipa 
Braziliei a fost însoțită la Campionatul 
mondial din Suedia și de către un psi
holog, mulfi acordau știrii zîmbetul cu
venit oricărei extravaganțe. Ulterior, 
s-au adunat numeroase și concludente 
mărturii convergente, îneît au continuat 
să zîmbească doar cei ce se învîrt zil
nic în manejul sărac al citorva idei 
prăfuite. Toate competițiile olimpice 
sau mondiale, dure, prelungi sînt un fel 
de mări agitate de puternice emoții, pe 
care sportivul le străbate anevoie, hăr
țuit, deseori neliniștit, cu un echilibru 
sufletesc labil, amenințat de numeroase 
dificultăți, pîndit de surprize nu întot
deauna agreabile etc. A porni de la 
premisa că orice antrenor știe cum tre
buie să se’ umble pe claviatura sufle
tească a sportivilor în toate circumstan
țele, dar mai ales în timpul etapelor 
premergătoare și în perioada marilor 
competiții, echivalează cu vulgarizarea 
noțiunii de pregătire psihologică. Son
dajul sufletesc, pînă la straturile sale

IcIUaUIC, vuilvw.yivi vm ° 

pare conștientă, gîndire

(sTiă FioreascaUrdra ce^® ITla' intîme,-citeiwffl»a-si cenzurarea
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asupra
Ungariei

„TINA- 
RAPIDIST"
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emoțiilor, echilibrul de mare finețe din
tre mobilizarea ambițioasa a resur
selor, relaxarea controlată și lucidi
tatea suverană peste o lume de emo
ții violente, toate aceste analize, diso
cieri, sinteze nu vor putea fi, cel mai 
adesea, realizate, stăpînite și dirijate 
doar de către cuplul antrenor-sportiv. 
Forul interior al sportivului trebuie în
țeles, atins, ordonat, echilibrat „cu de
gete de lumină", cu proiecția inefabilă 
a unor minți admc cunoscătoare.

Reglarea și autoreglarea stărilor psi
hice, necesitatea relaxării și autorela- 
xării nervoase și musculare sînt adevă
rate capitole ale pregătirii psihologice, 
rămase în afara îrigusfei noțiuni utili
zate la noi și compusă, de altfel aproa
pe în exclusivitate, din ineficacele sau 
dăunătorul apel: „azi trebuie să cîș- 
tigăm cu orice preț, deoarece..."

Pregătirea psihologică a sportivilor de 
performantă trebuie încredințată psiho
logilor și psihoterapeuților, deținători ai 
unei solide pregătiri de specialitate, 
capabili să analizeze și să sintetizeze 
profilul psihologic al fiecărui subiect, 
să sesizeze si să interpreteze reacțiile 
lor cele mai fine, să anticipeze, să pre
vină și să corecteze evemualele stări 
negative, să acționeze prin metode psi
hologice asupra microuniversului sufle
tesc Anacronismul opticii existente 
încă în sportul nostru în acest do-‘ 
meniu alunei cînd nu-l ignorează 
îl vulgarizează ; el devine și mai 
pregnant dacă este alăturat de evo
luția noțiunii în alte țări, unde se vor
bește curent despre psihologia, psiho
patologia, psihofarmacologia sportivă.

Apropierea Olimpiadei dă un certifi
cat de oportunitate acestei probleme.

Pe lîngă loturile olimpice, alături de 
antrenori și medici ar trebui să lucreze 
și 2—3 psihologi si psihoterapeuți re- 
putati. Investigarea sportivilor și pe 
aceste coordonate ar evidenția date 
insesizabile altfel. S-ar preveni riscuri, 
s-ar descoperi zone, poate insuficient 
valorificate în fiecare „tricolor", s-ar 
corecta _ metodologia antrenamentelor, 
s-ar cîștiga poate încă un criteriu obiec
tiv pentru alcătuirea echipelor. Impor
tanta acestei colaborări se cere a fi 
scoasă în evidență din conul de um
bră al ignorantei. Trebuie să se creadă 
în valențele ei, nu numai în perioada 
de pregătire din țară, ci și acolo, în 
Mexic, în etapa de aclimatizare pre
mergătoare J.O. și, cu atit mai mult, 
în timpul marilor întreceri. Tn coloana 
celor _ ce-i însoțesc pe sportivii români 
la olimpiade se impune să capete un 
loc de titular și PSIHOLOGIA.
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RUL
LA BOX. — Azi, de 
la ora 18 se va dis
puta în „potcoava" 
stadionului Giulești 
o interesantă reu
niune de box dota
tă cu Cupa ;,Tînă- 
rul rapidist". Vor 
avea loc 8 meciuri 
de seniori și 7 de 
juniori. Din progra
mul galei desprin
dem partidele : I. 
Hodoșan — I. Ba- 
lint ; M. Ene — I. 
Streche ; N. Paras- 
chlv — D. Corbea- 
nu ; N. Petrescu — 
p. Petrescu.
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IIde la Veneția I

calibru redus 3 x 40 
pistol viteză, pistol 11- 
armă standard 3 x 20

BERLIN 10 (Agerpres). — în 
cadrul turneului pe care îl în
treprinde în R.D. Germană, for
mația masculină de baschet 
V.E.F. Riga a întâlnit la Halle 
echipa reprezentativă a tării 
gazdă. Victoria a revenit echi
pei R.D. Germane cu scorul de 
72—63 (34——31). Cei mai buni 
jucători ai învingătorilor au 
fost Pflau și Hinzer. care au 
marcat 14 și respectiv 13 puncte.

DUMINICA

LA DINAMO

I

Cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de activitate, clubul 
.,Dinamo" organizează la 12 
mai, în parcul din șos. Ștefan 
cel Mare o „Duminică cultural- 
sportivă".

între orele 8,30—14 și seara 
de la ora 19 vor avea loc nu
meroase și atractive manifes
tări. Spicuim din program :

8 Demonstrafii de box, 
lupte și gimnastică.

8 Concurs de călărie la 
probele de ștafetă și obstacole

8 Demonstrații de dresaj cu 
clini de miliție.

@ Ștafeta pompierilor.
9 MECIUL DE FOTBAL 

STEAUA — DINAMO CU 
PARTICIPAREA FOȘTILOR 
JUCĂTORI VOINESCU, BIR- 
TAȘU, COSMA, CĂLINO1U, 
APOLZAN, BARTA, NICUȘOR, 
ENE II, OZON, FRAȚII ZAVO- 
DA, TOMA, ALEXANDRESCU, 
ONISIE ȘI ALȚII. Arbitrează 
Mircea Cruțescu, ajutat Ia tușă 
ie D. Rusu și I. Comșa.

9 Turneu internațional de 
polo, meciuri de handbal, vo
lei, baschet, tenis etc.

în cadrul programului artis
tic își dau concursul i
• Cele mai bune ianiare 

bucureștene.

• Soliștii de muzică popu
lară, artistele emerite AURE
LIA PATU-RADUȚU șl ANGE
LA MOLDOVAN, Ion Cristo- 
reanu, Maria Butaciu, Irina Lo- 
ghin.

© Soliștii de muzică ușoară 
artista emerită DORINA DRA- 
GHICI, Aida Moga, Rodica 
Paliu, Constantin Drăghici, 
Aurelian Andreescu.

© CÎNTĂREAȚA ITALIA
NĂ MERI MARABINI, PARTI
CIPANTĂ LA FESTIVALUL 
INTERNAȚIONAL DE LA SAN 
REMO.

9 Ansamblul de dansuri 
populare „CIOClRLIA".

IMPORTANT DE REȚINUT: 
PENTRU COPII ȘI ELEVI IN
TRAREA ESTE LIBERA.

VENEȚIA, 10 (prin telefon). 
Trăgători din cinci țări (Italia, 
Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria 
și România) au luat startul in 
competiția internațională care 
va fi găzduită aici timp de 
trei zile. Prima probă a fost 
cea de G0 focuri culcat. Atit la 
echipe cit și Ia individual, vic
toria a fost cucerită de repre
zentanții României, cu rezul
tate bune : echipe : 1. ROMA
NIA 2369 p, 2. Italia 2363 P, 
3. Ungaria 2352 p, 4. Iugoslavia 
2349 p, 5. Bulgaria 2345 p; 
individual: 1. I. OLARESCU 
595 p, 2. M. Ferecatu 595 P, 3. 
Donna (Italia) 593 p, ...7. Gh. 
Vasilescu 590 p, ...10. Șt. Caban 
589 p. Au luat parte 20 de con- 
curențl.

întrecerile continuă sîmbătă 
șl duminică eu probele de armă 
liberă 
focuri, 
ber și 
focuri.

• CONCURSUL 
REPUBLICAN UNI
VERSITAR DE TIR. 
— Azi și mîine, po
ligonul Tunari găz
duiește o întrecere 
studențească de am
ploare : concursul
republican univer
sitar de tir. Partici
pă cei mai buni 
trăgători din clu
burile : Arhitectura 
București, Politeh
nica Timișoara, 
I.M.F, București, 
Institutul pedago
gie Oradea, Poli
tehnica Iași, Con
strucții București, 
I.M.F. Cluj, Poli
tehnica București, 
Politehnica 

întrecerile 
dotate cu 
Ministerului 
țămîntului”.

Brașov, 
stnt 

„Cupa 
tnvă-

I
I
I
I

I
I
I
I

I. MITROFAN

I
I
I
I
I
l
I
I
I
J

DERBI ATLETIC PE STA
DIONUL „23 AUGUST11. — 
Astăzi și mîine, are loc in 
Capitală întîlnirea centrală 
a campionatului național de 
atletism pe echipe, meciul 
C.A.U. — Steaua — Dina
mo (amănunte în pagina a 
2-a). ,

LA MAMAIA: 23-29 MAI

k XV-a Adunare Generală
Trienală a C.I.C.

PE PISTELE ATLETICE DIN S.U.A.
NEW YORK 10 (Agerpres). 

Cîteva rezultate înregistrate 
în concursuri atletice desfă
șurate în S.U.A. : Bakersfield, 
Hailey a cîștigat proba de să
ritură în înălțime cu 2,16 m ; 
Des Moines (Iowa), Butler a 
fost cronometrat pe distanța

de 120
pul de
nia), Pruitt a realizat timpul 
de 9,4 în proba de 100 yarzi, 
Hobbs: proba de 120 yarzi 
garduri a fost cîștigată de 
Carty în 13,6.

yarzi garduri cu tim-
13,8 ; Fresno (Califor-

Intre 23 șl 29 mai, la Mamaia 
vor avea loc lucrările celei de 
a XV-a Adunări Generale Trie
nale a Consiliului Internațional 
de Vînătoare (C.I.C.). Cu ocazia 
unei conferințe de presă orga
nizată ieri la sediul A.G.V.P.S., 
s-au dat o serie de detalii pri
vind importantul eveniment a- 
mlntlt mai sus.

Această Adunare Generală Trie
nală coincide cu 40 de ani de la 
înființarea Consiliului Interna
țional de Vînătoare, țări fonda
toare fiind România, Franța, Ce
hoslovacia șl Polonia, iar ideea 
înființării acestui organism a- 
parține lui Nlcolae Săulescu, azi 
In virată de 84 de ani, unul dln-

tre fondatori. In C.I.C. sînt în
scrise 42 de țări.

Pînă acum, și-au anunțat so
sirea la Mamaia peste 100 de par
ticipant! (din 22 de țări) tn com
pania a numeroși însoțitori. Cu 
această ocazie vor fi organizate 
expoziții de trofee vînătorești, de 
filatelie, de cărți și fotografii. De 
asemenea, oaspeții vor face 
excursii în Delta Dunării șl pe 
întregul litoral șl vor vizita mă
năstirile din nordul Moldovei. 
Totodată, participanții vor putea 
lua parte la diferite partide de 
vînătoare Ia căpriori.

I.a lucrările de la Mamaia vor 
fi prezente o seamă de per
sonalități din conducerea C.I.C., 
precum și un reprezentant al 
Consiliului Economic European.

*âr fac/iic/e^ea erffftei

ROMA: Tiriac l-a învins pe Crealy
ROMA, 10 (prin telefon). — în al doilea meci susținut în proba de 

simplu a campionatelor internaționale de tenis ale Italiei, jucătorul 
român Ion Tiriac a obținut o frumoasă victorie în fața australianului 
Dick Crealy, pe care l-a învins cu 4—6, 6—3, 6—1, 6—2. Viitorul adversar 
al lui Tiriac va fi învingătorul partidei dintre Fitzgibbon (S.U.A.) Șl 
Ruffels (Australia). Primul a dispus de compatriotul său Dent: 6—1, 
3—6, 6—4, 6—4. Au început șl jocurile de dublu. Cuplul român Tiriac — 
Năstase a eliminat pe neo-zeelandezii Hawkins — Parun : 6—1, 6—1, 6—2. 
în turneul de simplu feminin, ambele jucătoare românce au fost elimi
nate : Vopickova — Ciogolea 6—0, 6—3 ; Williams — Dlbar 6—4, 6—4.

Iată alte rezultate, la simplu masculin : Holecek — Cox 1—8, 8—6,
5— 7, 6—1, 7—5 ; Hewitt — Fox 7—5, 6 -3, 6—3 ; Riessen — Kaloghero- 
poulos 6—2. 6—3, 7—9, 6—2 ; Dl Matteo — Mandarlno 7—5, 3—6, 6—3,
6— 2 ; Gisbert — Gasiorek 9—7, 9—7, 6—1 ; Kodes — Merlo 7—5, 6—1, 4—6, 
6—3. Victorii în 3 seturi au obținut Mulligan la Elschenbrolch și Pie- 
trangell la Battrlck.
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ÎN CĂUTAREA CAUZELOR STAGNARH

Zilele trecute a avut loc Con
ferința Comitetului F.R. Volei, 
care a analizat activitatea des
fășurată în perioada iulie 1967 
— mai 1968. perioadă ce a cu
prins două evenimente de sea
mă ale calendarului internatio
nal : campionatele europene 
din Turcia și Cupa campionilor 
europeni. Prima competiție. în 
speeial.- a scos în evidentă re
gresul pe scara valorii conti
nentale a voleiului 
atât la băietis cît șt
ia fete.'

ParticLpanții din 
tară și-au exprimat opiniile In 
legătură cu cauzele care au 
generat această 
propus soluții 
Iată cîteva din 
de vedere:

Prof. S. GHEORGHIȚĂ ț 
;,Una din cauzele care au de
terminat pasul pe loc al vo
leiului românesc trebuie cău
tată în sistemul defectuos de 
desfășurare a campionatului. 
Sistemul aciuai nu va duce 
niciodată Ia progresul voleiului, 
din moment ce, într-un 

eohipele joacă trei luni și 
nouă. Fără un campionat 
tinuu, de 
in zadar

Voleiul 
situație si ... _ 
de paradoxuri. In loturile e- 
chipelor există junioare talen
tate și totuși antrenorii nu au 
curajul să le promoveze, utili- 
zînd jucătoare depășite ca vîr
stă. pentru a-și asigura un loc 
de mijloc pe scara... mediocri
tății. Chiar și Iotul național 
este compus din astfel de ju
cătoare. Pe de altă parte. în 
vreme ce pretutindeni in Eu
ropa se simte un suflu inova
tor; voleibalistele noastre uti
lizează maniere de joc înve
chite; iar antrenorii fae pre
gătirea numai în acest spirit 
■retrograd. Adăugind la aceasta 
lipsa de preocupare pentru sti
mularea sportului școlăresc și

românesc, 
mai ales,

întreaga

situație sl au 
de redresare, 
aceste puncte

an, 
stau 
con- 
luni,minimum șapte 

se așteaptă progrese, 
feminin, care are o 
mai jalnică, este plin

studențesc, ne putem face o 
idee clară asupra consecințelor 
pe care le-am suportat Ia eu- 
ropene. Ie suportăm în activi
tatea internă si le vom supor
ta mult timp de acum înainte, 
dacă vom păstra în continuare 
optica conservatorismului".

Prof. GH. BODESCU: ;,Unul 
dintre resorturile care ar putea 
împinge înainte acest sport la 
noi este dezvoltarea și stimu
larea voleiului școlăresc. De a- 
semenea, ar trebui sprijiniți 
mai consistent acei antrenori și 
instructori care lucrează cu pa
siune pentru depistarea tinere
lor talente. Alături de acestea, 
mărirea numărului de echipe 
in prima divizie sau a număru
lui de jocuri intr-un campionat 
ar fi un pas spre progresul 
dorit. în divizia B, care con
stituie încă un refugiu al ju
cătorilor de „A" depășiți de 
vîrstă, să se impună ca limită 
superioară 25 ani. Trebuie a- 
cordată mai multă atenție pre
gătirii juniorilor și junioarelor. 
Pină acum s-au aruncat bani 
în vint plătindu-se jumătăți de 
normă unor antrenori care nu 
și-au meritat cîtuși de puțin 
salariul".

Lector univ. CORNELIA 
GHIBU: „Slăbiciunile actuale 
ale voleiului se datoresc și lip
sei unui control permanent din 
partea federației, deoarece fo
rul competent nu și-a format 
un aparat de voluntari pe care 
să se bizuie în acest sens. Ca
rența principală a sportului cu 
mingea peste ' fileu rezidă însă 
în incompletele și învechitele 
metode de instruire. Se joacă, 
într-adevăr. ca în ’58. Instrui
rea nu trebuie să Înceapă abia 
la 14—15 ani, ci mult mai de
vreme (8—9 ani), asa cum se 
face, de pildă, la baschet și 
fotbal. De fapt, federația de 
volei este printre puținele care 
nu acordă 
critica, de 
specialitate 
planul de
tat aici, enunță obiectivele de 
viitor, dar nu arată și felul 
cum ar putea fi realizate".

Prof. RODICA ȘICLOVAN : 
;,în ultima vreme. în loc să 
crească bagajul de procedee 
tehnice folosite de jucătorii și 
jucătoarele noastre, constatăm, 
dimpotrivă, că el sărăcește pe 
zi ce trece. Nu se mai utili
zează pasa din săritură, iar 
preluarea pe sus a devenit o 
„rara avis". La aceasta contri
buie și arbitrajul neunitar, de
parte de cel practicat pe Plan 
internațional".

Prof. I. KUNST-GHERiMĂ- 
NESCU. secretar al C.N.E.F.S.: 
„Așa cum au subliniat aproa
pe toti vorbitorii, pasiunea și 
munca antrenorilor si a tuturor 
celorlalți factori răspunzători 
constituie promotorul oricărei 
activități sportive. Această pa
siune trebuie inoculată între
gului aparat al F.R. Volei, de 
care depind destinele acestui 
sport. Voleiul românesc stag
nează. o știm. De aceea, este 
necesară antrenarea activiștilor 
din toată tara pentru a pune

umărul Ia redresarea mult do
rită. De asemenea, federația 
trebuie să acorde (îmbunătățind 
colaborarea cu organele sindi
cale și de tineret) o atenție spo
rită dezvoltării bazei de mase 
a voleiului de mare performan
tă. folosirii judicioase a con
dițiilor materiale (în special să
lile) care stau la dispoziție, re
cuperării în favoarea sportului 
a sălilor care au primit o altă 
destinație. O condiție la fel de 
importantă o constituie intări-

V
rea muncii educative cu sporti
vii. Antrenorii care creso ele
mente valoroase să fie recom
pensați după roadele muncii 
lor. In scopul ridicării valorii 
și a potențialului echipelor re
prezentative, sînt necesare pre
gătirea centralizată a sportivi
lor de elită și angajarea de în
tâlniri internaționale numai eu 
formații din fruntea ierarhiei 
voleiului mondial".

atenție copiilor. Aș 
asemenea, forul de 
pentru faptul că în 
perspectivă, prezen

ADIO
Astăzi șl mîine, pe stadionul 

„23 August" (sîmbătă de la ora 
17, duminică de la ora 16), 
campionatul pe echipe își pro
gramează derbiul: triunghiula
rul CLUBUL ATLETIC UNI
VERSITAR — STEAUA — DI
NAMO.

Cele trei formații cumulează, 
cu mici excepții, valorile ma
jore ale atletismului românesc, 
alcătuiesc armătura reprezen
tativei naționale, dețin un pro
cent însemnat al acelora care 
și-au trecut în plan participarea

FINALA PE JUDEȚE
LA CROSUL TINERETULUI
(Urmare din pag. 1)

INDICILOR!
ța Jocurile Olimpice. Toate a- 
cestea conferă meciului o în
semnătate ieșită din comun, ne 
obligă să urmărim, înaintea ci-

„CUPA PRIMĂVERir-*
LA PENTATLON MODERN
Prima probă din cadrul con

cursului — călări a — a fost cîș- 
tigată de Teodor Guță (Steaua 
II) cu 1100 puncte. Pe locul 2 
Paul Tătaru (Sănătatea Timișoa
ra) cu 1070 puncte, Iar pe locul 
3 Gheorghe ionescu (Sănătatea 
Timișoara 1 070 p.

Scrima a fost cîștigată de doi 
concurenți, C. Zamfir și Gh. io
nescu, care au totalizat fiecare 
cîte 26 de
p ; locul 3
CU, cu 970 
primul loc
Zamfir și Gh. Ionescu, fiecare 
2100 puncte, locul 3 de — 
Spîrlea cu 2 010 p.

Pe echipe conduce Steaua
cu 4 720 p, urmată de Sănătatea 
Timișoara cu 4 510 p și Steaua I 
cu 4 450 p.

victorii, obținînd 1 030 
— Alexandru Stoenes- 
p. După două probe, 
este împărțit de c.

cu
D.

II

Gh. TOMIUC

pădure, competiția desfâșu- 
rîndu-se într-un complet, dar 
explicabil anonimat. La a- 
ceasta a contribuit și faptul 
că organizatorii au programat 
cursele la o oră destul de ma
tinală, astfel că frumoasa idee 
de a oferi spectatorilor și o 
dimineață de agrement în 
mijlocul naturii, nu a putut 
<fi realizată. Păcat!

Etapa de mîine, 12 mai, va 
trebui să stea în fruntea ac
țiunilor sportive din fiecare 
județ. Comitetele U.T.C. și 
celelalte organe care concură 
la organizarea acestor între
ceri au fost îndrumate să ini
țieze, cu ocazia CROSULUI 
TINERETULUI, diferite ma
nifestări sportive : întreceri 
de FOTBAL, HANDBAL, 
VOLEI, LUPTE etc., DE
MONSTRAȚII, iar seara — 

. atrăgătoare CARNAVALURI 
ALE TINERETULUI. Desi
gur, de un frumos succes se 
vor bucura crosurile organi
zate în centrul orașelor. Iar 
dacă ele vor fi și bine popu
larizate (prin afișe, panouri, 
stați i de radioamplificare 
ș.a.) reușita va fi asigurată !

O importanță deosebită tre
buie să se acorde ATRAGE
RII LA CROSUL DE MÎINE 
A TUTUROR CELOR CALI
FICAȚI IN ETAPA PRECE
DENTA, regulamentul per- 
mițînd PARTICIPAREA ȘI

TINERI DIN 
să se întreacă.

JUNIORI (15—19 
fete (800 m), băieți 

m); SENIORI (peste 19 
fete (1000 m), băieți 
m).

A ALTOR 
ORAȘ, dornici 
Sportivii militari, clasați pri
mii pe unitate, vor lua și ei 
startul în această etapă. Pe 
ce distanță se va alerga du
minică ?
ani): 
(2 000 
ani): 
(3 000

Menționăm că, etapa a III-a 
(pe județ) se va desfășura — 
conform regulamentului — 
ÎNTR-O LOCALITATEA DE
SEMNATA DE COMITETUL 
JUDEȚEAN AL U.T.C. ȘI 
VA FI ORGANIZATA DE 
ACESTA CU SPRIJINUL 
INSPECTORATULUI DE ÎN- 
VAȚAMÎNT, CONSILIULUI 
JUDEȚEAN SINDICAL ȘI 
CONSILIULUI JUDEȚEAN 
PENTRU EDUCAȚIE FIZI
CA ȘI SPORT. În municipiul 
București, așa cum am anun
țat, întrecerile de cros vor 
avea loc pe terenurile de 
sport ale Casei de cultură a 
tineretului din sectorul 7. 
Etapa finală, pe țară, va fi 
organizată de către C.C. AL 
U.T.C., cu sprijinul MINIS
TERULUI ÎNVAȚAMÎNTU- 
LUI, U.G.S.R. și C.N.E.F.S., 
în București, la 19 MAI.

Așadar, mîine, în întreaga 
țară — FINALA PE JUDEȚE 
LA CROSUL TINERETULUI

Frumusețea și amploarea com
petiției obligă. Impune o per
fectă organizare, un cadru 
sărbătoresc, inițierea unor alte 
întreceri și demonstrații spor
tive. Nobilul scop al crosu
lui de duminică este bine
cunoscut : atragerea unui nu
măr cît mai mare de tineri la 
practicarea sportului, în ve
derea întăririi sănătății și 
călirii organismului, pentru 
depistarea elementelor talen
tate în atletism.

Succes tuturor participan- 
ților !

frelor de punctaj, care vor de
termina scorurile întâlnirilor, 
pe acelea ale performanțelor 
realizate.

Este cazul să precizăm că pe
rioada dulce a indicilor, para
metrilor sau probelor de con
trol este încheiată șl acum lo
cul genuflexiunilor l-au luat 
cronometrul și ruleta, cel mai 
severi (dar și cei mai drepți) 
examinatori ai cunoștințelor a- 
cumulate în perioada de pre
gătire. Pentru că, la marile 
concursuri șl la J.O. se iau în 
considerație PERFORMANȚE
LE și nu INDICII, în idolatri
zarea cărora sînt tentați să 
cadă destul de mulți antrenori 
și tehnicieni.

Din lista lungă a participan- 
ților care vor putea fi văzuți 
azi și mîine pe stadionul „23 
August", notăm cîteva capete 
de afiș : Viorica Viscopoleanu 
și Elena Vintilă, la lungime

fete, Dinu Piștalu și Petre 
Astafei la săritura cu prăjina, 
Mihaela Peneș și Ioana Stancu 
la aruncarea suliței, Șerban 
loan, la săritura în înălțime, 
Iosif Naghi, la aruncarea dis
cului, Zoltan Vamoș, la 3 000 
m ob„ Aura Petrescu, Sanda 
Angelescu și Ruxandra Mari
nescu, la 100 m, Nicolae Perța 
și Dan Hidioșanu la 110_ m.g., 
Valeriu Jurcă și Ion Rățoi la 

400 m.g., Doru Bădini și Adrian 
Samungi, la lungime etc., etc.

Triunghiularul este în același 
timp o avanpremieră a marelui 
concurs de primăvară al senio
rilor, care va trage linia și va 
face bilanțul unei foarte impor
tante perioade de pregătire.

Valeriu CHIOSE

★
în țară, categoria A progra

mează în cadrul etapei a II-a 
meciurile: Cluj — Rapid — 
Metalul (Ia Cluj) și Argeș — 
Brașov — 
categoria 
Progresul 
Giurgiu),
C.A.U. II țla Galați), Bacău — 
Iași — Constanța (la Bacău). 
Seria a II-a : Prahova — Mu
reș — Dolj (lâ Ploiești), Mara
mureș — Bihor — Arad (la 
Baia Mare), Hunedoara — Si
biu — Caraș-Severin (ia Hune
doara).

Timiș (la Pitești). In 
B, seria I : Ilfov —■ 
— Constructorul (la 
Galați — Neamț —

c
Competițiăjde călărie orga

nizată tu pHIejul celei de-a 
XX-a aniversări a clubului 
Dinamo s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate : proba deLUCRĂRILE COMITETULUI EXECUTIVȘI ĂLE COMISIEI TEHNICE A FI.R.A.

începind din 1969 — „Cupa Națiunilor F.I.R.A. pentru juniori"
De curînd au avut loc la 

Fraga lucrările Comitetului Exe
cutiv și ale Comisiei Tehnice a 
F.I.R.A. (Federația Internaționa
lă de Rugby Amator). La aceste 
lucrări, țara noastră a fost re
prezentată de Ion Isvoranu, se
cretarul general al federației de 
specialitate și, în același timp, 
vicepreședinte al Comisiei Teh
nice. La înapoiere, l-am rugat 
să ne dea amănunte despre pro
blemele discutate la Praga, pen
tru a completa știrile transmise 
de agențiile de presă.

„Mai intii, ne-a spus interlo
cutorul nostru, va trebui să fae 
unele precizări. Astfel, nu în a- 
ceastă reuniune de lucru a fost 
stabilită data disputării meciului 
România — Franța așa cum gre
șit s-a anunțat în presă. Fixarea 
locului și a zilei în care se joacă 
acest meci constituie o ches
tiune de competenta celor două 
federații naționale direct in
teresate în limita calendaristi
că indicată de F.I.R.A. O reu
niune a organismelor F.R.A. 
constituind un prilej de întîl- 
nire a reprezentanților diferite
lor federații, era firesc să fie 
folosită pentru definitivarea 
datei.

O altă precizare se referă ia 
formula de disputare a „Cupei 
Națiunilor-F,I.R.A.“. Nu există 
jocuri de baraj ci, ca și pină 
acum, o grupă finală, superioa
ră, din care fac parte Franța 
fcîstigătoarea primelor ediții ale 
competiției), România, Italia 
(retrasă in actuala ediție din

cauza unor dificultăți interne, 
dar probabil participantă la 
viitoarea ediție) și Cehoslovacia. 
Apoi, există grupe calificatorii 
(A și B), în cadrul cărora se 
joacă sistem turneu, cele două 
învingătoare disputînd un meci 
în urma căruia promovează o 
echipă in grupa finală, în timp 
ce ultima clasată din grupa fi
nală, automat (deci fără baraj), 
retrogradează într-una din gru
pele A sau B. Pentru ediția în 
curs, retragerea Italiei a solu
ționat direct retrogradarea iar 
in curînd vom putea cunoaște

Frigiderul „FRAM“ este prevăzut cu patru grătare, două 
cutii din masă plastică cu capac transparent, pentru fructe; 
un compartiment pentru unt și brînză; un raft pentru ouă 
și altul pentru sticle; un evaporator pentru două tăvițe 
necesare obținerii cuburilor de gheață.

Consumul maxim de energie electrică în 24 de ore 3 kWh. 
Frigiderul este prevăzut cu un termostat pentru reglarea 
automată a temperaturii și a consumului de energie.

PREȚ VECHI: PREȚ NOU :
2 500 2 125

 Se vinde și cu plata în rate,

și promovata — probabil Polo
nia.

Sesiunea Comitetului Execu
tiv a avut pe ordinea de zi pro
bleme importante. Una se referă 
la viitorul rugbyului pentru ju
niori. Ca urmare a unei pro
puneri mai vechi, făcută de fe
derația noastră, si la capătul 
unei perseverente acțiuni de 
convingere — și de organizare — 
realizată de noi, s-a hotărit ca, 
începind din 1569, să se dispute 
o mare competiție internațională 
„Cupa Națiunilor-F.I.R.A. pentru 
juniori". Menționez că. deocam
dată, este vorba de o propunere 
pe care urmează să o ratifice 
Congresul F.I.R.A. în toamna 
acestui an. Echipele celor 11 fe
derații naționale care s-au pro
nunțat favorabil vor fi reparti
zate în trei serii, pe zone geo
grafice : Belgia, R.F. a Germa
niei, Italia, Iugoslavia ; Spania, 
Portugalia, Maroc; Bulgaria, 
Cehoslovacia, România. Se joa
că sistem turneu, iar cele trei 
cîștigătoare, alături de Franța, 
calificată direct, dispută alt tur
neu al cărui „XV" victorios cu
cerește trofeul. Fiecare turneu 
se va juca într-o singură țară, 
timp de o săptămînă.

S-a mai discutat apoi proble
ma mult comentatelor modifi
cări de regulament pe care le 
vor experimenta, timp de un 
an, membrele International 
Board-ului și care vor fi aplica
te și de membrele F.I.R.A., tot 
cu caracter experimental. După 
eventuala lor adoptare definitivă 
de către suscitatul for britanic, 
se va pune în discuție adoptarea 
lor și de către'F.I.R.A. Pe ordi
nea de zi a Comitetului Execu
tiv și a Comisiei Tehnice au mai 
figurat următoarele puncte: ar
bitrajul cu rapoarte exacte șl o- 
perativ trimise Ia meciurile in
ternaționale ; editarea de pliante 
și difuzarea de filme în cadrul 
activității de propagandă; tra
gerea la sorți a membrilor Co
mitetului Executiv care trebuie 
realeși (în cadrul fiecărui Con
gres, cîte 4 membri din cei 12 
ai Comitetului). In toamna lui 
1968, la Lisabona, vor fi în a- 
ceastă situație H. Reinholdt 
(R.F. a Germaniei), M. Batigne 
(Franța), M. Saby (Franța) și 
A. Bengellou (Maroc) ; în 1969 
M. Niculescu (România), L. Ra- 
czikowski (Polonia), T. Lacroix 
(Belgia) și J. M. Bourrier (Fran
ța) ; în sfîrșit, în 1970, C. Mon
tano (Italia), L. Sentis (Spania), 
J. Supervielle (Franța) și J. Ha
vel (Cehoslovacia).

Fără îndoială, unele dintre 
aceste probleme vor sta în cen
trul preocupărilor noastre de 
viitor. Dar, despre aceasta cu alt 
prilej.. .“

Convorbire consemnată de
G. RUSSU-ȘIRIANU

ÎNTRECEREA MOTOCRUSIȘTIIOR CONTINUA
DUMINICĂ, LA TG. JIU

ȘT. CIOTLOȘFoto:

REZULTATELE CONCURSULUI
DE CĂLĂRIE DIN CAPITALĂ
obstacole categoria ușoară:
1. E. lonescu (Dinamo) pe ca
lul Baiadera 0 puncte pena
lizare 1:05, 2. A. Donescu
(Steaua) pe calul Graur 0 p 
1:15, 3. A. Donescu (Steaua) 
pe Păunaș 0 p 1:16 ; categoria 
mijlocie : 1, E. lonescu pe 
Baiadera 0 p, 2. C. Vlad (Di
namo) pe Pătrat 0 p, 3. O. 
Recer 
0 p ;
rescu 
Buc.)
2. Cornelia Verdeș 
pe Lux Vh p 1:26, 
Ciocmata (Steaua) pe Saghia 
4 p 1:17 ; juniori începători : 
1—6. cu 
namo), 
(Steaua), 
Ludovica
C. Dinescu (Steaua), M. Con- 
durățeanu (Dinamo); proba 
pentru călăreți cu cai începă
tori : 1—3. cu 0 p : E. lonescu, 
A. Donescu și I. Popa.

(Dinamo) pe Bîrsan 
juniori<: 1. Șt. Teodo-

(Centrul de 
pe Santiago 0

călărie 
p 1:18, 

(Steaua) 
3. Irina

Start la clasa 500 ama, plan Gh. Ion (I) și O. Puiu (12)
------------------------------------

Prima excursie 
cicloturistică bucureșteanj

0 p: N.
Daniela 
C. Arjoca

Nedelcu

Vlad (Di
Mo I n a r 
(Dinamo), 
(Dinamo).

Mîine, se organizează in Ca
pitală prima excursie ciclo
turistică a anului. La această 
atrăgătoare întrecere (cu punct 
final Mogoșoaia) sînt invitați 
toți elevii (de la 12 ani în sus) 
precum și cicloturiștii avansați 
din orașul București. Adunarea 
iubitorilor de drumeție pe bi
cicletă se va face la ora 7,30 
în fața sediilor Comitetelor 
U.T.C. ale sectorului 2 (str. 
Praporgescu) și sectorului 4 
(str. Negustori). După start 
(ora 8 dimineața), cicloturiștii 
vor parcurge traseul: str. Po
lonă, Calea Floreasca, Șoseaua 
Nordului, Podul Băneasa, Șo
seaua Tîrgoviște — Mogoșoaia. 
înapoierea în București se face 
în jurul ore 14.

’ Iubitorii sportului cu motor 
jHin Tg. Jiu vor avea prilejul, 
’ fnîine dimineață, de la ora 10, 
'Să-i Vadă „la lucru" pe spe
cialiștii alergărilor eu moto
cicleta pe teren variat (în 
cadrul;etapei a III-a a cam
pionatului național de moto- 
cros). Concursul programează 
întreceri la clasele 250 și 
500 cmc (cîte două manșe a 
cîte 10 ture) și 300 cmc — ti
neret (o manșă de 10 ture). 
Cu această ocazie își vor face 
reintrarea sportivii O. Puiu 
și E. Keresteș (500 cmc), O. 
Stephani și Șt. Chițu (250 cmc), 
reîntorși recent din turneul

Franța, R. D.
Cehoslovacia.

întreprins în 
Germană și 
înaintea etapei de mîine, cla
samentele se prezintă astfel î 
250 CMC : 1. Cr. Dovids (Me
talul) 16 p, 2. P. Paxino 
(Steaua) 12 p, 3.-5. Șt. Chițu 
(Steaua), V. Savin (Metalul), 
C. Coman (Poiana Cîmpina) 
4 p; 500 CMC: 1. E, Seiler 
(Metalul) 14 p, 2.-3. O. Puiu 
(St. r. Brașov), M. Dfinescu 
(Steaua) 8 p; 300 CMC : 1. Șt. 
Matei (Steaua) 12 p, 2. I. Dinu 
(Steaua) 8 p, 3.-4. T. Kolcsar 
(Voința Sibiu), N. Zidaru 
(Steaua) 6 p.

in săli
și pe stadioane

săptămina viitoare pe ecrane
TDMA CARAGIU, RIDOREL POPA, PEM.RĂRULESCU. CARMEN GALIN. 
OVID HODORESCU, PETER PAUL HOFFER, ELENA CAPAGIU

ULTIMUL TEST
După sita „optimilor", „sfer

turilor" și a „semifinalelor", 
cele mai bune opt echipe de 
șah încep astăzi, la Timișoara, 
actul ultim al campionatului 
național, finala. Pe tabela de 
concurs figurează formațiile i 
MEDICINA Timișoara (deți
nătoarea titlului), ELECTRONI
CA, CONSTRUCTORUL, BAN
CA DE INVESTIȚII (toate din 
București), PETROLUL Ploiești, 
MUREȘUL Tg. Mureș, MEDI
CINA Iași, CRIȘUL Oradea.

Misiunea gazdelor, care își 
apără medaliile de aur, este — 
fără îndoială — dificilă. Prin 
prisma valorilor individuale, 
pronosticurile, în ceea ce pri
vește primul loc, converg că
tre CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI — o echipă foarte omo
genă : Ciocîltea, Nacu, Stanciu, 
Botez, Voiculescu și formidabi
lul cuplu feminin de maestre

internaționale Alexandra Nico- 
lau — Margareta Teodorescu. 
Dar particularitățile tactice ale 
unei întreceri colective, confe
ră șanse și celorlalte echipe, 
chiar fără nume de mare scli
pire în formație, premisă con
firmată — de altfel — anul tre
cut, prin surprinzătoarea vic
torie a Medicinei Timișoara. 
Oricum, angrenîndu-1 în com
petiție aproape pe toti frunta
șii șahului nostru, campionatul 
deține pe lîngă rolul său pur 
sportiv încă unul, nu mai puțin 
important, acela de verificare 
a forțelor înaintea marilor în
treceri internaționale care își 
așteaptă rîndul pe agendă.

® Cei rnai mici gimnaști, 
reprezentând școlile generale, 
și-au dat întâlnire, în sala Cen
trului experimental „23 Au
gust", cu prilejul fazei pe mu
nicipiul București. A fost o 
competiție reușită, îndeosebi 
la nivelul formațiilor de fete, 
în care reprezentantele Școlii 
Generale nr. 75 s-au impus cu 
autoritate. S-a văzut limpede 
că, în această școală, proi. 
Geta Popescu și-a format un 
puternic nucleu de gimnaste.

Referindu-ne la echipele fe
minine, am vrea să ne mani
festăm surprinderea față de 
absența din concurs a forma
țiilor sectoarelor 6 și 7. Cum 
explică inspectoratele școlare 
respective acest fapt ?

în cazul băieților este de 
relevat comportarea reprezen
tanților Sectorului 1 (Liceul nr. 
85), bine orientați în pregăti
re de către tânărul profesor de 
educație fizică, Gabriel Monea. 
Cu o frumoasă tinută s-au pre
zentat și gimnaștii Sectorului 
nr. 2 (elevii Școlii Generale 
nr. 111), care, de altfel, i-au 
secondat pe cîștigători. Profe
soara Coca Stăpînoiu, o foarte 
apreciată arbitră de gimnasti
că, a apărut acum și în postu
ra de antrenoare.

Și la băieți, o observație cri

tică : Sectorul 6 s-a prezentat 
cu o echipă improvizată, mai 
mult pentru a semna un act de 
prezență...

Clasamentele finale ale con
cursului se prezintă astfel : 
fete : 1. Sectorul 4 (Școala 75) 
219,01 p. ; 2. Sectorul 8 — e- 
chipa I (Liceul 6) 214,13 p. ; 3. 
Sectorul 3 (Școala 56) 214,12 
p ; 4. Sectorul 1 (Liceul 35)
211,58 p ,• 5. Sectorul 8 — echi
pa a II-a (Școala 175) 211,19 
p; 6. Sectorul 2 (Liceul 12) 
207,50 p. Băieți: 1. Sectorul I 
(Liceul 35) 159,00 p ; 2. Secto
rul 5 (Școala 111) 153,15 p ,• 3. 
Sectorul 7 (Școala 156) 151,75 
p ,• 4. Sectorul 8 (Școala 171) 
151,00 p ,• 5. Sectorul 3 (Școala 
16) 146,85 p ; 6. Sectorul 4
(Școala 72) 138,95 p.

© în întrecerile finale de 
handbal rezervate liceelor și 
școlilor generale din cuprinsul 
municipiului București s-au în
registrat rezultatele : licee — 
băieți: nr. 13 — nr. 23 22—8 
(14—1). Câștigătorii au folosit 
următorul lot: Banciu, Stoia, 
Chircu, Ion, Flăitaru, Preda, 
Burbon, Corbu, Bera, Traian și 
Popa. Antrenor, prof. Mihai 
Petrescu. Școli generale. Bă
ieți : nr. 128 — nr. 53 18—14 
(11—9). Fete : Liceul 24 — nr. 
76 9—8 (4—6).

iiiiiiHiiininiaiiiimiiiimiimmmiimmmmmiiii
AZI ___--

RUGBY. Teren Gloria, ora 16,30 : 
Giloria — Constructorul („Cupa 
Primăverii", div. A) ; teren Tine
retului II, ora 17 : I.P.G.G. — 
Arhitectura („Cupa Primăveri", 
div. B).

CAIAC-CANOE. Lacul snagov, 
ora 16: „Cupa Dinamo" (seniori 
și juniori).

ATLETISM. Stadionul „23 Au
gust", de la ora 17 : meciul C.A.U. 
— Steaua — Dinamo, în campio
natul republican pe echipe.

MIINE
BASCHET. Sala Dinamo de la 

ora 8 : olimpia București — Peda
gogic Bacău (f.B), Școlarul — 
Universitatea Iași (f.B), Steaua — 
I.C.F. (m.A); Politehnica — Dina
mo (m.A).

HANDBAL. Teren Tineretului; 
de la ora 9 : științe economice — 
Constructorul Baia Mare (f.B), 
Universitatea București — Poli
tehnica Timișoara (m.A); Politeh
nica București — Rapid Bucu
rești (m.B) ; teren Dinamo, de la 
ora 16,30 : Dinamo București — 
Textila Cisnădie (m.A), Confec
ția București — Universitatea 
București (f.A).

CICLISM. Velodromul Dinamo, 
de la ora 9,30 : „Cupa Steaua" 
(seniori șl juniori).

CAIAC-CANOE. Lacul Snagov, 
de la ora 14,30 : „Cupa Dinamo" 
(Întrecerile finale).

RUGBY. Stadionul Republicii;

de la ora 9 : Steaua — Grivlța 
Roșie, Dinamo — Progresul (am
bele în „Cupa Primăverii", div. 
A) ; teren Tineretului H, de la 
ora 10: I.C.F. — Construcții ; 
teren Tineretului IV, de la ora 17 : 
Științe economice — Olimpia ; te
ren Parcul Copilului, de la ora 
17 : Politehnica — Rapid („Cupa 
Primăverii", div. B).

FOTBAL. Stadionul Politehnica, 
ora 17,30 : Politehnica București — 
Electronica Obor (div. B) ; stadion 
Metalul Pantelimon, ora 17,30 : 
Metalul București — Chimia Su
ceava (div. B) ; teren T.U.G.; ora 
10 : T.U.G. București — Flacăra 
roșie (div. C) ; teren Laromet, 
ora 10 : Rapid C.F. — Electrica 
Constanța (div. C).

ATLETISM. Stadionul „23 Au
gust", de la ora 16 : meciul C.A.U. 
—■ Steaua — Dinamo, în campio
natul republican pe echipe.
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LOTURILE A Șl DE TINERET
SE ANTRENEAZĂ DUMINICĂ
Stadionul Progresul, din Ca

pitală, va 
după-amiază 
antrenament 
prezentative 
Lotul A va întîlni echipa bucu
reșteană Progresul iar lotul de 
tineret va juca, în deschidere, 
cu echipa de tineret — rezerve 
Progresul.

In vederea acestor meciuri 
cu caracter de verificare, au 
fost convocatl la București, ur
mătorii jucători: LOTUL A: 
Coman, Ivăncescu, Sătmărea- 
nu, Barbu, Hălmăgeanu, Moca- 
nu, Pexa, Dumitriu III, Sasu, 
Grozea, Dobrin, Oblemenco, 
Adam, Kallo, Sorin Avram ; 
LOTUL DE TINERET: Moldo
van, Crețu, Anca, Dincuță, N.

găzdui duminică 
două jocuri de 
lie loturilor re- 
A și de tineret.

Ionescu, Păciulete, Radu, Jer- 
can, Olteanu, Tătaru, Cojocaru, 
Gornea, Șchiopu, Panici.

Ambelor loturi li se vor a- 
dăuga luni jucătorii de la Di
namo București: Dinu, Datcu, 
Gherghell și Pircăiab — la Io
tul A; Boc, Sălceanu și Du- 
mitrache — la lotul de tineret. 
De asemenea, tot luni vor sosi 
și ieșenii Deleanu — la lotul 
A — și lanul — la lotul de ti
neret.

Nu sînt cuprinși în această 
acțiune jucătorii de la Rapid, 
aflați in turneu în Algeria.

MIERCURI, REPREZENTATI
VA A VA JUCA O PARTIDA 
AMICALA ÎN COMPANIA E- 
CHIPEI VEST-GERMANE AL- 
LEMANIA AACHEN.

I DIALOG CU VOINESCU *)

PENTRU REDRESAREA
HANDBALULUI SIBIAN

I-

De o bună bucată de timp 
a început la Sibiu disputarea 
unei noi competiții handba
listice : campionatul jude
țean. Iubitorii handbalului 
din orașul nostru au întîmpi- 
nat însă startul în această 
întrecere cu bucurie, dar și 
cu destulă amărăciune, deoa
rece pentru prima dată echi
pele masculine din acest o- 
raș (centru cu veche tradiție 
în handbal) participă numai 
la campionatul local și nici o 
formație nu figurează în rîn- 
dul echipelor divizionare. Ei 
se gîndesc cu nostalgie la 
vremea cînd echipa națională 
a țării, echipă care a obținut 
la timpul ei rezultate de ră
sunet în handbalul mondial, 
era formată în mare parte 
din jucători sibieni, iar titlul 
de campioană a țării a po
posit de multe ori la Sibiu.

S-ar putea obiecta că atunci 
era vorba de handbalul în 11, 
care cere alte calități fizice 
decît handbalul în 7. Să cre
dem că sibienii nu sînt 
„apți" pentru această varian
tă a handbalului ? O aseme
nea părere este eronată. Nu 
vom aduce argumente tehnice 
pentru a combate această teo
rie, ci vom apela la cîteva 
considerente statistice. Mai 
întîî, este știut că după intro
ducerea handbalului în 7 Ia 
noi. echipa care reprezenta 
Sibiul s-a aflat ani de-a rîn- 
dul în plutonul fruntaș a! pri-

STEAuA

SEZONULDESCHIDE

„CUPA

DE PISTA

mei divizii. Apoi (și acesta 
este un argument important) 
— astăzi, un număr de 26 (!) 
de jucători care au învățat a- 
cest sport în cadrul echipelor 
sibiene, activează în prezent 
Ia diferite echipe divizionare 
din țară. Exemple ? Iată-le: 
internaționalul G. Stenzel 
(Politehnica Timișoara) sau 
Speck, Oană, Roth, Reich, 
Connert (Univ. Cluj). Rezultă 
deci că principalele cauze ale 
rămînerii în urmă a handba
lului masculin sibian trebuie 
căutate mai mult pe plan 
ganizatoric și mai puțin 
plan tehnic.

Care sînt măsurile ce 
contribui la redresarea hand
balului din municipiul Sibiu? 
După părerea noastră, în pri
mul rînd, crearea de condi
ții pentru înființarea unei 
echipe masculine reprezenta
tive a orașului, înglobînd pe 
acei jucători răspîndiți la di
feritele echipe din țară, care 
și-au manifestat dorința de a 
reveni în orașul natal, pre
cum și elementele tinere ta
lentate existente în echipele 
din orașul nostru. Trebuie în
depărtate toate piedicile exis
tente încă pentru formarea u- 
nei echipe puternice, ca riva
litatea între diferitele con
duceri de asociație, lipsa ini
țiativelor, fuga de răspundere, 
în al doilea rînd, trebuie pus 
un accent mai mare pe in
struirea generației de juniori 
existente în 
și Ia Școala 
calitate.

Ar mai fi 
rile de handbal sînt urmărite 
in momentul de față de un 
număr redus 
Trebuie sporit din nou 
teresul pentru acest frumos 
sport. în acest sens, o iniția
tivă lăudabilă este aceea a 
ziarului local „Hermannstăd- 
ter Zeitung", care a inițiat o 
întrecere dotată cu o cupă 
challange pentru meciurile a- 
nuale tur-retur între echipele 
reprezentative masculine a 
municipiilor Sibiu și Mediaș, 
cu participarea și a jucători
lor legitimați la echipe din 
alte orașe.

După formarea județului 
Sibiu s-au creat condiții pen
tru a generaliza o cotitură și 
în handbalul acestui oraș. 
Este necesar să se ia de ur
gență măsuri eficiente pentru 
ca acest sport, așa de iubit în 
orașul nostru, să fie din nou 
la înălțimea tradițiilor lui.

prof, loan SCHUSTER

cluburile sibiene 
sportivă din lo-

un lucru: jocu-

de spectatori, 
in-

Duminică dimineață, la ora 
9,30, pe velodromul Dinamo 
din Capitală se va da primul 
start oficial în actualul sezon 
de ciclism pe pistă. Concursul

inaugural este dotat cu „Cupa 
Steaua", trofeu pus în joc de 
clubul militar, organizatorul 
competiției. La întreceri par
ticipă majoritatea pistarzilor 
bucureșteni printre care 
Burlacu, P.
Florian și George Negoescu, 
D. Popovîci, Gh. Juravle (se
niori), P. Dolofan, P. Cîrneanu, 
T. Petre (juniori). Probele in
cluse în program sînt: 400 m 
lansat, viteză, semifond 75 ture 
cu sprint la, 5 ture (seniori), 
200 m lansat, viteză, eliminarp 
(juniori).

în afara premiilor pentru 
locurile 1—3 la fiecare probă, 
concurentul care va acumula 
cel mai mic punctaj în cadrul 
meciului 
probe) — 
la seniori 
Steaua".

V.
Soare, M. Virgil,

omnium (pe trei 
atît la juniori cit și

— va primi „Cupa

CONCURSURI,
EEZUITKTE... L

10 LOCURI I 
IN CONCURSUL 

CU TRAKIA-PLOVDIV !
Snagov, se dispută la urmă
toarele probe : K1, 2, 4 și C1, 
2 — 1 000 m, K 1, 2 (f) — 500 m.

deîn competiția bilaterală 
caiac-canoe dintre echipele Clu
bului sportiv școlar București și 
Trakia-Plovdiv, tinerii sportivi 
români au avut o comportare 
excelentă, cucerind 10 locuri I 
(din 13 probe) și totalizînd 117 p 
față de cele 90 realizate de 
sportivii bulgari.

Din formația noastră s-au evi
dențiat în mod deosebit M. Za- 
fiu, Gh. Pantea, D. Petrescu, S. 
Brașoveanu, E. Dumitrașcu, S. 
Novodvorschi, Elena Tudor, Ale
xandra Cotoranu, N. Stan, C. 
Preoteșescu ș.a.

CONCURSUL DE LA VALIUG

Un mare număr de tineri caia- 
ciști și canoiști și-au disputat, 
pe apele lacului Văliug, „CUPA 
JUDEȚULUI TIMIȘ". După cele 
21 de probe ale competiției, cla
samentele pe cluburi arată ast
fel : JUNIORI: 1. Școala sporti-

TOȚI „OLIMPICII" LA START

Sîmbătă și duminică — „CUPA 
DINAMO", prima competiție a 
sezonului în care seniorii se vor 
întîlni în probele olimpice (pen
tru juniori : programul de la 
campionatele europene). Pe lis
ta de start figurează toți sporti
vii fruntași, în frunte cu mem
brii lotului olimpic. Finalele 
competiției, programate dumi
nică de la ora 14,30 pe lacu!

„SINT VINOVAT DE INTRODUCEREA I
IBETONULUI ÎN ITALIA"

• •• I
...ne-a declarat GIUSEPPE VIANI, directorul tehnic al echipei F.C. Bologna |

tocmai din cea mai nefericită 
pildă, căci echipa lui Mazzola 
șl Corso a fost și trebuie consi
derată un fenomen local, fără 
putere de generalizare.

— Spre ce se îndreaptă fotba- | 
Iul din punct de vedere organi- | 
zatoric ?

I
I

pu- I
nul- “

în
și

■fi-

să fie 
despre 
tactice 
pe un 

In 
ști 
in
el.

— Spre cluburi mari, cu 1 
tere financiară. In tot mai mul
te țări ele devin societăți anoni
me pe acțiuni.

— In corelație cu toate aces
tea, cum lucrafi cu ;

— Intr-un climat de o severă 
disciplină, ținînd cotit de trăsă
turile personalității fiecăruia, 
dar fără excepții de la princi
piile generale. < 
sînt, din ce în ce mai mari, pre
gătirea atletică tot mai intensă, 
sînt la fel de ocupați și < 
citați ca în orice profesie. De 
aceea, în afară de fotbal, nu uit | 
că au nevoie de recreare, des
tindere 
tuale.

jucătorii ?

I

I
Obligațiile lor i 
mai mari, pre- I

intensa, . 
de soli- |

și de' satisfacții intelec- I
Intervlu realizat de: |

Romulus BALABAN |

A fost de toate : jucător, ma
sor, antrenor, director tehnic. 
După patru decenii de activi
tate în lumea fotbalului, GIU
SEPPE VIANI a dobîndit no
torietate și prestanță în Italia 
și. în afara granițelor ei prin 
REZULTATE, singura zeitate 
în fata căreia se închină toți 
cei strînși sub cupola acestui 
mit modern. Bărbat înalt, cu 
obrazul crestat de bisturiul atî- 
tor emoții, scăpat anul trecut 
dintr-un accident de automobil 
doar prin vrerea sorții, trecut 
pe la cîrma lui A. C. Milan, 
Genoa și F.C. Bologna, Gipo 
Viani vorbește despre fotbal 
despicînd cu idei clare substan
ța acestui sport, pe- care puțini 
o stăpînesc dincolo de aparențe.

— Vă invităm la o discuție 
despre fotbal, cu un ochi la 
prezent și cu altul la viitorul 
său. Cum apreciați momentul 
actual ?

— Ca orice fenomen cu mul
tiple valențe, fotbalul se afiă 
în plină evoluție, tinde spre 
regenerare. Revitalizarea se 
poate declanșa numai prin în
toarcerea Ia joc ofensiv și la 
preocupare pentru spectacol. 
Sînt tendințe din ce în ce mai 
sesizabile în fotbalul actual și 
vor fi trăsăturile sale de mîine.

— Care este determinismul 
acestei evoluții ?

—Voința publicului. Specta
torii s-au săturat de 1—0 (re
zultatul la modă). Vor meciuri 
terminate cu 5—4. Elixirul 
balului, cel care vrăjește 
golurile.

— Dar atunci ce se va
acre- 
atrl-

timplc cu tactica beton, 
ditată de partizanii ei eu 
butul de realistă ?

— Betonul și-a trăit

fot-
slnt

tn-

viața 
chiar și în Italia. leagănul și

A
se

cetatea lui cea din urmă, 
avut timp toată lumea să 
convingă de dezavantajele sale, 
adică ale jocului destructlv care 
proclamă. primatul' defensivei.

— A reprezentat o necesita
te în evoluția tacticii jocului 
de fotbal ?

— Poate. Eu am 
betonul 
consider 
nor la 
din liga
cători slabi. Trebuia să găsesc 
ceva compensator pentru Im
punerea ei. Și 
curs la beton, 
țeles că aduc 
tui sport, iar 
seama că este
depășită de antidoturile create

împotriva ei. Cine cunoaște, 
intuiește și trăiește fotbalul, 
simte că necesitatea lui actuală 
este; întoarcerea la ofensivă.

— ’ Cu ce profil de jucător 
pot [fi servite noile tendințe ?

— Tranziția spre fotbalul de 
mîine poate fi efectuată numai 
cu jucători compleți, multilate
rali, receptivi, mai înzestrați 
decît o cere simpla specializare 
pe posturi, gata să îndepli
nească pe teren orice misiune 
și capabili de randament 
orice rol, gata să accepte 
adaptabili la orice tactică.

— Ce elemente de ordin
zic, tehnic și tactic favorizează 
realizarea exigentelor fotbalu
lui modern ?

— Sînt din ce-în ce mai ne
cesari jucătorii Tobuști, puter
nici. cu reflexe bune, îndemî- 
natici, capabili să se strings 
și să irumpă pe 'teren ca niște 
arcuri. Tehnica trebuie 
perfectă. Cu adevărat, 
realizarea atribuțiilor 
nu se poate t vorbi decît
fond tehnic? cit mai înalt, 
fine, numai echipa care va 
să potențeze toate calitățile 
dividuale ale componenților
printr-un joc de mare valoare 
colectivă, va dobândi autoritate 
înaltă. Dincolo de toate aces
tea mai rămîne , ceva : talentul 
jucătorilor, inventivitatea și 
fantezia lor.

— Vorbeați despre fotbalul- 
spectacol. Unii , persiflează a- 
ceastă simbioză <sau, dacă vreți, 
identitate.

— Naivități sau teribilisme.' 
Fotbalul există prin spectatori 
și pentru spectatori. Nu le mal 
putem oferi -orice. Tot mai 
mulți refuză ; să asiste la acele 
meciuri schimonosite de lupta 
oarbă, dură, pentru evitarea 
golurilor. Jocul, în sine, tre
buie să devină atrăgător. De 
fiecare dată, în fața publicului 
echipa are obligația să vină 
pătrunsă de respect și de emo
ție, Ca o trupă de teatru la 
fiecare ridicare de cortină- Un 
meci este o premieră, obliga
țiile fiind mereu reînnoite. înal
ta considerație datorată pu
blicului ar trebui manifestată 
și prin permisiunea de a utili
za, după necesități, intr-o par
tidă, 15 jucători. Astfel, s-ar 
putea înlocui orice accidentat și 
ar fi la îndemîna antrenorului 
să corecteze formula de echi
pă, eventual greșit alcătuită 
înainte de începere. Iată mij
locul ds a preveni ratarea ori
cărui spectacol. Cred că într-un 
viitor nu prea îndepărtat va fi 
adoptat.

In toate activitățile, plac 
manifestările de inteligență. 
Și în fotbal soluțiile ce presu
pun inteligență trebuie toț mai 
mult adoptate. Conștient sau 
nu, imperativul acesta răzbate. 
Se tinde spre un joc construc
tiv și spre marcaj în zonă, mo
dalități ce incumbă inteligență 
prin comparație cu jocul di
rect, de luptă purtată oricum 
și de marcajul om Ia om.

— De la această răspintie, 
cum apreciați influența avută 
de Helenio Herrera, prin exem
plul echipei Internazionale, a- 
supra fotbalului italian și inter
național ?

— Herrera a dispus de o ple
iadă de jucători excepționali. 
Succesele sale au făcut din Inter 
un exemplu pentru unii. De aici, 
a început nenorocirea. O puzde
rie de epigoni au copiat siste
mul, fără să-și dea seama că 
nu el reprezenta punctul forte 
al lui Inter. Această epidemie 
a stopat evoluția fotbalului in
ternațional timp de 7—8 ani, 
dacă nu chiar zece. El n-ar fi 
cunoscut criza ultimilor ani, 
dacă atîția nu s-ar fi inspirat

Aurelian BREBEANU
\ I

Biografia celui mai popular 
portar român de fotbal 'din 
perioada postbelică este aprio
ric tentant pentru orice cititor. 
Girul autorului — poet delicat 
care, fără a trăda lira, a sacri
ficat multe clipe de inspirație 
sportului — sporește interesul.

Retrăirea scenelor emoțio
nante, pitorești sau chiar triste, 
din cariera sportivă a lui Ion 
Voinescu ar putea face pe citi
tor să se creadă coechipier al 
portarului de faimă. Biografia 
cronologică, istorică, ar cuprin
de fnsă mai multă literatură 
decît viața. Dan Deșliu a op
tat deliberat și mărturisit, pen
tru stilul verită (ca la cinema- 
verite), alegind două fotolii 
(nu confortabile, pentru a nu 
invita la moleșeală) și provo- 
cîndu-și interlocutorul la un 
permanent dialog al amintiri
lor, mereu împrospătat de în
trebări, nu viclene dar surprin
zătoare, anulind răgazul și 
lărgind sfera narațiunii. Cu un 
conducător de joc de talia Iui 
Dan Deșliu, interviul acesta 
original a avut toate șansele și 
a reușit să devină o operă în
chegată.

Opțiunea pentru convorbirea 
directă hu a însemnat renun
țarea Ia virtuți literare. (Nici 
nu era de presupus așa ceva, 
cunoșcînd nu veleitățile, ci ca
litățile beletristice ale autoru
lui). Dan Deșliu iubește spor
tul și-l cunoaște bine. El abor
dează conversația cu Ion Voi- 
nescu in veritabil „connois
seur", respectă slăbiciunile ve
detei, prețuiește talentul fotba
listului, dar nu uită niciodată 
că are o datorie de lealitate 
față de lector. Acest complex 
de atitudini face din Dan Deș
liu un povestitor fermecător, 
indiferent de postura în care

«■ass
involuntar: autor sause află 

erou.
Cele

ușor, cu plăcere,'ca un roman 
modern în foileton, cu episoa
de doar aparent independente, 
al căror ansamblu dă un tablou 
convingător, complet, dar nu 
definitiv, pentru că Ion Voi- 
nescu, răsfățatul tribunelor de 
nu de demult, eroul zvonurilor 
macabre, continuă să slujească 
fotbalul, inițiind in tainele iui 
pe copii.

80 de pagini se citesc

Victor BANCIULESCU

P.S. Cu regret trebuie să 
menționăm calitatea tipografi
că inadmisibilă la o lucrare de 
mare tiraj șl de larg interes, 
care merita o soartă mai bună.

*) Dan Deșliu : „In poartă, Voi- 
nescu“. 80 pag., 3 lei. Ed. 
C.N.E.F.S., București, 1968.

:?1EC!URI DERBI
și In diviziile B Și c

introdus 
în Italia si acum mă 
vinovat. Eram antre- 
Salernitana, o echipă 
a III-a, și aveam ju

re-
in-

atunci am 
Ulterior am 
prejudicii aces- 
acum îmi dau 
o tactică uzată.

vă Timișoara 113 p; 2. Con
structorul Timișoara 105 ; 3. O- 
limpia Reșița 87 ; 4. Voința Arad 
44. SENIORI: 1. Politehnica 
Timișoara 73 p ; 2. Constructorul 
Timișoara 68 ; 3. Olimpia Reșița 
45; 4. Voința Arad 7.

Clubul nautic universitar a ieșit în larg
Joi după amiază, lacul Herăs

trău a găzduit prima întrecere 
studențească de rame și vîsle, 
în cadrul fazei de zonă a cam
pionatelor universitare de cano
taj academic. A fost un prilej 
de trecere în revistă a potenția
lului de care dispune recent în
ființatul Club Nautic Universi
tar — București. Din păcate, se 
pare că apropierea sesiunii de 
examene i-a determinat pe orga
nizatori să nu programeze decît 
o mică parte din probele clasi
ce, ceea ce a rănit în oarecare 
măsură din amploarea concursu
lui. Cu toate acestea, unele pro
be s-au rld'cat la nivelul dorit, 
în acest an festiv în sporturile 
nautice studențești. Și, „partea

Ieului" a revenit la această a 
n-a ediție a competiției probei 
masculine de 8+1, în care și-au 
măsurat forțele șase echipaje. 
Cîștlg de cauză în spectaculoasa 
cursă a celor mai puternice 
schituri l-a avut echipajul Poli
tehnicii, care a fost dus spre 
victorie, cu dibăcie, de Gălățea- 
nu. De altfel, acest „opt“ Șl-a 
mal demonstrat posibilitățile la 
ultimul campionat republican 
cînd s-a clasat pe un merituos 
loc III. O comportare bună au 
avut-o și mai puțin experimen
talii rameri ai Universității, care 
au sosit pe locul secund. între- 
clnd — printre altele — și echi
pajul I.C.F. Dar iată rezultatele 
înregistrate de cîștigătorl pe

Fără îndoială, meciul Crișul 
Oradea — Vagonul Arad este 
„cap de afiș" în această a 
XXIII-a etapă a categoriei B. 
In caz de victorie, orădenii se 
apropie la numai două puncte 
de formația arădeană, pro- 
mîțînd un duel pasionant 
pentru finiș. Altfel, Vagonul 
se distanțează de singurul ur
măritor, lăsînd pe Crișul Ora-

dea să-și încerce norocul în 
baraj.

Dteplasîndu-se. la Constanța, 
liderul seriei I, Politehnica 
Iași are o sarcină destul de 
ingrată în fața formației lo
cale Portul. Ieșenii au neapă
rată nevoie de două puncte, 
deoarece, în caz de victorie, 
Electronica Obor, cea de-a 
doua clasată, se apropie la un 
punct, Spre deosebire de se-

„Duet" fotbalistic dtn etapa trecută (Flacăra roșie București — 
Chimia Tr. Măgurele) Foto : N. TOKACEK

Copiii răspund
PREZENT

Rezultate, Rezultate...
'• ORADEA. — Luceafărul— 

Căminul Iosia: 8—1 (3—0).
Cităm din cronică: „Cu toate 

că n-am avut arbitru, meciul 
s-a desfășurat în limitele depli
nei sportivități, cu un singur 
fault in 60 de minute. In ciuda 
diferenței de scor, jocul a fost 
frumos, ambele echipe strădu- 
indu-se să mulțumească pe nu
meroșii spectatori".

sei a V-a de la Școala gene
rală nr. 7 din localitate a sur- 
olasat cu 7—0 (2—0) echipa o- 
mologă a Școlii generale nr. 6, 
prin golurile marcate de Mol- 
doveanu (2), Mantu (2). Iones
cu. Pospai și Tănase. Domina
rea evidentă a gazdelor este 
susținută și de ratarea a două 
penaltiuri și de cele 4 bare, 
care au mai salvat „onoarea" 
celor de la nr.

salvat 
. G.

• FOCȘANI. — Echipa cla-PRONOSTICUL NOSTRU
(Concursul special Pronosport din 12 mal

I. Crișul — Vagonul
II. Minerul B. M. — C.F.R. Timișoara

III. A. S. Cuglr — C.F.R. Cluj
IV. Portul — Politehnica lași
V. Victoria Roman — C.F.R. Pașcani

VI, Bologna — Mantova 
VII. Cagliari — Internazionale 
" - Lanerossl — Florentina 

Milan — Varese 
Nâpoli — Brescia 
Sampdorla — Atalanta 
Spal — Juventus 

Roma

1968)

vni.
IX.
X.

XI.
xn. .

XIII. Torino
Coloana a n-a: pronosticul pentru premiile suplimentare.

GS

„CUPA ÎNCEPĂTORULUI*' 
PE BEGA

Un concurs inedit, de mare 
utilitate care a constituit, tot
odată, un foarte frumos specta
col sportiv. La sfîrșitul celor 9 
întreceri, echipa Școlii sportive 
a totalizat 126 p.

pistele reduse ale Herăstrăului: 
MASCULIN simplu Șerban (Con
strucții) 3:40,9 ; 2+1 A.S.E. (Io- 
neseu, Slmionescu + Scarlat) 
3:38,5 ; 8+1 Politehnica 2:50,6 ; 
FEMININ simplu Nina Untaru 
(I.C.F.) 3:30,0 ; dublu Universita
tea (E. Necula, M. Mureșan) 
2:35,5 ; 2+1 I.C.F. (M, Boeriu, O. 
Jucatinschî + C. Joculescp) 3:11,5. 
Pe primul loc în clasamentul pe 
echipe : Universitatea.

CORNEL STERIAN
coresp.
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Echipa de polo Dinamo Bucu
rești, de 11 ori campioană a 
tării, va întîlni astăzi șl mîine 
după-amiază o selecționată a 
cluburilor Dynamo Berlin și 
Dynamo Magdeburg din R.D. 
Germană. Partidele se încadrea
ză in programul festiv organi
zat în cinstea celei de a 20-a 
aniversări a clubului din Ște
fan cei Mare.

Oaspeții au deplasat un lot 
valoros, care cuprinde, printre 
alții, pe internaționalii Zein, 
Rusche și Unterdorfer. Din for
mația bucureșteană nu vor lipsi 
Zahan. Kroner, Grințescu, 
Mărculescu, Blajec, Novac și 
Zamfirescu. în perspectivă, două 
partide interesante, care cu sl-

• HĂLCHIU. 
copii Recolta 
formată din 
VIII-a. a debutat în campiona
tul „Provocării" cu o victorie: 
10—2. Cum se numește echipa 
învinsă ? Prea bucuroși de vic
torie, semnatarii 
uitat acest amănunt... 
fixativ 1 Sau să 
menajamente ?!

— Echipa de 
din localitate, 

elevii clasei a

fie

sar i s orii au 
nesemn.i- 
vorba de

® Așteptăm 
pretutindeni.

noi yeșii de

‘>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

CORESPONDENȚII
------NOSTRU sînt

ne transmită 
de divizia C 
duminică, în- 
13 și 15, iar

ZIARULUI 
rugați să 
meciurile 
la 
tre 
cele 
orele 19,15—20,15.

fotbal,
orele 
de divizia B între

ria ardeleană, aici se dă in
tr-adevăr o luptă pentru ocu
parea locului li, oare dă 
drept de participare la baraj, 
alătuj’i de echipele clasate pe 
locurile 13 și 14 în divizia A. 
Teoretic vorbind, nu mai pu
țin de 10 echipe au posibili
tatea să atace poziția obo- 
rșnilor : de la Politehnica Ga
lați (locul 3, cu 24 p) pînă la 
Poiana Cîmpina (locul 12. cu 
20 p)

Trecînd la subsoluri, să re- 
înarcăm numărul mare de 
echipe din seria a II-a ale 
căror emoții pentru evitarea 
locurilor 13 și 14 ating în . 
momentul de față cea mai 
înaltă tensiune. Intră în a- 
ceastă categorie atît Gaz me
tan și A.S. Cugir (ambele cu 
J9 p), cit și C.S.M. Sibiu (loc, 
6, cu 21 p).

In seria I, Chimia Rm, Vîl- 
cea (17 p) și Victoria Roman 
(15 p) par de pe acum con
damnate să susțină barajul.

In divizia C, un singur 
meci important vizînd promo
varea fără baraj într-o ca
tegorie superioară. Este vorba 
de derbiul seriei Sud care va 
opune pe Progresul Brăila 
(locul 1, 30 p, golaveraj
39—15) echipei Dunărea Giur
giu (locul 2, 30 p, golaveraj 
33—19). în rest, o serie de 
jocuri mai mult sau mai pu
țin interesante : Metalul Ră
dăuți — Oțelul Galați, Mino- 
brad -Vatra Dorrtei — Ancora 
Galați, Metalul Buzău — Pe
trolul Moinești, Unirea Foc
șani — Foresta Fălticeni (SE
RIA EST), Metalul Tirgo- 
viște —■ l.M.V. Medgidia, S.bl. 
Oltenița — Rapid Plopeni, 
Rapid C.F. — Electrica Con
stanța (SERIA SUD), Elec- 
troputere Craioua — Mureșul 
Deva, Metalul Tr. Severin — 
Minerul Lupeni, 
Brașov — Victoria Tg. 
(SERIA VEST) și ” 
Satu Mare — Chimica Tirnă- 
veni, Medicina Cluj — Mine
rul B. Sprie, Metalul Aiud — 
Medicina Tg. Mureș, Metalul 
Copșa Mică — Unirea Dej, 
Steaua roșie Salonta — Soda 
Ocna Mureș, Minerul Bihor — 
Unto Satu Mare (SERIA 
NORD).

Tractorul
Jiu 

Metalul

Mli.'IE. IA PETROȘINI:

JIUL-DINAMI) BUCUREȘTI
Meciul Jiul — Dinamo Bucu

rești, restanță a etapei a XXIII-a, 
se dispută mîine la Petroșeni. 
Jocul va începe la ora 17,30.

După cum ne-a comunicat co
respondentul nostru din localita
te, echipa minerilor se va pre
zenta cu următorul „11" : Zam- 
fi- — Țalpai, Georgevici, Stocker, 
Mihai, Grizea (Tonca), Sandu, 
Peronescu, ionescu, Libardi, Nai- 
din.

înaintea acestui meci, antreno
rul șt. Coidum a declarat lapi
dar : „Jucăm acasă și trebuie să 
cîștigăm".

In ceea ce-i privește, dinamo- 
viștii bucureșteni vor alinia, pro
babil. formația învingătoare („11“- 
le care a început meciul) în jo
cul cu Bologna.

MECIURI INTERNATIONALE LA DINAMO
garantă vor atrage în tribunele 
piscinei olimpice de la Dinamo 
(în fiecare zi de la ora 18). nu
meroși iubitori ai acestui sport.

ETAPA COMPLETA 
ÎN DIVIZIA A

In sfirșit, o etapă completă 
in prima divizie a țării. Trei din 
cele cinci partide sînt progra
mate în Capitală : I.C.F. — 
Voința Cluj (ora 10) și Steaua 
—- Rapid (ora 11) la ștrandul 
Tineretului, iar Dinamo — Ind. 
linii Timișoara (ora 11) la bazi
nul Dinamo.

In țară se vor disputa meciu
rile : Politehnica Cluj — Pro
gresul și Crișul Oradea — Vago
nul Arad.

LA ZI. . .
Cei niai buni săritori ai țării 

se pregătesc pentru a participa

săptămîna viitoare (18 și 19 mai) 
la marele concurs internațional 
de la Rostock, unde și-au anun
țat prezența sportivi din 20 de 
țări, printre care : U.R.S.S., 

S.U.A., Mexic, Italia, Suedia, Po
lonia, Cehoslovacia, Finlanda 
ș.a. Din lot fac parte I. Ca
nea,- P. Decuseară. Melania 
Decuseară. G. Baiean și N. 
Speriosu.

• Mîine dimineață (de la 
ora 10), în bazinul Dinamo, este 
programat un nou concurs de 
înot rezervat sportivilor din Ca
pitală.



Monea l-a eliminat 
pe olandezul Schoorl

67 liișurî' In primul tur
al finalei juniorilor

178
au

cu victorii la tuș. La 
în turul următor, nu- 
celor puși cu ambii 
pe saltea a fost foarte 
Iată cîteva rezultate:

CONSTANȚA, 10 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
—* Vineri dimineață, 
de tineri luptători 
început întrecerile ediției 1968 
a finalei campionatului națio
nal de juniori la lupte libere.

în primul tur am asistat la 
multe partide viu disputate, 
dar în care echilibrul de for
țe n-a durat decît o repriză 
sau două, pentru ca după 
aceea sportivii mai bine pre
gătiți să învingă înainte de 
limită. Astfel, din cele 85 de 
meciuri (turul I), 67 s-au în
cheiat 
fel și 
mărul 
umeri 
mare.
cat. 48 kg.: I. Vasilică (Ba
cău) b. tuș A. Zarier (Lugoj), 
V. Gheorghe (Metalul Buc.) 
b.p. E. Săli (Constanța); cat. 
52 kg : I. Vlădăreanu (Brașov) 
b.p. C. Ignat (Galați), Gh. 
Eremia (Dinamo Buc.) b. tuș 
P. Voicu (Energia Buc.); cat. 
56 kg: N. Apostol (Ploiești) 
b.p. Gh. Polinache (Brăila), 
C. Prunaru (Tîrgoviște) b.p. 
V. Kadar (Oradea); cat. 60 
kg: P. Androne (Brașov) b. 
tuș F. Botezan (Cluj), F. Moț 
(Petrila) b. tuș P. Boțan (Că- 
lugăreni); cat. 65 kg : I. Ale
xandru (Progresul Buc.) b.p. 
N. Iancu (Cluj), D. Bocănescu 
(Brăila) b. tuș A. Surgo (Ti
mișoara) ; cat. 70 kg : D. Bo- 
loga (Lugoj) meci egal cu M. 
Pîrcălab (Călugăreni), C. Pri- 
cope (Iași) b. tuș E. Solosi 
(Turda); cat. 75 kg t Gh. 
Stancu (Călugăreni) b. tuș Gh. 
Dragoș (Arad), I. Motofoi (Si- 
ghetul Marmației) b. tuș I. 
Bărbulescu (Craiova); cat. 81 
kg: E. Ducas (Cărei) b. tuș 
M. Pop (Tîrnăveni), St. Balog 
(Timișoara) b. tuș G. Herea 
(Brăila); cat. 87 kg: C. Re- 
zeanu (Brașov) b. tuș I. Ghin
dă (București), I. lencio 
(Odorheiul Secuiesc) b. p. Gh. 
Plăușeanu (Călugăreni); cat. 
grea: L. Simo (Tg. Mureș) 
b. tuș A. Paloș (Cărei).

Toma RABȘAN

și Gh. Tohăneanu conduc
în campionatele republicane
Lucia Chirifă

A ale seniorilor
Protagoniștii prestigioasei 

victorii a gimnaștilor noștri 
în fața echipei R. F. a Ger
maniei, P. Mihaiuc și Gh. To
hăneanu, continuă duelul în
ceput la Offenburg, într-un 
nou episod, din ce în ce mai 
pasionant, în cadrul campio
natelor republicane de gim
nastică ale seniorilor începute 
ieri dimineață în sala Fio- 
reasca.

Cu o excelentă execuție la 
sol și cu o acurateța remar
cabilă în exercițiul la cal — 
care a dat multă bătaie de 
cap majorității concurenților 
— Mihaiuc își crease un a- 
vantaj de 40 sutimi asupra 
lui Tohăneanu. Acesta a re
cuperat la următoarele apa
rate și a terminat „impusele” 
pe primul loc cu 5 sutimi mai 
mult decît Mihaiuc.

Spicuiri din rezultate, la 
sol: P. Mihaiuc (Steaua) 9.60, 
Gh. Tohăneanu (Dinamo) 9,25; 
cal: Mihaiuc și Cadar (Dina
mo) 9,15, Tohăneanu 9,05; 
inele: Tohăneanu și I. Zam
fir (Dinamo) 9.35 ; Cadar 9.30; 
Mihaiuc 9.00 ; sărituri: Tohă
neanu și Mihaiuc 9.40, Cadar 
9,30 ; paralele : Tohăneanu și 
Cadar 9.45, Mihaiuc 9.40; 
bară: Tohăneanu 9.45, Ca
dar 9.40, Mihaiuc 9.35.

S-au mai remarcat î M. Li- 
sovski (I.C.F.), V. Coșeriu (Ti
mișoara), C. Bălan (Steaua), 
Al. Silaghi și I. Buch (Di
namo).

întrecerea gimnastelor părea

Vislașele noastre -
în Franța

Ieri a plecat la Paris, pe 
calea aerului, un grup de ca
notoare care va reprezenta 
țara noastră la tradiționala 
competiție destinată numai vîs- 
ielor : „Regata lacului Enghien". 
Ediția din acest an se anun
ță deosebit de valoroasă, da
torită participării unor echi
paje puternice, printre care 
acelea ale R. D. Germane, 
Olandei, R. F. a Germaniei, 
Franței ele. Au făcut depla
sarea vîslașele: Elisabeta La- 
zăr, Elisabeta Vorindan-Ureia- 
nu, Luminița Golgoțiu-Oltea- 
nu, Ioana Tudoran, Doina Bă- 
lasa, Stana Tuder, Ileana Ne
meth și clrmacea Ștefania 
Borisov. Lotul este Însoțit 'de 
antrenorul federal Gh. Giur- 
căneanu și antrenorul I. Bu- 
lugioiu.

PREMIUL ORAȘULUI RO
MA, din cadrul concursului 
internațional de călărie din 
capitala Italiei, a fost cîști
gat de sportivul italian Piero 
d’Inzeo, care a concurat pe 
calul „Fidux". Pe locurile ur
mătoare s-au clasat la egali
tate Ann Drumond Ha.v (An
glia) — pe calul „Merley" și 
P. Robeson (Anglia) — pe 
calul „Firecreft".

TURNEUL TRIUNGHIULAR 
DE HOCHEI PE IARBA dis
putat la Madrid a fost cîști
gat de selecționata Spaniei, 
care a învins Scoția cu 4—0 
și Țara Galilor cu 2—0. Cei 
mal buni jucători ai învingă
torilor au fost cei trei frați

AMSTERDAM, 10. — Rin
gul arenei R.A.I. din Amster
dam a fost joi seara locul de 
întîlnire a boxerilor partici- 
panți la turneul internațional 
organizat de „Nederlandse- 
Bocksbond" (Federația olan
deză de box).

Să consemnăm — tn pri
mul rînd — victoria ..obținu
tă Ja puncte de semigreul 
nostru Ion Monea, care fără 
să cheltuiască prea multă 
energie, l-a eliminat pe olan
dezul Schoorl. După o repriză 
lipsită de istoric, Monea s-a 
impus în rundul doi, trimițîn- 
du-și adversarul la podea cu 
un clasic croșeu la maxilar, 
în ultimul „act“ al meciului, 
olandezul a fost din nou nu
mărat, cedînd fără drept de 
apel.

Și alte cîteva meciuri au 
satisfăcut pe plan spectacular 
pe obiectivii amatori de box 
olandezi. Mijlociul olandez 
Baars era 
ofere una din 
surprize, însă 
ales condiția fizică nu i-ău 
permis aceasta. Adversarul 
său, Strumkis (U.R.S.S.) a 
fost de două ori la podea în 
repriza secundă. Boxerul so
vietic s-a regăsit într-un tîr- 
ziu și a cîștigat lă puncte 

să 
mari 
mai

gata-gata 
cele mai 
nervii și

lată de ce a obținut Tohăneanu 9,40 la sărituri!...
Foto: A. NEAGU

g
că va fi dominată de Elena 
Ceampelea (Petrolul-Ploiești) 
care obținuse 9,55 p la sărituri 
și 9,45 p la paralele, dar o că
dere de pe bîmă i-a atras o pe
nalizare importantă așa că ea 
a terminat ,,impusele" pe locul 
V (36,65 p).

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
lua la Întrecere cu 
adversar dispărut, 
un fapt oare iese 

din comun. El 
totuși, peste

A»iată 
cu totul 
se va produce, 
cîteva zile, oînd se dă startul 
în Marele Premiu automobilis
tic al Spaniei, pe pista Jarama 
din apropierea Barcelonei, Este 
a doua mare cursă din acest 
an contînd pentru campionatul 
mondial al conducătorilor, cel 
adevărat, numerotat în compli
cata nomenclatură a sportului 
automobilist cu formula 1. 
Cine este adversarul dispărut ? 
Jim Olark.

Așii volanului, oare vor ata
ca miercuri virajele redutabile 
ale circuitului barcelonez. por
nesc în urmărirea unui lider 
eare nu mai există. Intr-ade
văr. după prima din cele 12 
curse care vor desemna pe Pri
mul automobilist al lumii, cea 
disputată Ia începutul anului, 
la Capetown, elasamentui cam
pionatului mondial are în frun
te pe marele pilot dispărut în 
condiții atît de tragice. Evi
dent, nu va fi prea greu pentru

■ Graham Hili și Jochen Rindt, 
următorii clasați în precedenta 
cursă, să-1 întreacă pe fostul 
campion mondial. Mai greu de 
lăsat în urmă va fi însă Jim 
Clark pe lista recordurilor pis
tei Jarama, unde anul trecut 
Lotus-ul său a realizat cel 
mai rapid tur — 135 km medie 
orară. Rezultatul este apreciat 
de specialiști drept foarte bun, 
tinind seama de dificultățile 
traseului. O șansă, deci, pen
tru neuitatul Jim de a rămîne 
încă primul, chiar după moar
te...

In timp ce bolizii vor da

Atelex radiotelefon
Amat, care au figurat în li
nia de atac a formației spa
niole. Meciul dintre Scoția și 
Țara Galilor a revenit primei 
echipe cu scorul de 3—2.

IN PRIMA RUNDA a tur
neului internațional de șah 
de la Buesum (R. F. a Ger
maniei), Tringov (Bulgaria) 
l-a învins pe Pomar (Spania) 
și Damianovici (Iugoslavia) a 
cîștigat la Besser (R. F. a Ger
maniei). S-au încheiat remi
ză partidele i Hecht (R. F. a 
Germaniei) — Kolarov (Bulga
ria) și Parma (Iugoslavia) — 
Medina (Spania). Partidele 
O'Kelly (Belgia) — Huebner 
(R. F, a Germaniei) și Mor- 

(3—2), dînd mari emoții an
trenorului său, care credem 
că nu a mai dormit toată 
noaptea.

Una din marile speranțe ale 
boxului olandez la acest tur
neu, cocoșul Huppens, a ieșit 
din cursă. „Cucurigul" său a 
fost mai slab decît cel al lui 
Sokolov (U.R.S.S.), un tînăr 
talentat, însă cu execuții len
te pentru 54 de kg. L-am vă
zut la lucru pe greul sovietic 
Emilianov, învingător prin 
„out“ în fața olandezului Fus- 
telaar, un tînăr mic, grâsuț, 
tuns „beatles", care i-a pus 
cîteva probleme doar în pri
mele două minute. Ca stil și 
concepție de luptă, învinsul 
prin k.o. al lui Frazier la 
J.O.-Tokio nu se apropie de 
clasa lui Abramov, Soțikas 
sau Korolev.

Aseară la Utrecht, Covaci 
l-a întîlnit pe olandezul Jan
sen, Chivăr a luptat cu spe
ranța mijlociilor polonezi 
Hebel, iar Alexe a fost pus 
față în față cu englezul Ste
vens. Sîmbătă, la Maastricht, 
Gîju va boxa cu Klenovicz 
(Ungaria), Moldovan cu bel
gianul A. Lelieur, iar Monea 
cu danezul Jensen. Duminică, 
Ciucă se bate direct în semi
finale cu maghiarul Badari.

Pe primele locuri s-au clasat, 
firește, elementele mai constan
te : 1. Lucia Chiriță (I.C.F.)
37,15 p ; 2. Rodica Apăteanu
(Dinamo) 37 p ; 3. Rozalia Fi- 
lipescu (Dinamo) 36,95 p ; 4.
Olga Stefan (Dinamo) 36,75 p. 
S-au mai remarcat: Alina Go- 
reac (sel. Timișoarei), Claudia 
Pandelescu (Șc. sp. 2 — Bucu
rești), Irina Sărăcuț (C.S.M.- 
Cluj).

★
Campionatele vor continua 

mîine cu exercițiile liber- 
alese la băieți (de la orele 10) 
și fete (orele 16).

pistei cu garduri, specialistele : 
in concursurile internaționale

In țesătura de 
susține noi „teste" preolimpice 
in mai multe orașe europene

zborului peste obstacole
> de la sfîrșitul acestei săptămâni, 

Foto : EUROPA PRESS

lupta îa Barcelona, pe o altă 
pistă celebră se va face auzit 
duduitul motoarelor. La Le 
Mans, partieipantii ia viitoarea 
cursă de 24 ore, din iunie, fac 
proba mașinilor lor sub pri
vegherea eronometreîor si a 
mii de spectatori. Sînt trei zile 
de antrenament cu public (13— 
15 mai), care vor furniza date 
prețioase pentru constructorii 
de automobile-prototip șl con
ducătorii lor. In fine, în sec
torul ralîurilor. de notat star
tul tn „Cupa Alpilor" (15—19 
mai), una din cele mai dure 
probe de munte pentru mași
nile de turism.

Zile pline Pentru aportul cu 
motor, mereu în efervescentă.

lock (R. F. a Germaniei) — 
Donner (Olanda) s-au între
rupt.

CROSUL ZIARULUI „PRAV
DA", desfășurat pe hipodro
mul din Moscov i, a fost cîști
gat de atletul Boris Sveșni- 
kov, care a parcurs 8 000 m 
în 23:18,2. Proba feminină, 
disputată pe distanța de 
2 000 m, a revenit atletei Lud
mila Braghina, cu timpul de 
6:09.2.

R
MECIUL DE ȘAH dintre 
echipele masculine ale Unga
riei și Iugoslaviei (disputat 
la Pecs) s-a încheiat cu sco
rul de IOV2—9‘/2 puncte în 
favoarea șahiștilor maghiari, 
în turul doi, Barcza l-a 
vins pe Matanovici.

R
LA SOFIA s-au întîlnit 
lecționatele de tineret 
Bulgariei și Poloniei într-un 
meci contînd pentru „Cupa

în-

se- 
ale

TRI Fii
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ÎN >,C.C.E.M LA FOTBAL

Autorii golurilor t Torre* 
ți Eusebio

LISABONA 10 (Agerpres).— 
60 000 de spectatori au urmă
rit la Lisabona primul meci 
din cadrul semifinalei „Cu
pei campionilor europeni" la 
fotbal, dintre formațiile Ben
fica Lisabona și Juventus To
rino. La capătul unei partide 
în care au avut inițiativa în 
cea mai mare parte a jocului, 
fotbaliștii portughezi au ob
ținut o meritată victorie cu 
scorul de 2—0 (p—0).

In prima repriză, deși au 
■; dominat teritorial, gazdele nu 
au putut înscrie datorită apă
rării „betonate" a italienilor, 
care în frunte cu portarul 
Anzolin au respins cu calm 
toate atacurile înaintașilor 
portughezi.

La reluare, puternic încu
rajați de miile de spectatori 
și beneficiind de avantajul 
vîntului, fotbaliștii portughezi 
atacă dezlănțuit și în minu
tul 63 apărarea echipei Ju
ventus cedează. Simoes cen-< 
trează și Torres venit din 
urmă reia cu capul în poarta 
italienilor! 1—0. După nu
mai cinci minute, Eusebio 
primește o pasă de la fun
dașul Adolfo, pătrunde în ca
reul oaspeților, driblează

DE VORBA CU TOMMY KONO

de 
își

O discuție cu fostul cam
pion olimpic și mondial 
Tommy Kono este întotdea
una interesantă. Am avut a- 
cest fericit prilej la actuala 
ediție a Cupei Dunării de la 
Donaueschingen, unde renu
mitul halterofil american, de
ținător a 3 medalii olim
pice de aur și a 6 titluri mon
diale a venit cu elevul său 
mexican Manuel Mateos pe 
care-1 pregătește pentru ac
tuala ediție a J.O. De a- 
proape un an, Tommy Kono 
este antrenorul echipei 
haltere a Mexicului și 
pune mari speranțe în Ma
nuel Mateos, actualul record
man mondial de juniori la 
categoria cocoș: 342,5 kg.

Prima întrebare pe care 
i-am pus-o s-a referit la re
zultatele pe care le prevede 
la actuala ediție a J.O. din 
Mexic.

— Sînt convins că la O- 
limpiada din acest an se va 
înregistra un buchet de re
corduri mondiale la haltere. 
Motivul ? Altitudinea de la 
Ciudad de Mexico favorizea
ză obținerea marilor perfor
manțe ale halterofililor. Spe
cialiștii în balistică au con
statat că o greutate de 200 
de kilograme este mai ușoară 
cu cîteva grame la o altitu
dine de peste 2000 de metri 
decît la nivelul marii. Ches-

Cu un start îngreuiat de 
desele întreruperi cauza
te de ploaie, campionate

le Internationale de tenis ale 
Italiei își continuă. în aceste 
zile, cea de a 25-a ediție. Lo
cul lor de desfășurare, terenu
rile cu zgură roșie de la Foro 
Italico din Rama. a devenit 
traditional pentru ultimele edi
ții ale acestei întreceri care 
inaugurează sezonul marilor 
turnee in Europa. Considerat 
până acum ca fiind cu puțin 
inferior ca importantă campio
natelor Frântei (Roland Garros) 
și Angliei (Wimbledon), turneul 
de la Roma a căpătat In acest 
an o «emnifiastte aparte, da
torită faptului că este — prin 
excepție — rezervat exclusiv

Europei" la box. La capătul 
unei dispute echilibrate, cele 
două formații au terminat la 
egalitate : 5—5.

Amiens, „greul" 
a stabilit un nou 
Franței la totalul 
stiluri. El a rea- 
kg (170—150—185

CU PRILEJUL UNUI CON
CURS DE HALTERE desfă
șurat la 
Fouletier 
record al 
celor trei 
lizat 505 
kg).

H
TURNEUL INTERNAT1O 
NAL DE TENIS de la Min
neapolis (S.U.A.), rezervat ju
cătorilor profesioniști, a fost 
cîștigat de americanul Denis 
Ralston, învingător în finală 
cu 31—26, 19—31, 5—4 în fața 
australianului John New
combe, Proba de dublu băr
bați a revenit perechii aus
traliene Newcombe — Roche, 
care a dispus cu 31—24. 
20—31, 5-—4 de cuplul ameri
can Ralston — Bucholz

Al doilea gol al medului Benfica — Juventus, marcat de Eusebio.
TelefotoJ U.P.I.—AGERPRES

• fotbal pe glob • fotbal pe glob •
scurt a pe un ț. apărător, ■. apoi 
îl tentează ‘ șl’ pe' Anzolin și 
marchează din apropiere 
cel de-aL doilea gol, al ■■ me
ciului. js

Deși conduși cu-; 2—0, fot
baliștii italieni nu cedează 
lupta, dar contraatacurile lor 
sînt respinse cu ușurință ..de 

tiunea celor cîtorva grame 
trebuie privită, firește, nu
mai sub aspect psihologic. Pe 
de altă parte, la haltere efor
tul se limitează doar la cîteva 
secunde, deci performanța nu 
este influențată în mod nega
tiv de altitudine. Anul tre
cut, la „Sâptămîna sportivă 
internațională" de Ia Ciudad 
de Mexico, am asistat Ia o 
ploaie de recorduri mondiale. 
Cred că la J.O. la categoriile 
mari se vor înregistra rezul
tate deosebite. S-ar putea ca 
Leonid Jabotinski să treacă 
limita mult visată a celor 600 
de kg. iar compatriotul său 
Jan Taits să mai adauge cî
teva kilograme la fenomena
lul său record Ja semigrea, 
cotat în prezent la 502,5 kg !

— Ce părere aveți despre 
halterofilii americani ?

— De cîțiva ani, halterofi
lii americani nu mai dețin, 
ca și în trecut, un rol frun
taș. Cred eă aceasta se dato- 
rește metodelor ' defectuoase 
de antrenament, chiar înve
chite, pe care le folosesc 
sportivii noștri. Marea masă, 
a halterofililor sînt recoltați 
din rîndul sportivilor care 
practică culturismul. Incon
testabil. ei au forță, dar sînt 
deficitari la capitolul tehnică. 
Or azi, fără o tehnică per
fectă, progresul în haltere 
este de neeonceput. De aceea, 
americanii au rămas mult în 

sale în campionatele tării 
de adopțiune. Anul trecut 
triumfat în finală, diispu- 
de Tony Roche, iar în 1965

tenismanilior amatori. Celelalte 
mari turnee, inclusiv cel de la 
Forest Hills. în toamnă, au de
venit .,open"-uri. Deci Roma 
găzduiește acum un veritabil 
campionat mondial neoficial al 
tenisului amator.

Lista prolagandștGor impre
sionează. chi'ar acum cînd 
aria competițiilor europene 
reapărut numele sonore 
tenismanllor profesioniști, 
t.r-adevăr. cu excepția lui San
tana. Leschly gf a americanilor 
Ashe si Graebnar. la Roma au 
fost mobilizați cal mai buni 
dintre amatori. Cine va urca 
tn fruntea piramidei T Evident, 
întrebarea se nune dacă ftalo- 
australianul Martin Mulligan 
va reuși să urce la trei victo
riile 
sale 
el a 
nînd 
ultimul său învins a fost ma
rele Santana. Printre adversa
rii săi cei mai redutabili se nu
mără acum — după dispariția 
de pe tablou a australianului 
Bill Bowrey, surprinzător eli
minat — olandezul Okker, a- 
mericainii Richey si Riessen, ca 
si fostul său conațional Bob 
Hewitt. Un cuvîrtt îl pot avea 
și reprezentanții tării noastre. 
Ion Tiriac (nr. 7 pe tablou), 
după recentele sale victorii de 
la Rama — Parioli și Palermo, 
pare bine acomodat ou turnee
le italiene. După cum și Ilie 
Năstase. învingător asupra lui 
Mulligan la Parioli. dar învins 
de acesta în ediția de anul tre
cut a campionatelor, poate avea 
și el o șansă.

Mențiune importantă : dacă 
Mulligan va cîștiga turneul, el 
readuce Italiei un titlu pe 
care nu La mal deținut din 

apărarea J’:. taediată»f. a % portur 
^hezilorțaStfel că 'fluierul 
final al . arbitrului francez 
RogerBarde consfințește re
zultatul de 2—-0 în favoarea 
echipei Benfica'Lisabona* 1,

Au jucat formațiile ! “b
BENFICA: Jose HenrîquB 

—-. Adolfo,' Humberto, Jacinto,.- 

urma sovieticilor, polonezilor 
și chiar a ungurilor. Doar la 
categoria grea, Bob Hofman 
nutrește speranțe în cîteva e- 
lemente de prima mină. Bed- 
narski și Gubner sînt cotați 
cu circa 570 kg și vizează pri
mele locuri Ia Olimpiadă. Bă- 
trînul Schemansky, în vîrstă 
de 43 de ani, ridică și acum 
530 kg!

— Ce ne puteți spune des
pre halterofilii români ?

Nu vă voi spune, desigur, 
o noutate, dar cei mai buni 
dintre români sînt FIAT, F. 
BALAȘ și MINCU. Toți au 
însă un mare cusur : sînt 
lativ slabi (în comparație 
alți halterofili de valoare 
ternațională) la „smuls", 
rezultate mai bune la această 
probă, performanțele lor la 
total ar fi mult îmbunătățite.

Interviu consemnat de
Ion OCHSENFELD

SFERTURILE DE FINALĂ
ALE CAMPIONATULUI MONDIAL DE ȘAH

BELGRAD 10 (Agerpres). — 
A treia partidă dintre marii 
maeștri Bent Larsen și Lajos 
Portisch, contînd pentru sfer
turile de finală ale campiona-

1961. cînid Nicola Pietrangeli 
învingea — cu largul concurs 
al arbitrilor de linie, spun gu
rile rele — pe faimosul Rod 
Laver.

în fine, este interesant de 
urmărit și turneul feminin, 
unde australianca Leslie Tur- 
ner-Bowrey, deținătoare a trei 
titluri de anul trecut, va în
cerca să-și repete prestigioasa 
performantă.

sistăm la finisul unul Tur 
al Spaniei neobișnuit de 
dramatic. în care foștii 

Rudi Altig, Wright și 
Frances, decimați pe rînd

A'
lideri
Perez
de urcușuri, arșiță, vînt, ploaie 
și zăpadă, par a lăsa loc defi
nitiv unui irezistibil Felice Gi- 
mon.di. răsărit miraculos din 
mijlocul plutonului de cicliști. 
Sub alte orizonturi și cu alte 
mijloace de rezolvare a rivali
tăților se vor decide, în fata 
tablelor de șah, trei dintre vii
torii semiiinaliști ai turneului 
care desemnează pe viitorul 
adversar al campionului mon
dial. super-maestrul defensivei 
Tigran Petrosian. Pe pistele de 
atletism, așii forței și ai suflu
lui se întrec la Frankfurt, Le- 
verhusen, Oslo. Bratislava, 
Marsilia și Ljubljana, iar din
colo de Ocean, la Fresno (Ca
lifornia). In lumea fotbalului.

AfARTY RIESSEN, unul din 
favoriții turneului de la Roma 
evenimente notabile : meoiu- 
rile-retur din „Cupa campioni
lor europeni" Juventus — Ben
fica și Real Madrid—Manches
ter United. Ultimul, în care e- 
chipa lui Matt Busby deține 
avansul 
prilejui 
acerbă.
nit), va 
Chester
performanța naționalei 
Greu de presupus.

Radu

minim de 1 gol, va 
fără îndoială o luptă 
Fără Dennis Law (ră- 
putea echipa din Man
șă repete, la Madrid, 

engleze?

VOIA

Cruz Graca, Coluna 
Augusto, Torres, Eusebio, 
moes.

JUVENTUS» Anzolin
Roveta, Leoncini 
lino, Castano, Salvador® 
Magnusson, Del Sol, Zigoni, 
Chinesinho, Menichelli.
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Berce*

TOMMY KONO în ' timpul 
discuției cu redactorul nostru 

tului mondial de șah, s-a în
cheiat cu victoria lui Larsen. 
In prezent scorul meciului, 
care se desfășoară la Porec 
(Iugoslavia), este favorabil lui 
Larsen cu 2,5—0,5 puncte.

din 
ale 
șah

Cea de-a opta partidă 
cadrul sferturilor de finală 
campionatului mondial de 
dintre Svetozar Gligorici —
Mihail Tal s-a âmînat din cau
za îmbolnăvirii lui Gligorici. 
In prezent Tal conduce cu 
4—3.

MEMORIALUL
PAUL MERICAMP"
PARIS. — Tradiționala com

petiție internațională de atle
tism memorialul „Paul Meri- 
camp" va avea loc în zilele de 
12 și 13 iunie la Paris. Pînă în 
prezent și-au anunțat partici
parea atleți din 11 țări : R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, 
Austria, Spania, Italia, Luxem
burg, Portugalia, U.R.S.S., Bel
gia, Anglia și Ungaria. Printre 
atleți! care vor evolua cu a- 
cest prilej se numără Ter Ova- 
nesian, Karin Balzer, Klaban, 
Areta.

Turneul feminin de baschet
de la Belgrad

La Belgrad a început un tur
neu internațional feminin de 
baschet, la care participă for
mația poloneză L.K.S. Lodz și 
echipele iugoslave Radnicki, 
Steaua roșie Belgrad și Voz- 
dovacki. în prima zi a compe
tiției, echipa Vozdovackl ■ 
obținut o surprinzătoare victo
rie în dauna campioanei Iugo
slaviei, Radnicki, pe care a în
vins-o cu scorul de 58—55 
(26—22). într-un alt joc, Steaua 
roșie Belgrad a dispus la limi
tă : 60—58 (31—27) de L.K.S. 
Lodz.

INTILNIREA DE GIMNASTICĂ 
FRANȚA-POLONIA

în zilele de 25 și 26 mai se 
va desfășura dubla întîlnire in
ternațională de gimnastică din
tre selecționatele masculine și 
feminine ale Franței și Polo
niei. Meciul masculin este pro
gramat la Sedan, iar cel fe
minin Ia Hagondange. Directo
rul tehnic al federației france
ze de specialitate, A. Maga- 
kian, a selecționat în vederea 
acestor întîlniri următoarele 
loturi : masculin : C. Guiffroy, 
C Deuza, B. Cayre, J. Leguet, 
P. Gless, M. Bouchonnet, H. 
Micelli și B. Farjat; feminin : 
Evelyne Letourneur, Mireille 
Cayre, Pierette Aymar, Jac
queline Brise Piere, Franțoise 
Nourry, Nicole Bourdiau și 
Huguette Leguet


