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VUITA îl ROMÂNIA
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII FRANCEZE

GENERALUL CHARLES DE GAULLE
Miercuri dimineață, la Pa

latul Consiliului de Stat au 
început convorbirile între 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
ți președintele Republicii 
Franceze, generalul Charles 
de Gaulle. ★

La Invitația președintelui 
Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, președintele 
Republicii Franceze, genera
lul Charles de Gaulle, a luat 
parte la ședința plenară de 
miercuri dimineața a celei 
de-a X-a sesiuni a Marii A- 
Idunări Naționale.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a- 
dresîndu.se distinsului oas
pete, rostește un cuvînt de 
salut.

Invitat la tribună, în aplau
zele deputaților șl invitaților, 
ia cuvîntul generalul Charles 
de Gaulle.

Deputății și invitații pre- 
zenți la sesiune aplaudă în
delung discursul președinte
lui Charles de Gaulle.

Președintele Marii Adunări 
Naționale exprimă mulțumiri 
președintelui Republicii Fran
ceze și suspendă ședința.

Cuvîntarea președintelui 
ide Gaulle la sesiunea Marii 
Adunări Naționale a fost 
transmisă 'de stațiile de ra
dio și televiziune române și 
franceze. w

Președintele Republicii 
Franceze, diaries de Gaulle,

și soția au oferit miercuri, 
în saloanele Ambasadei Fran
ței, un dejun oficial în onoa
rea președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
a soției sale.

în timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă cordialitate, cei 
doi președinți au toastat pen
tru tradiționala prietenie ro- 
mâno-franceză, pentru dez
voltarea colaborării multila
terale dintre Franța și Ro
mânia, în spiritul păcii și în
țelegerii internaționale.

Președintele Republici Fran
ceze, generalul Charles de 
Gaulle, a invitat pe preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția să facă o 
vizită oficială în Franța. Pre
ședintele Consiliului de Stat 
a mulțumit călduros pentru 
invitația făcută.★

Miercuri, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceau
șescu, și soția au oferit la 
Palatul Consiliului de Mi
niștri, o recepție în onoarea 
președintelui de Gaulle și a 
soției sale.

Recepția a avut loc într-o 
atmosferă de o deosebită cor
dialitate.

LUCRĂRILE SESIUNII

MARII ADUNAM NAȚIONALE
Miercuri au continuat lu

crările Sesiunii a X-a a celei 
de-a V-a legislaturi a Marii 
Adunării Naționale.

în ședința de după-amiază 
au continuat dezbaterile Proiec
tului de lege privind organi
zarea și funcționarea coope
rației meșteșugărești.

La discuția generală au mai 
luat cuvîntul deputății Va
sile Daju, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular jude
țean Timiș și Dumitru Simu- 
lescu, vicepreședinte al U- 
niunii centrale a cooperati
velor meșteșugărești

Proiectul de lege a fost 
discutat apoi pe articole și

supus în întregime votului 
deputaților. Marea Adunare 
Națională a aprobat prin vot 
secret, cu bile, Legea privind 
organizarea și funcționarea 
cooperației meșteșugărești.

Ședința plenară a luat a- 
poi sfîrșit. Tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, a anun
țat că, în conformitate cu 
principiul sesiunilor deschise, 
lucrările sesiunii vor conti
nua în comisiile permanente, 
urmînd ca reluarea lucrări
lor în ședințe plenare să fie 
anunțată din timp, prin pre
să.

(Agerpres)
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La un atac al echipei noastre Dinu încearcă să șuteze, dar portarul Knops va respinge...
Foto! T, ROIBU

LOTUL A A ÎNTRECUT COMOD PE

ALLEMANIA AAEtlEN CU 4 0 (2-0)
LOTUL A — ALLEMANIA AACHEN 

4-a (2-0)

Stadion „23 August" ; spectatori 
5 000 ; timp frumos, vînt ușor, te
ren bun ; au marcat : Ghergheli
(min. 38), Oblemenco (min. 38), Do- 
brin (min. 60), Grozea (min. 80).

Aurel Bentu (la centru), ajutat de 
Dumitru Isăcescu și Gheorghe ti
mona, a condus următoarele for
mații :

lotul A: Coman — ivăncescu, 
Barbu, Hâlmăgeanu, Deleanu, Gher- 
ghell. Dinu, Pîrcălab, Dobrin (min. 
76 Dumltriu HI). Oblemenco (min. 
46 Grozea), Sasu.

ALLEMANIA AACHEN i Knops — 
Schongen, Thelen, Hermandung, 
Troche, Walter, Klostermann, Hof
fman, Gronen, Krott, Sell.

Lotul nostru reprezentativ a avut 
inițiativa de la început în această

partidă cu Allemania Aachen, punct 
de plecare in etapa a doua a pregăti
rilor care vizează startul oficial (me
ciul din octombrie cu Portugalia) in 
preliminariile campionatului mondial. 
Cu trei oameni noi față de Linz 
(Ghergheli, Pircălab și Oblemenco) și 
cu un adversar dispus să se apere, 
echipa noastră a manevrat în cadrul 
unei idei de joc care semăna doar 
pe alocuri cu precedenta. Așa, de 
pildă, Dinu — simțind pulsul jocu
lui — a părăsit repede poziția retra
să din fața „centralilor", avansind 
spre mijlocul terenului in apropierea 
lui Ghergheli și Dobrin, ultimul un 
fel de inter rătăcitor ae pe vremea 
W.M.-ului.

Dar, mal bine de o Jumătate de 
oră „tricolorii" s-au complăcut in
tr-o superioritate teritorială, satis
facție pur platonică, de loc gustată 
de public. Este drept, marcajul strict

efectuat de oaspeți in apropierea 
„16"-lui propriu (Schongen la Sasu, 
Hermandung la Oblemenco, Walter la 
Dobrin, Thelen la Pîrcălab, și în 
spatele lor — libero-ui Troche — a 
incomodat pe jucătorii noștri din li
nia intîi; dar și rezolvările tactice din 
această jumătate de oră ni s-au 
părut simpliste, stereotipa : în propor
ție de 90 la sută acțiunile s-au des
fășurat numai pe partea dreaptă a te
renului, fiind încheiate invariabil cu 
centrări înalte deasupra careului mic, 
efectuate de Pîrcălab și Ivăncescu, 
fundașul nostru ofensiv care a „ur
cat" deseori în sprijinul atacului.

Totuși, trebuie menționate în aceas
tă perioadă „bara" lui Ghergheli (min.

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Astă - seară/.. Ia Floreasea,
Un meci de boschet de mare interes: România-Caha

Aseară, Cuba-Lotul de tineret 79-65

In primul meci al finalei C.C.E. la volei

NNAMO A ÎNTRECUT CU 3-1 Pt SPARTAK URM
Sala Dinamo din Capitală 

a găzduit aseară primul act 
al finalei C.C.E. la volei mas
culin. Partida a revenit de
ținătorilor trofeului, dinamo- 
viștii bucureșteni, cu scorul 
de 3—1 (8, 11, —15, 8).

Dinamo s-a prezentat ca o 
echipă omogenă, cu un joc

mare atenție în linia a doua, 
la dublaj și autodublaj, vic
toria le-ar fi revenit mult mai 
comod, fără emoții. Oricum, 
dinamoviștii au muncit fără 
preget pentru victorie în com. 
pania unui adversar valoros, 
care s-a luptat cu multă am
biție pentru fiecare minge.

sionat entuziasmul și sporti
vitatea galeriei bucureștene. 
Dinamo este o echipă valo
roasă și cred că Spartak a 
fost pentru ea un adversar 
foarte puternic. Al treilea 
meci pare inevitabil, deoarece 
echipa cehoslovacă poate «ciș- 
tiga acasă".

Derzei profită de blocajul defect uos al oaspeților (Petlak — 4 și Lipa — 11) trage 
puternic fi... un nou punct pentru Dinamo 1 Fot» i A, Neagu

Returul întîlnirii va avea 
loc la Bmo, miercuri 22 mai.

matur, în care combinațiile 
la fileu, presărate cu lovituri 
de atac fulgerătoare, mingi 
puse sau liftate, au făcut de
liciul galeriei. Dacă acestor 
atu-uri li s-ar fi adăugat o 
mai accentuată agresivitate 
din -partea blocajului (uneori 
destul de penetrabil, alte ori 
neinspirat), precum și o mai

Astăzi, la Constanța

START IN CURSA
PENTRU TITLUL
DE CAMPIOANA

LA VOLEI FEMININ
Sala Sporturilor din Constanța 

găzduiește, de astăzi pînă sîmbă- 
tă, ultima secvență a. campiona
tului diviziei A feminine de volei 
— turneul final — la care parti
cipă echipele clasate pe primele 
patru locuri la încheierea meciu
rilor tur-retur din serie : Rapid, 
Dinamo București, Penicilina Iași 
și C.S.M. Sibiu.

In prima zi sînt programate In- 
tîlnirile Rapid — C.S.M. Sibiu și 
Dinamo — Penicilina.

Lotul arbitrilor care vor con
duce cele șase partide cuprinde 
pe V. Morari’ (Cluj), C. Mușat și 
P. lanescu (Constanța), I. Covaci, 
Gh. Ionescu șl M. Nlcoiau (Bucu
rești).

Primele două seturi au a- 
parțlnuit echipei bucureștene, 
care n-a fost condusă decît 
de două ori cu 1 și, respec
tiv, 2 puncte. în această par
te a jocului dinamoviștii au 
început tare apoi spre sfîr- 
șitul setului secund au ma
nifestat o ușoară scădere care 
s-a accentuat în setul urmă
tor cînd au fost conduși cu 
3—12. Cînd totul părea pier
dut, bucureștenii au remontat 
spectaculos și au luat chiar 
conducerea cu 15—14. Fina
lul a aparținut însă oaspeți
lor, care au cîștigat cu 17—15, 
deși restul se putea încheia, 
tot în favoarea lor, la 15—11 
dacă arbitrii de linie n-ar 
fi greșit frustrîndu-i de punc
tul care le-ar fi adus victo
ria în set. în ultima parte a 
jocului Dinamo folosește cu 
pricepere armele cu care a 
cîștigat primele două „repri
ze" și se impune cu ușurință.

La victorie și-a adus con
tribuția întreaga echipă, din 
rîndul căreia s-au remarcat 
Corbeanu, Cozonici, Schrei
ber și Derzei. De la oaspeți 
au plăcut D. Koudelka, VI. 
Petlak, Pavel Schenk și L. Zai- 
cek. La sfîrșltul partidei ar
bitrul principal Fr. Peters 
(care a condus bine, ajutat 
de R. Demarsin — ambii Bel
gia) ne-a declarat: „în sala 
Dinamo o echipă oaspete cîș- 
tlgă foarte greu. M-au impre-

L DUMITRESCU

Echipa națională de baschet 
masculin a Cubei susține astă- 
seară, (ora 19,30) in sala Flo- 
reasca, a doua intîlnlre din ca
drul turneului pe care II între
prinde in România. De astă- 
dată, adversară îi este prima 
reprezentativă a țării noastre, 
aflată în plină perioadă de pre
gătire in vederea turneului pe 
care îl va întreprinde la Ma
drid și în alte orașe din Spa
nia (7—15 iunie). Meciul con
stituie, deci, o utilă verificare 
a selecționatei române care 
este alcătuită din următorul 
lot: Albu, Nosievicl, Savu, De- 
mian, Jekely, Birsan, Novac, 
Viciu, Cernea, Ruhring, Diaco- 
nescu, Stănescu. Antrenori: Al. 
Popescu și M. Nedef.

Oaspeții prezintă același lot 
care a jucat aseară în compa
nia lotului nostru de tineret.★

Deși a avut un caracter de 
verificare (consemnat și de fap
tul că oaspeții au folosit 14 
jucători, iar lotul nostru 13), 
întîlnirea dintre reprezentativa 
Cubei și echipa de tineret a 
României a prilejuit, un spec
tacol agreabil. Confirmînd aș
teptările. baischetbaliștii cuba
nezi au practicat un joc in 
mare viteză, agresiv, cu multe 
pătrunderi si aruncări de la 
semidistantă. impunindu-se din 
primul pînă în ultimul minut 
Si anuntindu-se ca adversari 
redutabili pentru naționala 
noastră de seniori.

Scorul final de 79—63 (43— 
33) pentru Cuba a fost realizat 
de Cuesta 5. Herera 8. Gonza
les 14. Chappă 24. Montalbo 2, 
Canlzares 8. Perez 2. Calderon 
2, Garda 11. Standard 6. Val
dez 2 (au mai jucat Del Pooo, 
Arudes si Lopez) pentru oaa-

peti. respectiv Popa 9. Nicules- 
cu 8, Săuca 8, Georgescu 6,
Irimie 8, Chivulescu 12. Mvraru 
2. Samaon 4. Btăvariu 1. Pri* 
2. Czznor 8, Czall 2. Hanes <■ 
(d. st.).

Trimisul nostru special la Roma, VICTOR BÂNCIULESCU, transmite:

0 zi de surprize Iu Foro Italico
© Mulligan — eliminat de Phillips Moore © Cuplul român Țiriac-Năstase a fost întrecut 

de tinerii australieni Crealy-Alexander © Două victorii obținute de llie Năstase la mixt
Făcînd abstracție de ipocri

zia generală care domnește as
tăzi în tenis, trebuie să recu
noaștem că ediția jubiliară, a 
25-a, a campionatelor interna
ționale ale Italiei a rămas cea 
mai reprezentativă competiție 
mondială a celor ce poartă încă 
numele de amatori în sportul 
alb. Dl. Giorgio De Ștefani le 
zice cu jenă, folosind o expre
sie italiană, „diletanti", ceea ce, 
parcă, e cu totul altceva. A- 
mintiți-vă doar de recentele 
victorii ale „diletantului" Mark 
Cox asupra profesioniștilor E- 
merson șl Gonzales, la Borne- 
mouth.

Dl. De Ștefani este președin
tele unei federații internațio
nale cu care pare a nu avea 
nimic de a face, de vreme ce

dînsul ironizează cumplit ho- 
tăririle F.I.L.T. în plină vii
toare „open", el ne-a vorbit de 
anul olimpic — eminamente a- 
mator pe plan etic — ceea ce 
desigur se explică prin faptul 
că dl. De Ștefani este și mem
bru al Comitetului Internațio
nal Olimpic. Ciudată ni se pare 
însă graba cu care C.I.O. s-a 
hotărit să reabiliteze — prin 
demonstrații la Mexico — un 
sport pe care de 44 de ani l-a 
ostracizat din programul Olim
piadelor.

„Am acceptat turneele open 
— spune dl. De Ștefani — 
pentru a evita schizma In lu
mea tenisului, deși profesionis
mul, pe care nu l-am primit pa 
ușa din față, a intrat pe ușa de

serviciu. Să lăsăm timpul si 
judece".

Mult mai interesante par 
propunerile președintelui ita
lian privitoare la un viitor cam
pionat european amator, singu
rul în măsură să contracareze 
fostele mari turnee, deschise 
acum și celor ce primesc bani 
pe față și celorlalți.

Miercurea de la Foro Itallco 
nu a fost favorabilă cuplului 
Ion Tiriac — IUe Năstase, care 
a pierdut dreptul de a figura 
în semifinală, lăsîndu-se depă
șit de tinerii australieni (în
vinși de cei doi români, la sim
plu), Dlck Crealy și John Ale
xander. După un prim set ctș- 
tlgat cu 7—5, Năstase nu-și va-

(Continuare In pag. a 4-a)

O furtunoasa 
pătrundere a cu
banezului Rafael 
Canlzares <nr. 
9), oprită In fi
nal, printr-un 
capac, de Vasile 
Popa, aseară 
cel mal bun 
jucător al lotu
lui nostru de 
tineret.

(nr.
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A
ncheta întreprinsă recent de 
ziarul nostru în rîndurile spe
cialiștilor și, cu deosebire, 
rezultatele din ultimii ani 
ale gimnasticii noastre, l-au 
adus nu o datâ pe primul 

plan al discuțiilor — fie desfășurate 
într-un cadru organizat, fie ocazionale 
— pe antrenorul de gimnastică. Iar 
atenția ș-a îndreptat insistent spre 
absolvenții I.C.F., aceia care, la termi
narea Institutului, primesc un document 
oficial ater stînd specializarea în gim- 
nistică și calificarea de antrenor. Deci, 
garanții de competență profesională, 
multiple posibilități de a acționa prac
tic, acolo unde și este de fapt locul 
specialistului. Nu s-ar putea spune că 
sînt puțini aceia care pleacă de ia 
I.C.F. să lucreze în gimnastică. De 
pildă, numai în ultimii zece ani, 290 de 
absolvenți cu specialitatea gimnastică 
au fost repartizați în asociații, în clu
buri și în alte unități sportive din 
întreaga țară. E o cifră care, dacă ar 
coincide cu situația reală de pe teren, 
ar corespunde pe deplin necesităților 
actuale. Din păcate, realitatea este cu 
totul alta. Nu toți cei ce ar trebui 
să-și desfășoare activitatea în gimnas
tică o fac cu adevărat, idr o bună 
parte din cei care lucrează, totuși, 
ca profesori de educație fizică sau 
antrenori, nu o fac cu toată pasiunea 
și răspunderea impuse de această pro 
fesiune, ci pur și simplu pentru a-și 
îndeplini o obligație de serviciu.

Neîndoios, problema este complexă 
și numeroase aspecte concură la apari
ția și persistenta neconcordanțelor 
amintite. Sublinierea cîtorva dintre ele 
ar fi necesară. Specializarea, de pildă, 
începe la I.C.F. în al treilea an de 
studiu. Cum nu întotdeauna printre 
studenți se găsesc foști gimnaști frun
tași sau sportivi activi și cum Minis
terul Tnvățămîntutui fixează cifră obli
gatorie de plan privind specializarea 
în gimnastică, nu o dată conducerea 
I.C.F se vede obligată a recurge la 
soluții artificiale, urmărind completarea 
locurilor vacante cu studenți care nu 
au o chemare anume pentru gimnas
tică. Metoda nu are darul să contribuie 
la formarea unor antrenori și profesori 
pasionați pentru acest atît de dificil 
sport.

Insuficienta conlucrare dintre comisia 
de repartizare și delegații C.N.E.F S. a 
dus uneori la situații în care la repar
tizarea absolvenților I.C.F. nu s-a tinut 
seama de nevoile stringente ale miș
cării sportive. Tineri profesori bina 
pregătiți, cu dorință fermă de a-și 
pune priceperea și cunoștințele în 
slujba gimnasticii, au fost repartizați 
în școli sau în alte unități fără a avea 
acolo cele mai elementare condiții de 
activitate, în timp ce cadre mediocre 
au primit locuri de muncă cu condiții 
optime. Poate că din această cauză, 
poate și pentru faptul că unii tineri 
profesori s-au speriat de primele greu
tăți ce li s-au ivit în cale, nescfTițînd 
nici un efort de a le înlătura, se asistă 
în ultimii ani la prea multe exemple 
de reprofilare a acestora. Deoarece în 
gimnastică, se știe, rezultatele se obțin 
destul de greu, cu multă răbdare, nu 
puțini sînt acei specialiști care dezer
tează, preferind jocurile sportive în 
care, de regulă, în numai cîfeva luni 
se pot realiza rezultate remarcabile 
pe plan local. Iar profesorii cu spe
cialitatea gimnastică fac probabil 
această opțiune fără remușcări, din 
mai multe motive : în școală sînt mai 
bine apreciati de conducere (dornică, 
de regulă, de rezultate imediate) și 
premiafi chiar; au unele satisfacții 
morale și materiale și, apoi, nimeni — 
de la Ministerul Tnvăfămîntului sau 
de la federația de specialitate — nu-i 
mai trage la răspundere pentru unele 
lipsuri ale muncii lor.

Experiența altor țări, unde se pregă
tesc profesori de educație fizică pen
tru școli și pentru secțiile școlare de 
gimnastică (care nu pot deveni antre
nori) și, separat, antrenori de gim
nastică (proveniți din rîndurile sporti
vilor fruntași), cu o pregătire de spe
cialitate de 4—5 ani, repartizați numai 
în secții de performanță de la cluburi, 
mai buna salarizare a antrenorilor, în
deosebi a celor cu rezultate remar
cabile în munca de depistare, creștere 
și desăvîrșire a măiestriei gimnaștilor 
sînt realități care ar trebui luate în 
considerație și de forurile de resort 
din - țara noastră. Ar trebui luate ase
menea măsuri, care sa asigure o mai 
mare chemare a absolvenților I.C.F. 
spre activitatea de antrenorat, în sec
țiile din asociații și cluburi, care sâ-i 
stimuleze mai substanțial pe absol
venții pasionați și hotărîfi în înfrunta
rea greutăților începutului.

Specialistul I.C.F. trebuie «ă devină 
un cadru de nădejde al mișcării noastre 
sportive, în jurul căruia sâ pulseze o 
activitate laborioasă. Nu trebuie precu
pețită nici o măsură care ar conduce 
la realizarea neîntîrziată a acestui 
major deziderat.

Constantin MACOVEI

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
i
i
i
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Unul dintre cicliștii francezi, remarcați in acest sezon, este 
Jean Jourden, dștigătorul recentei curse „&a Polymultipliie", 
care a reunit o serie de ași profesioniști ai pedel*! lată-l 
pe Jean Jourden (dreapta), împreună cu Raymond Poulidpr, 

marele său învins Foto: A.FJP.

J.
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ELECTRONICA SAH CONSTRUCTORUL?

Finala campionatului națio
nal de șah pe echipe a ajuns 
în preajma confruntării decisi
ve, care va hotărî formația 
învingătoare a competiției, E- 
LECTRONICA — CONSTRUC
TORUL.

în runda a IV-a cele două 
fruntașe au ciștigat cu scoruri 
Identice: Constructorul — Ban
ca de Investiții șl Electronica — 
Medicina Iași 4—2. Petrolul a 
învins Crișul cu 4%—1% iar 
Mureșul șl Medicina Timișoara 
Și-au împărțit cele șase puncte: 
8—3.

Reluarea partidelor întrerup
te a consemnat următoarele 
scoruri definitive: Electronica

— Banca de Investiții 5—1, 
Constructorul — Crișul 5—1 
(din nou simetrie l), Medicina 
Iași — Banca de Investiții 3—3. 
Clasamentul, înaintea rundei a 
V-a, este următorul: 1. Elec
tronica 17, 2. Constructorul 16, 
3. Petrolul 14, 4. Mureșul 12, 5. 
Medicina Timișoara 10Va, 6. Me
dicina Iași 9l/s, 7. Banca de In
vestiții 9, 8. Crișul 8 puncte. 
(ȘT. MARTON — coresp.).

• Clubul Universitar Bucu
rești a organizat un concurs 
de verificare și selecție în ve
derea alcătuirii echipei pentru 
campionatul mondial studențesc 
de șah (iulie — în Austria).

Turneul (asimilat cu sfertu
rile de finală ale campionatu
lui național) a fost ciștigat de 
D. Ghizdavu cu 8‘/a p din li 
partide (neînvins), urmat de S. 
Grumberg 8, S. Segal 7*/a (ne
învins), Em. Pantazî, D. Zara 
și M. Chirițuță 7 etc. (TH. NI- 
COARA, coresp.).

Se'nvolburâ

COMPLETARE LA O CRONICA

apele Bistriței
Nimeni din sală nu

partida prin k.o., 
luptă

Ion Covaci (dreapta) plasează 
Jansen. Reprezentantul nostru 

după numai două

o directă precisă olandezului 
a ciștigat 
minute de

puncte, 59—59, l-a 
Saporojet, în ciuda 
acesta boxase nere- 
și că pierduse la 2

PREMISE
— Să oprim o clipă —• ne pro

puse cel care își asumase rolul 
de ghid în călătoria noastră pe 
albia Bistriței ardelenești.

Eram în Josenii Bîrgăului, 
prima localitate (pornind din 
oraș și înaintînd spre atrăgă
torul ținut al Domelor) din sal
ba de așezări care poartă nu
mele depresiunii Bîrgăului.

Ne conduse la o vatră țără
nească și după ce ne recoman
dă pe stăpînul casei, meșterul 
Ton Gănău, plăsmuitor de fru
museți în pasta lutului, ne lăsă 
să ne minunăm singuri de arta 
lui, mult apreciată în tîrgurile 
ți expozițiile din țară.

Pe poliți, printre oale și ul
cioare, erau presărate citeva 
vederi. Pe una, venită din 
Montmartre, scria: „Pînă alct 
au ajuns ulcioarele tale, mește
re Ioane; și mult au mai fost 
lăudate".

Am rugat pe meșter să ne 
facă o demonstrație și, spre 
■stupefacția noastră, în mai pu
țin de 15 minute, făuri o formă 
pe care, înainte de a o tăia de 
pe rotator, desenă o pasăre gata 
de zbor — simbol al aspirației 
către înalt și sublim.

O așeză în palmă și, 
el însuși de faptul că 
■reușise — o idee care
vag și care numai acum căpă
tase haină concretă — ne spu
se : „Cam așa aș vedea eu 
cupele pentru campionii noștri".

Ghidul simți că așteptam o 
explicație.

— Folclorul, începu el, își 
are în părțile noastre rădăcini 
adinei. Am considerat că o- 
biectele de glină cu motive na
ționale au valoare simbolică su-

perioară celor din metale sau 
sticlă. Tocmai de aceea, am ho- 
tărit ca majoritatea trofeelor 
sportive pe care le vom oferi 
campionilor noștri să nu fie 
cele obișnuite ci să poarte spe
cific local. Și, am făcut o co
mandă bogată pentru că avem 
certitudinea ci atit numărul 
performerilor din județul nos
tru, cît și al oaspeților (spor
tivi) care ne vor 
tul, va atinge un j 
nu l-a cunoscut 
Bistrița.

Afirmația ne-a 
ceput temerară, 
chiar. Ea venea însă, de la un 
diriguitor al sportului (tovară
șul C. Săniuță, vicepreședinte 
al C.J.E.F.S.), de la un om care 
cunoștea rosturile locului și a- 
tunci, am văzut în ea un pro
iect oricum, îndrăzneț.

călca pămin- 
nivel pe care 
pînă astăzi

părut la în- 
hazardată

MOTIVARE

in

încintat 
ideea îi 
rătăcise

inserînd, pe lingă 
imediate, îndrăzneli

există astăzi ca

de „libere"
vași duminică se 

în Capitală un ini”
Sîmbătă

desfășura
portant turneu internațional de 
lupte libere la care se vor în
trece reprezentativele Româ
niei (2 echipe), Ungariei și R.F. 
* Germaniei.

Deși oraș vechi — ridicat 
epoca feudală, cam în. aceeași 
perioadă cu Brașovul, Sibiul și 
Sighișoara, cu oameni puțin tă
cuți, de o anumită sobrietate 
(cu un tineret ce păstrează o 
undă de austeritate), Bistrița 
este astăzi în plină expansiune. 
Rupt, „coirdonul" care îl lega 
pînă mai ieri de „metropolă", 
(Cluj), Bistrița sportivă (și ju
dețul căruia i-a împrumutat 
numele), căpătînd autonomia 
Ideilor și forță materială, a în
ceput să inoveze. Proiectele de 
dezvoltare, judicios întocmite 
pe etape, au o anumită gran
doare, ele 
obiective 
olimpice.

Tot ce
bază materială și efectiv de 
sportivi — constituie numai 
„piatra de temelie", urmînd să 
fie primenit și îmbunătățit. 
Stadionul central va căpăta, 
curînd, auxiliarele necesare, 
pistele vor fi renovate, vor fi 
construite citeva noi terenuri 
și mai multe baze sportive sim
ple. Apa Bistriței va fi obligată 
ca Ia un anumit kilometru al 
ei să-și concentreze forțele și 
apoi să cadă spectaculos (ofe
rind bistrițenilor principalul 
punct de atracție al parcului de 
agrement prevăzut aici) Iar 
apoi, scăpată de convulsii, să 
se liniștească și să-și lățească 
albia, făurind o bază nautică 
pentru canoiștii și caiaciștii 
care se. vor forma aici. In re
lieful răzvrătit, care leagănă 
panglica de apă, se va deschide 
o pîrtie pentru schi, iar dincolo 
de porțile orașului se va face 
un poligon de tir.

Fiecărui sport îi sînt prevă
zute (unele operații au și în
ceput de altfel) garnituri de co
pii și juniori, veniți — prin se
lecție riguroasă — să 
ze echipele mari, cam 
altfel atît în efectiv 
valori.

„Bistrița-Năsăud",
unitate administrativă, va tre
bui să stea pe picior de egali
tate cu județe ca Ilfov, Cluj, 
Timiș, Iași, Arad, zone ce au o 
bogată și multilaterală dezvol
tare sportivă. S-ar putea ca în 
prima sa cursă din întrecere, 
tînărul (și, în același timp, ve
chiul) județ, închis între Mun
ții Rodnei și Căliman, să trea
că printre ultimii linia de so
sire. Mai tîrziu însă, poate că 
va cîștiga chiar una dintre me
daliile oferite într-o 
competiție.

Girul îl constituie 
entuziasmul cu care 
la drum, capacitatea
și spiritul gospodăresc ce-i ca
racterizează pe oamenii din ți
nuturile lui Coșbuc, ci strfnsa 
colaborare ce s-a stabilit din- 
tr-un început în județ între 
forurile (C.J.E.F.S., U.T.C.,
Sindicat) chemate azi să veghe-

alimente- 
sărace de 
cît și în

devenită

Cupa Prahova"
„Cupa Prahova", cursă ci- 

cjiștă de lung kilometraj, orga
nizată de C.J.E.F-S. Prahova, se 
desfășoară între 17—19 mai. La 
start vor fi prezenți aproape 60 
de alergători, printre care și 10 
concurenți bulgari. Caravana 
Va străbate un traseu lung de 
450 km (împărțiți în 4 etape), 
care va trece prin județele 
Prahova. Buzău și Dîmbovița.

ze cultura sportivă șl estetică a 
tineretului nostru. Important 
este faptul că oamenii au în
țeles sensurile lucrurilor, In
tuiesc devenirea lor.
ARGUMENTELE TRADIȚIEI
Sportul bistrițean și-a ser

bat demult semicentenarul, pri
mele atestări fiind de prin 
anul 1900, cînd aici se semna
laseră diverse întîlniri cu ca
racter sportiv între clase, școli 
sau selecționate școlare și te
ritoriale (pînă la cel de al II- 
lea război mondial sportul 
școlar a dominat, întreaga acti
vitate sportivă, rolul de frun
te avîndu-1 cadrele didactice 
și elevii Gimnaziului săsesc 
din localitate).

In cadrul 
tea sportivă 
ceput după 
rîndu-se eu 
funcție de cei care o susțineau 
materialicește și moralicește. 
Prima echipă constituită a 
fost Raidul, echipă de fotbal 
înființată în 1921, căreia i-a 
urmat, cinci ani mai tîrziu, 
„Gloria", club cu caracter de 
performanță, alcătuit 
dre tinere de la cele 
formații bistrițene și 
continuat activitatea 
tăzi.

Sportul rege al acestor ținu
turi, rămîne, însă handbalul, 
cunoscut și practicat aici de 
circa o jumătate de secol, în
cununat în 1938 cu un titlu na
țional obținut de echipa locală 
BTV.

Și atletismul și-a avut re
prezentanți de cinste, trei din
tre ei participînd, alături de 
alți purtători ai ecusonului tri
color la Olimpiadele de 
Amsterdam și Berlin.

Citeva titluri de campioni 
naționali și locuri întîi în în- 
tilniri internaționale au obți
nut bisțrițenii, cu ani în urmă, 
și în concursurile de schi,

„Vom inova, ^pentru că tine
retul vrea să cunoască și, dacă 
e posibil, să practice toate 
sporturile, dar mai ales acelea 
care își au aici „vatra", care 
ne-au adus cindva satisfacții și 
despre care am vrea să se vor
bească iarăși in termeni elo- 
gioși, ca atunci cînd sportivii 
noștri cucereau, cupe și medalii 
naționale" — ne spune tova
rășul Gheorghe Băloi, preșe
dintele Consiliului județean 
Bistrița-Năsăud.★

Efervescența nu se face însă 
simțită numai în orașele jude
țului, suflul novator pătrun- 
zînd pînă departe, în viața ul
timului sat. De la Mureșenii 
Bîrgăului (comună ce deschi
de poarta spre Moldova) la Re- 
teagul Clujului, de la Romuli 
— vecină Maramureșului pînă 
la Silvașul de Cîmpie — limi
trofă Mureșului, atenția, re
porterului este deopotrivă a- 
trasă atit de folclorul sportiv 
(variante locale ale unor spor
turi : oină, luptele) 
dificila problemă a 
de performanță.

Cine spunea că 
molcomă pe aceste meleaguri 7 
Oamenii săi, cu atit mai pu
țin 1...

orașului, activita- 
organizată a în-

1.920, desfășu- 
intermitențe, în

dfn ca
rnal bune 
care și-a 
pînă as-

la

cit și de 
sportului

Bistrița e

Nușa MUȘCELEANU

astfel de

nu numai 
s-a pornit 
novatoare

NOTA

Ora tîrzie (două după miezul 
nopții), nu ne-a permis să co
mentăm, mai pe larg desfășu
rarea finalelor turneului inter
național, programate pe ringul 
„Dieurentin" din Haga. Desi
gur, cititorii noștri sînt curioși 
să afle cum au pierdut C. Ciu
că (muscă) și N. Gîju (cocoș), 
speranțele noastre pentru J.O. 
de la Ciudad de Mexico. Ade
vărul este că C. Ciucă a boxat 
bine și după părerea noastră 
și a multor oficiali prezenți la 
reuniune, nu pierduse. Ciucă a 
fost foarte precis în lovituri, a 
atacat mereu și a știut să con
treze imediat, speculînd greșe
lile sovieticului Saporojet. După 
o repriză egală, Ciucă s-a dez
lănțuit în cea de a doua, ter- 
minînd în avantaj. In rundul 
decisiv, Ciucă a perseverat în 
atac, obligîndu-1 pe tînărul 
său adversar să intre în de
fensivă. Saporojet nu a putut 
evita croșeurile lui Ciucă, decit 
obstrucționînd în mod flagrant. 
După două „atenții", arbitrul 
olandez Kleinhout i-a dat un 
avertisment lui Saporojet, aver
tisment primit cu satisfacție de

spectatori.
se aștepta ca victoria să fie 
atribuită lui Saporojet. Spre 
surprinderea generală, crainicul 
a pronunțat că juriul a decis 
victoria cu 3—2 a lui Saporojet.

Oficialii Knoll (Olanda) și Llng- 
lez (Belgia) i-au acordat credi
tul lui Ciucă 
pectiv 59—57 
(Polonia) și 
Germaniei),
elementar spirit 
l-au oferit în dar medalia lui 
Saporojet. Lor li s-a alăturat 
McDonald (Scoția), care, la e-

cu 59—58 și res- 
puncte. Gilarski 

Nussgen (R.F. a 
declinînd cei mai 

de echitate,

gaiitate de 
preferat pe 
faptului că 
gulamentar
puncte repriza a treia.

In schimb, 
pean N. Gîju 
la puncte în 
(U.R.S.S.), un 
înzestrat care 
bine alonja 
lupta corp la corp. Sokolov a 
atacat cu curaj din primul rund 
și a știut să-1 urmărească pe 
Gîju, care a greșit pe plan tac
tic, fiind exagerat de defensiv. 
Uneori, campionul nostru a dat 
dovadă de o mare nervozitate, 
ratînd sau angajîndu-se în 
schimburi dure cînd nu era ca
zul. Gîju a putut să- 
șoare boxul său în 
să se impună doar 
trei cînd „dansînd" 
adversarului său s-a 
directele. Prea tîrziu i 
duse clar primele două reprize.

Trecînd la capitolul medalia- 
ților noștri din Olanda, trebuie 
să vă spun, că dintre ei N. 
Moldovan a impresionat prin 
curajul său exemplar. Net de
pășit în prima repriză (vorbi
sem cu Popa că dacă și într-a 
„doua" se va petrece același 
lucru îl vom abandona). Mol
dovan l-a provocat pe Kuzne- 
țov (U.R.S.S.) la un meci de 
„contre" care i-a fost favorabil. 
Kuznețov a acuzat numeroa
se lovituri în plină figură și a 
fost depășit net în corzi, în 
lupta de aproape. I. Covaci, 
Învingător la mijlocie-mică, cu 
toate că a ciștigat, nu a exce
lat în partida cu Mueck (R.F.G-), 
demonstrind că nu știe să lupte 
cu boxeri cu garda inversă. I. 
Monea nu a mai făcut aceeași 
risipă de energie, ca în meciu
rile precedente, cîștigind pe 
merit Ia vest-germanul Hinz. 
Alte probleme ale acestui tur
neu preolimpic olandez, le vom 
ataca în alt număr al ziarului 
nostru.

campionul euro- 
a pierdut evident 
fața lui Sokolov 
tînăr deosebit de 
știe să folosească 
și să lucreze în

i-și desfă- 
„linie" și 
în rundul 
în jurul 

impus cu 
însă, pier-

Paul OCH1ALBI

23 DE CARTURI AȘTEAPTĂ
După-amiazâ de mai la Pa

latul Pionierilor din Bucu
rești. Pe aleile umbrite de 
frunzișul crud al primăverii 
domnește liniștea. Dar, deo
dată, un zumzet de motor 
risipește bucolismul atmosfe
rei, aducîndu-ne aminte că 
această oază de verdeață se 
află, totuși,- în inima unei 
metropole. Zgomotul se am
plifică. Pe panglica de asfalt, 
șerpuitoare printre fagi și tei, 
apare un mini-automobil, la 
al cărui volan se află un 
școlar cu cravată roșie. După 
el vin alții, într-o alură de 
veritabilă competiție motori
zată. Ne retragem în lăstări
șul de pe margine și, ajutați 
de puțină imaginație, putem 
spune că am ajuns la Le 
Mans" și prin față ne trec bo
lizii lui Graham Hi] 1 sau Lu
dovico Scarfiotti...

Din vis ne cheamă o voce 
cunoscută, cea a prietenului 
loan Bobocel care întreabă: 
„Vă place ?“ Nu este nevoie 
de răspuns. El se ghicește în 
bucuria cu care urmărim mi-

cile vehicule pornite la vale 
în iureșul vitezei. Sînt cîteva 
luni de cînd pledam în aceste- 
coloane de ziar pentru relua
rea activității de carting. Și, 
I., un prim- pas s-a făcut.

cui „micilor autornobiliști" 
la Palatul Pionierilor, în

5 activează aproape 200 
de elevi, a reușit să con
struiască 23 de micro-auto- 
mobile echipate cu motoare 
de motoretă „Carpați". Eveni
mentul acesta — a cărui sem
nificație nu mai trebuie sub
liniată — demonstrează că 
avem în țară posibilități pen
tru a face din carting o preo
cupare plăcută, instructivă, 
deosebit de utilă tineretului.

Oprim una din mașini. Ea 
are înscrisă pe cadru numi
rea „Pionier 2". Autorul pla
nului de construcție este loan 
Bobocel, acest om plin ds 
imaginație, căruia Palatul 
Pionierilor i-a pus la dispo
ziție, pentru ducerea la bun 
sfîrșit a inițiativei șale, cîteva 
zeci de mii de lei, un atelier 
și pasiunea admirabilă a co-

■ SB
piilor. Aflăm că toate 
rile pentru cele 23 de 
au fost executate de 
în orele lor libere. Doar pen
tru unele piese mai grele s-a 
făcut apel Ia ateliere specia
lizate de la uzinele Semănă
toarea și Autobuzul. între
prinderea 6 Martie Timișoara, 
Școala Galvanii-Tei. Am no
tat în carnet o lungă listă de 
elevi-constructori care au 
muncit cu entuziasm și price
pere. Spațiul ne împiedică să 
reproducem această listă în 
întregime și de aceea ne mul
țumim să amintim doar de 
Ioan Rotaru de la Liceul N. 
Bălcescu, Octavian Trandaf 
de la Liceul Aurel Vlaicu, 
Mircea Cuiava de la Școala 
profesională „23 August", Mi-

lucră- 
carturi 
școlari

FALSA

Azi, la Cluj 

turul 
campionatului pe echipe

După campionatele republi
cane de juniori Ia tenia de 
masă, acum este și rfndul se
niorilor să se întreacă. Este 
vorba de turul campionatului 
țării dintre cele mai bune e- 
chipe. Competiția va avea loc 
timp de patru zile la Cluj: joi, 
vineri, sîmbătă și duminică. 
Participă 10 echipe masculine: 
C-S.M. I Cluj — actuala cam
pioană națională, Voința Arad, 
Progresul Buc., Voința Buc., 
Politehnica Buc., C.S.M. II 
Cluj, A.S.A., Constructorul 
Buc., Comerțul Tg. Mureș și 
Politehnica Timișoara, iar la 
fete vor fi prezente opt for
mații : Voința Arad — actuala 
campioană a țării, Progresul 
Buc., C-F.R. Brașov, Dinamo 
Craiova, Spartac Buc., C.S.O. 
Iași, Comerțul Tg. Mureș, Sin
teza Oradea.

Meciurile se joacă sistem' 
turneu — fiecare cu fiecare. La 
băieți, elevii antrenorului eme
rit F. Paneth păstrează cele 
mai bune șanse pentru menți
nerea titlului, iar la fete, lupta 
se va da între Voința Arad și 
Progresul Buc. Desigur nu tre
buie neglijate nici posibilitățile 
tinerei echipe din Brașov, 
C.F.R. (antrenor V. Zamfir).

MOTOCROSUl 
BALCANIC

Duminică dimineața la ora 
10, la complexul sportiv Meta
lul (Pantelimon), se va da star
tul în prima etapă a Motocro- 
sului Balcanic. Antrenorii lotu
lui nostru s-au oprit asupra 
alergătorilor Cr, Dovids, Șt. 
Chițu, A. Ionescu și M. Dănes- 
cu. Pentru celelalte două locuri 
în echipă sint cinci candidați ;

hai Damian de la Grupul șco
lar al Ministerului învăță- 
mîntului.

Pentru o largă 
planul 
Palatul 
tehnice 
revista 
(nr. 4/1968). în urma acestei 
acțiuni, Ioan Bobocel a primit 
numeroase scrisori de la șco
lari, studenți, tineri munci
tori. Ei cer lămuriri supli
mentare, întreabă de unde 
să-și procure anumite piese 
și materiale, la ce club s-ar 
putea înscrie pentru a face 
carting. Sînt întrebări la care 
se poate și la care nu se poate 
răspunde. Pînă în prezent, în 
afară de acest cerc din Bucu
rești și de altul de la Zalău, 
nu există nicăieri preocupare 
pentru o astfel de activitate. 
Intîrzie nejustificat măsurile 
pentru închegarea unei acti
vități mai largi, pentru elabo
rarea unor norme constructive 
și competiționale, pentru adu
cerea în comerț 
necesare.

Spre seară, cînd 
de la Palatul din 
trocenilor, micii 
mai zbîrnîiau cu carturile lor 
pe alei. Dorința de a avea 
citeva mici mașini, pe care să 
le conducă, li s-a îndeplinit. 
Dar aceasta înseamnă că lu
crurile sînt numai pe jumă
tate rezolvate. Pentru desă- 
vîrșirea acțiunii este necesară 
în continuare înfiriparea unei 
activități competiționale, crea
rea unor secții de carting la 
casele pionierilor, la școli, la 
cluburile sportive. Fără posi
bilitatea de întrecere, fără 
concursurile care stimulează 
pasiunea, energia și pricepe
rea, munca depusă în atelier 
rămîne lipsită de sens. Se 
simte acut nevoia unei ini
țiative organizatoare. Cei a- 
proape 200 de tineri construc
tori de la Palatul Pionierilor 
și micile lor mașini așteaptă 
o chemare la întrecere.

Cine are curajul să ridice 
sus fanionul de start ?

difuziune, 
cartului construit la 
Pionierilor și detaliile 
au fost publicate în 

„Sport și tehnică"

a pieselor

. am plecat 
dealul Co- 
piloți încă

Dumitru LAZAR

soluție posibilă : și-a a- 
companiaf elevii fluierînd 
din gură, situație uriicâ în 
finala unui campionat șco
lar de gimnastică. Pentru 
spectatorii neavizați, fap
tul a constituit un motiv 
de amuzament, dar aceș
tia n-aveau de unde ști 
că el este rezultatul refu
zului pianistului Dan Vasi
lescu. Numeroși activiști 
sportivi care au asistat la 
discuția dintre prof. Lupu 
și Dan Vasilescu, unii din
tre ei cu ani îndelungați 
petrecuți pe frontul spor
tului, au roșit pur și sim
plu Ia auzul pretențiilor 
pianistului, considerîndu-le, 
pe bună dreptate, ca o 
notă falsă în gimnastica 
noastră.

Este reconfortant să con
semnăm că cea mai ustu
rătoare replică la acest 
gest cu totul nesportiv a 
venit din partea unui alt 
pianist: clujeanca Maria 
Popescu. Atît la exercițiile 
impuse cît și la cele li
ber alese ea a acompaniat 
aproape 20 de maestre, 
fără a solicita pentru a- 
ceasta nici măcar un leu. 
în a doua zi, la finele 
concursului, ea era pur și 
simplu istovită de obosea
lă. Dar era bucuroasă că 
și-a adus o modestă con
tribuție la buna desfășu
rare a întrecerii, la trium
ful spiritului sportiv.

Comentariile sînt de pri
sos.

M. HUDIȘTEANU

L
a recenta finală a 
campionatelor de 
gimnastică pentru li

cee, echipa de băieți a 
Liceului Unirea din Foc

șani nu a fost însoțită de 
pianist. Nu este primul și 
nu va fi, cu siguranță, ul
timul caz de acest fel. în 
împrejurări asemănătoare, 
profesorii de educație fi
zică apelează la pianiștii 
altor echipe și, cu unele 
improvizații, 11 1 “ 
mină pînă 
bine.

Cu acest 
de acasă și 
mund Lupu,

modest și harnic tehnician spor
tiv este pilduitoare pentru toți 
cei ce l-au cunoscut!

| OCTAVIAN NIȚESCU
în seara zilei de 14 mai s-a 

stins fulgerător din viață unul 
dintre cei mai tineri și mai 
capabili antrenori de handbal 
din țara noastră, maestrul 
sportului OCTAVIAN NIȚES- 
CU. Atașat cu pasiune handba
lului, sport căruia i-a consa
crat mai bine de jumătate din 
Scurta sa existență, Octavian 
Nițeseu s-a impus oa un sportiv 
talentat, de o conștiinciozitate 
șl corectitudine exemplară, 
fiind de 19 ori selecționat în 
reprezentativa țării. în ultimii 
ani, ca profesor de educația fi
zică, el a muncit în calitate de 
antrenor la clubul Steaua, cu 
a cărui echipă a realizat recent 
o prestigioasă performanță, cu
cerind „Cupa Campionilor Eu
ropeni".

întreaga activitate a acestui

totul se ter- 
la urmă cu

gînd a plecat 
profesorul Sig- 
convins că va 

găsi pe cineva care să-i 
acompanieze pe băieții săi 
la proba de ansamblu. Și 
iată că s-a apropiat și 
ora concursului, momentul 
în care urmau să evolue
ze gîmnaștii din Focșani. 
Primul dintre pianiștii care 
i-au ieșit în cale și pe care 
profesorul Lupu l-a solici
tat pentru un acompania
ment de cîteva minute a 
fost Dan Vasilescu, de la 
clubul Petrolul, salariat cu 
o jumătate de normă și 
la Școala sportivă din Plo
iești’. Deci, un lucrător pe 
tărîmul sportului, unul 
dintre acei care cunosc 
destul de bine posibilită
țile financiare ale școlilor,

unele inerente greutăți pe 
care acestea le mai în- 
tîmpină în activitatea lor. 
Dar, răspunsul lui DanVa- 
silescu I-a surprins, l-a u- 
luit pur și simplu pe pro
fesorul focșenean : „Da, 
sînt de acord să vă acom- 
paniez, dar vă costă 100 
de lei. In alte condiții, nu 
discutăm". Convorbirea nu 
s-a desfășurat cu „ușile în
chise", ci la ea au asistat 
și martori. Cu toții au 
crezut la început că e 
vorba de o glumă, dar Ia 
repetarea solicitării răs
punsul pianistului a fost a- 
celași. El nu-și permitea 
glume.

Presat de situație, prof. 
Lupu n-a mai avut timpul 
să se adreseze altui pia
nist și a recurs la unica
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luniu HAIDU 
(Dinamo Buc.)

HAIDU

SELECȚIONATA

Federația de fotbal a ho- 
’ Hărît să alinieze în parti

da cu reprezentativa Congo 
(Kinshasa) următoarea se
lecționată : Gornea — Ple- 
■șa, Mareș, N. Ionescu, Mo- 
leanu, Sălceanu, Axente, 
‘Schlopn, Tufan, Oprlșan, 
JPanici. Rezerve : Matache, 
lanul, Dincuță, Antonescu, 
Tătaru II, Dumitriu m. 
'Deci, nu mal joacă lotul 
de tineret, deoarece din el 
fac parte numeroși fotba
liști al echipelor angaja
te atît în lupta pentru 
cîștigarea campionatului 
,eît și pentru evitarea re
trogradării. Cum meciul 
tare loc astăzi, el n-ar fi 
putut participa toată săp- 
tămîna la antrenamentele 
cluburilor.

Extrema stângă a dinamo- 
viștilor bucureșteni a cunoscut 
cîndva 6 oarecare vogă. Apoi, 
o tehnică insuficientă i-a gre
vat evoluțiile ți treptat a că
zut în desuetudine. Avem mo
tive să presupunem că Haidu 
a reflectat asupra calitățil'Jr 
ți carențelor sale, căutând e- 
lemtnte Compensatorii pentru 
driblingul său modest, pentru 
țutâil puțin percutant. Treptat, 
treptat, ajutat probabil și de 
antrenori, el a adoptat o ma
nieră tactică adecvată și e- 
fioace. Beneficiind poate de 
cea mai ridicată rezistență la 
efort dintre toți fotbaliștii 
noștri, Haidu aleargă acum 
enorm intr-o partidă. Devine 
apărător (se retrage, marchea
ză, deposedează pînă în ca
reul său de 16 m) la fiecare 
acțiune ofensivă adversă, se 
desprinde apoi și avansează 
rapid spre toate compartimen
tele frontului propriu de atac. 
De pe zona fundașului stânga 
apare în postură de extremă 
dreaptă, joacă în permanență 
fără minge, sprintează prelung

și repetat. Acest imens trava
liu nu este efectuat la întâm
plare, Haidu simțind prompt 
toate necesitățile tactice ale 
echipei sale, contribuind la 
densitatea apărării, la dezvol
tarea și finalizarea acțiunilor 
ofensive. Rapid, rezistent, lup
tător, calm, înclinat spre joc 
colectiv, Haidu este o pildă 
de jucător auto-modelat. Efec
tuează toate servitutile pe 
care fotbalul modern le-a im
pus extremelor, compensîn- 
dtt-și limitele tehnice au o ac
tivitate laborioasă și randa
ment tactic. In majoritatea a- 
parlțiilor din acest sezon s-a 
remarcat, jucând Un însemnat 
rol în economia echipei Dina
mo București. In partida de 
la Petroșeni (ultimul exemplu) 
a participat substanțial la de
fensivă, a fost în repetate rîn- 
duri periculos ca atacant,.
marcând și golul victoriei.
Haidu merită să fie din nou 

încercat în echipa națională. 
In ultimele sezoane S-au pe
rindat pe extrema stingă 
Kallo, Sorin Avram, Voinea, 
Radu Nunweiller și alții, dar 
nici unul dintre ei nu s-a 
impus drept soluție stabilă. 
Dispoziția fizică și evoluția pe 
plan tactic a lui Haidu, ală
turată lipsei valorice resimțite 
pe acest post, ar trebui să a- 
tragă atenția lui Emmerich 
Vogi.

R. B.

w

SA SPERAM CA A FOST ULTIMA
(După meciul liceenilor

chiar

și o 
timp

' Au. trecut aproape trei săp- 
t&mtai de la disputarea dublei 
tatilniri de fotbal dintre echi
pele liceelor din București și 
Cluj. Redacția noastră inițiase 
aceste meciuri pentru că avea 
convingerea — și o are și acum 

că fotbalul nostru trebuie 
readus pe picioare din 
■Wrsta Iui de adolescență.

Aveam convingerea — 
avem și acum — că atîta
Cit directorii de licee vor ex
pulza dintre zidurile școlilor lor 
cea mai îndrăgită minge, min
gea de fotbal, nimic sau aproa
pe nimic nu se va putea între
prinde pentru readucerea între 
valori a sportului-rege. Dar 
meciurile ta discuție ne-au lă
sat un gust amar, tocmai prin 
trădarea legii fundamentale a 
sportului s respectul pentru 
adversar.

Cu toate acestea, n-am 
sista asupra celor ce s-au 
timplat cu prilejul revanșei 
la Cluj, dacă
față o notă ce poartă 
C.M.E.F.S.-uiui Cluj, 
fel o autocritică, după 
rea din orașul de pe 
care, „datorită unor lipsuri ma
nifestate în organizare nu și-a 
atins scopul propus". La Bucu
rești și Ia Cluj, mai ales, unde 
bel 10 000 de spectatori au fost 
martorii unei grave accidentări, 
fcm asistat Ia o adevărată goa
nă după victorie. După o vic
torie obținută cu orice preț, 
chiar cu acela al încălcării unor 
înțelegeri, pe care ambele ta-

LA MASURI

• ••

...

|

numitor probe, în locul mun
cii răbdătoare de a forma și 
de a Introduce în acest cam
pionat pe echipe( care, de alt
fel, are ea principal Scop toc
mai acest lucru) elemente ti
nere, asistăm însă, ca și în anii 
precedenți — este adevârat 
efi, în mal mică măsură — la 
improvizații dăunătoare, lip
site de orice perspectivă pen
tru cluburile respective ți 
pentru atletism în general. 
Din acest punct fie vedere 
este sigur că a venit vremea 
ca antrenorul Rășcănescu să 
treacă pe prim plan, nu pro
pria sa participare în concurs 
(în care de altfel a obținut un 
rezultat cu totul mediocru), ci 
descoperirea și formarea unor 
tineri aruncători de ciocan.

Asemenea improvizații, în 
care formația Steaua a obți
nut un neinvidiat loc fruntaș 
(OVezeă la 800 m, Alina Po
pescu șl Nicolae Macovei la 
înălțime etc.) nu au fost însă 
proprii numai ei ci și altor 
echipe. Intr-un fel ea a culmi
nat cu nefolosireă campioanei 
olimpice Mihăelă Peneș în 
proba de suliță și utilizarea ei 
în proba de aruncarea greută
ții, unde a depășit cu 98 de 
cm norma categoriei a Il-a 
de clasificare.

In orice caz, concursul a do
vedit, în mod practic, că echi
pa Dinamo, care a „îndrăznit" 
măi mult decît celelalte să-și 
completeze formație cu tiîleri 
și a cărei preocupare pentru 
juniori este cunoscută în Ra
port cu celelalte două forma
ții, a avut Satisfacția să con
state că acești juniori i-au ro
tunjit punctajul într-un 
corespunzător, situînd-o 
locul I.

Al doilea element care 
lejuiește serioase reflexii,
comportarea în concurs a u- 
nor atleți. In 76 de participări 
atleții celor trei echipe frun
tașe au obținut abia norma 
categoriei a tî-a de clasificare, 
adică atît cît le pretindea re
gulamentul 
clasament, 
părî nu s-a 
acest lucrti 
ti a și cîte 
C.A.U.)

Componenți âi lotului repu
blican ca : W. Sbcol, Gh. Ene, 
M. Petră, Livia Oros, V. C8- 
ratnihai. I. Găsitu, Sandă An- 
ghelescu (Steaua), Al. Spiri
don, A. Gagea, Z. Hegheduș, 
P. Ciobanu (Dinamo), Blena

Etapa a două a campiona
tului republican de atletism 
pe echipe, a programat în 
București, la sfîrșitul săptă- 
mînil trecute, derbiul dintre 
echipele Steaua, Dinamo și 
Clubul atletic universitar.

Interesul pentru acest derbi 
a fost întrutotul justificat, 
mai ales că din cei 119 con- 
curCnți care s-au întîlnit pe 
stadionul „23 August", 73 sînt 
componenți ai loturilor repu
blicane de seniori și juniori, 
beneficiind ca atare, nu numai 
de atenția continuă și multila
terală a cluburilor respective, 
ci de însăși cea a Federației 
române de atletism.

începutul de Sezon în aer 
liber al anului olimpic, prile
jul de verificare a valorii pre
gătirii din perioada de iarnă 
precum și al măsurii în care 
antrenorii și sportivii au în
țeles imperativele actuale ale 
atletismului românesc, consti
tuiau tot at ițea motive ca în- 
tîlnirea celor trei echipe să 
reflecte și să onoreze, prin 
rezultatele ei, valoarea unui 
derbi. Și acest lucru, dintr-un 
anumit punct de vedere, s-a 
întîmplat! Unii dintre atleții 
participant! au realizat 6 nor
me de clasificare de categoria 
maestru (dintre care 4 atlcți 
de la Steaua și cite unul de 
lâ Dinamo și C.A.U.) și 44 nor
me de categoria I (13 Steaua, 
21 Dinamo și 10 C.A.U.) In 
mod deosebit merită sublinia
te performanțele Vioricăi Vis- 
copoleanu (6,34 la lungime), 
toanei Stanca (primul an de 
seniorat, cu 51,20 m la suliță 
după un alt 51,40 în etapă 
precedentă). Fefre Astafei 5.01 
m la prăjină și apropierea de 
granița celor 5 m a lui Dinu 
Pistalu etc.

îfi alte condiții poate ca un 
asemenea bilanț să fi mul
țumit. In condițiile unui derbi- 
disputat cu 6 luni înainte de 
Olimpiadă, întâlnirea prileju
iește însă serioase reflexii a- 
supra muncii permanente și 
sistematice pe care trebuie 
s-o depunem pentru întărirea 
atletismului nostru îti general 
și pentru afirmarea sa la Ciu
dad de Mexico. în special.

Constatăm însă că. chiar la 
nivelul celor mai bune echipe 
din țară, nu aii fost prezen
tate formații complete, fâcîn- 
du-se în continuare, pentru 
acoperirea anumitor probe, 
unele improvizații de-a drep
tul bizare.

Astfel nici una din echipe
le participante nu este în 
măsură să-și constituie o for
mație în limita cifrei de 44 
de atleți, permisă prin regu
lamentul de desfășurare al 
competiției. Steaua a prezen
tat cu 7 atleți mai puțin. Clu
bul atletic universitar 4 at
leți, iar Dinamo a avut 2 
atleți în minus.

In ceea ce privește acope
rirea probelor de Concurs, 
Steaua nu a avut nici o con
curentă în proba de suliță 
și numai cîte o concurentă la 
disc și la greutate, iar C.A.U. 
nu a prezentat decît un con
curent în probele de 10 km 
marș, 5 000 m și 200 m (F).

In problema acoperirii a-

HIC. PERȚA .

Lefter, Edith Sciiăll, <3. RlzOn 
(G.A.U.), pentru a tiu cita de
cît cazurile ieșite din comun, 
s-au prezentat, ca valoare, la 
un nivel nepetmis de scăzut, 
chiar cu justificarea începutu
lui de sezon.

Din acest punct de vedere, 
situația a culminat cu proba 
masculină de lungime, unde 
improvizația echipei Dinârtio 
de â-1 folosi pb Vaier iu Jtirbă 
— specialist la 400 mg — a 
dus la rezultatul paradoxal 
(care ar putea fi folosit totuși 
de unii în sprijinul ideii im
provizațiilor) că acesta s-a Cla
sat pe locul I, în dauna celor
lalți specialiști ai probei, din
tre care doi componenți ai lo
tului republican (Vasile Mu- 
reșan și Doru Bădjni).

Cu excepțiile enumerate, 
rezultatele, în geheral, obți
nute de atleți, în probele Jor 
de bază, nu pot fi considerate 
ca mulțumitoare, îndeosebi 
pentru cei care urmăresc e- 
voluția performanțelor atleti- 
lor străini, aflați și ei la a- 
celași început de sezon olim
pic.

Alexandru Fl.ORESCU 
secretar general adjunct 

al F.R.A.

și Cluj)
pentru aceasta chiar mijloace 
nepermise. La noi și aiurea... 
Este, însă, șl mai condamnabil 
ca tinerii noștri, la această 
vîrstă sinceri și puri, să fie 
Îndrumați pe greșitul drum al 
victoriei obținute cu orice 
preț. E un domeniu in care 
unii antrenori de-ai noștri ma
nifestă reprobabile „înclinații" 
și poate că. a sosit timpul să 
li se atragă atenția, altfel decît 
cu amabilitate, Că 
seamnă 
frumos 
ți 2—0

După 
cronica . -
fost o dimineață frumoasă. Ar 
fi putut, fi sublimă...". La Cluj 
ne-ăni fi mulțumit și cu o di
mineață frumoasă. Din păcate, 
a fost una urită... S-o uităm.

speranța că a fost ultima 
acest fel...

din București 
elevilor, am asistat Ia meciuri 
in care, să cităfn din nou or
ganele clujene, „mai presus de 
orice s-a urmărit rezultatul" ?

De ce nu și-au atins scopul 
aceste partide și, mai ales, cine 
e de vină că în loc de fair-play 
și prietenie au fost aduse în 
teren grosolănia și huliganis
mul ?

Ne este tare greu să credem 
că niște copii de 16—17 ani, 
care-și lasă caietele deschise 
pentru cîteva ore de fotbal, 
stat atit de „stricați" incit să-și 
scuipe adversarii, să-i înjure și 
Să-i molesteze numai pentru a 
trăi efemera satisfacție a unei 
victorii, intr-un fel lipsită de 
sens... De aceea credem că în
trebările de mai sus nu pot 
avea decît un răspuns viabil: 
singurii vinovați de cele întim- 
plate Sînt conducătorii și an
trenorii echipelor. Este condam
nabil că unele echipe mari, in 
goană după rezultate, folosesc

bere le admiseseră de bună 
voie...

„In ceea ce privește alcătui
rea echipei, urmărindu-se ob
ținerea unui rezultat favorabil, 
nerespectîndu-se înțelegerea 
stabilită, s-au introdus în echi
pa noastră în jocul de la Cluj 
elevi mai mari... Ca urmare a 
acestei orientări, jocurile res
pective au purtat amprenta 
unor lupte acerbe, presărate cu 
numeroase durități" — iată un 
alt citat din nota clujeana.

Dacă la toate aceste lipsuri, 
care au umbrit frumoasa ini
țiativă de reînnodare a tradi
țiilor fotbalistice, cauzînd pre
judicii popularizării acestor 
competiții, adăugăm și altele, 
trecute sub o „diplomatică" tă
cere ' (oare nu știu tovarășii din 
Cluj că folosirea lui L. Fanea, 
jucător suspendat de federație, 
despre care ziarul nostru a pu
blicat o amplă notă critică, era 
în discordanță cu spiritul întil- 
nirii respective ? Sau, trecin- 
du-1 ta foaia de arbitraj sub 
alt nume, se bizuiau antrenorii 
someșeni pe lipsa noastră de 
„orientare" ?!), avem și 
mult imaginea unei, hai 
zicem pe nume, răfuieli.

Se ridică atunci cîteva Între
bări : De ce în loc să fim de 
față Ia jocuri prietenești, spec
taculoase, pe măsura talentului 
liceenilor bucureșteni și clu
jeni, dintre care unii membri 
ai loturilor reprezentative, care 
să constituie 0 adevărată pro- 
pagandă fotbalistică in rinSul

sportul ta- 
mult ți niai 
în deplasare

ceva mai 
decît O—1 
acasă, 
meciul de 
noastră menționa: „A

la București,

mai 
să-i

In
to- 
de 
în

Ov. IOAN1TOAIA

PROFESIONALE DIN M. I. C. M

n-am avea
antetul
Intr-un 
întîlni-
Someș,

pri
ește

ta să puncteze în 
iar în 12 părtici- 
reușît nici măcar 
(2 cazuri lâ Stea- 
5 la Dhiaino și

IN PREAJMA MECIULUI 
CU CEHOSLOVACIA

Antrenorul federal

despre viiturii

noștri adversari

Duminică 12 mai a luat sfîr- 
țit campionatul de fotbal al 
școlilor profesionale din Minis
terul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, pe anul 1968. Me
ciul final s-a încheiat cu victo
ria echipei Tractorul Brașov, 
care a dispus, prin, golurile 
marcate de Bran (min. 7) și 
Gherman (min. 63), cu 2—0 
(1—0) de formația Școlii profe
sionale Electromotor Timișoara. 
Partida, lâ care au asistat pes-

te 2 000 de spectatori, a fost de 
bun nivel tehnic, satîsfăeînd 
experiențele publicului. în fo
tografie, componenții 
învingătoare : de la 
dreapta — M. Nemeș, 
M. Onofrel, prof. I. 
NE ANU, antrenorul

echipei 
stingă la 
V. Bran, 
VULCA- 
echipei,

V. Gherman, V. Costanda, L. 
Cintaș, V, Tohăneanu (în pici
oare), V. Covaci, I. Torok, G. 
Roitman, I. Cojocaru, N. Albu, 
M. Pop, G. Stoicu.

Oțelul Galați, cîștigătoarea campionatului de fotbal juniori 
a fostei regiuni Gelați

ÎNTRECEREA JUNIORILOR SE APROPIE DE SFiRȘIT

Foto: prof. I. GIRIPOI

• GALATI. A luat sfîr- 
șit campionatul de fotbal al 
juniorilor organizat pe teri
toriul fostei regiuni Galați, Ia 
care au participat echipele 
divizionarelor B și C din 
zona respectivă. Primul loc în 
clasament și dreptul de a 
participa în continuare la 
turneul pentru desemnarea 
echipei campioane naționale 
de juniori, pe anul în curs, 
a revenit formației Oțelul 
Galați, antrenată de Dumitru 
Oprea. De-a lungul celor 14 
meciuri, . tinerii gălățeni au 
dovedit o comportare con
stant bună, acumulînd 26 de 
puncte din 12 victorii și 2 
meciuri nule, cu un golave
raj semnificativ : 40—4 ! An
trenorul Oprea a avut 
dispoziție 
Chiriazic,
Calciu, Nicolae Ioan, Molo- 

Fastia, Canaragiu, Bor- 
Leca, Istudor, Chihaia. 

Capotă, Pavel, Turcitu, Ti- 
beriu.

în ultima etapă, Oțelul 
Galați a dispus de Politeh
nica din localitate cu 3—0 
(0—0), prin golurile marcate 
de Leca (2) și Chihaia.

GH. ARSENIE, cotesp.

a

Fotbaliștii congolezi - oaspeții Bucureștiuluî
Ieri, la. amiază, 8 sosit în 

Capitală reprezentativa de 
fotbal a Congouluî (Kinshasa).

România 
doilea popas 
lor congolezi, 
lung turneu

la 
următorul lot: 

Maghiar, Voicu,

constituie al 
al fotbaliști- 
aflați într-un 
peste hotare, 

turneu început în Brazilia 
și care va continua cu me
ciuri la Roma, Madrid și 
Paris.

Antrenorul echipei oaspete, 
Ferenc Csanadi, fratele renu
mitului specialist maghiar 
Arpad Csanadi, ne-a comu
nicat următorul „11“ pentru 
meciul de astăzi: Matumona- 
Mange, Tchimongo, Mbuli,

Kibonge. Kabamba-căpitanul 
echipei, Mokili, Kembo, Kidu- 
mu, Mungamuli, Kalala.

Formația va suferi însă 
unele modificări în cazul în 
care cîțiva titulari — Kazadi, 
Mukombo, Katumba și 
Mulongo — rămași la 
Kinshasa, pentru meciul cam
pioanei Congouluî, Englebert, 
din „Cupa Campionilor Afri
cii", vor sosi în timp util la 
București. După meciul de 
astăzi este probabil ca fotba
liștii congolezi să mai dispute 
alte 2—3 partide în țara 
noastră.

Apropiată întâlnire de rug
by România — Cehoslovacia 
prezintă pentru federația 
noastră o importanță deose
bită. deoarece cîștigarea a- 
cOStei întâlniri însemnează o- 
cuparea locului doi în „Cupa 
Națiunilor F.I.R.A.".

O privire retrospectivă a- 
supra rezultatelor directe

reprezentativa țariidintre reprezentativa 'larii 
noastre șî cea â Cehoslova
ciei ne arată că, din 12 me
ciuri, 11 au fost ciștigate ,de 
către sportivii români, față 
de un singur meci nul,- "la 
Fraga, în 1966.

Iată palmaresul întilnifi- 
lor :

22.V.1927 Cehoslovacia — România4.X.1949 Cehoslovacia —• România15.V.1955 Cehoslovacia — România4.VIII.1957 România — Cehoslovacia24.V.1959 România — Cehoslovacia26.V.1969 România — Cehoslovacia27.V.1&61 Cehoslovacia —- România23.V.1962 Cehoslovacia —■ România1.X1.1962 România — Cehoslovacia2G.V.1963 România ~ Cehoslovacia20.V.1964 România —- Cehoslovacia29.V.1967 Cehoslovacia — România

Rezultatele strînse, precum 
și calendarul internațional 
din ultimii ani al echipelor 
de categoria A din Cehoslo
vacia, care au avut contacte 
cu echipe din mai multe țări 

Spania, Anglia, 
R. D. Germană, 

Italia, Maroc), pre- 
ultimul rezultat cu

5—21
5— 20 
0—3

12—11 
Jl—O
13— 3 
12—10
6— 11

40—0
28—3
14— 3
9—9

upă ce apărările 
cu libero (mătu
rător) s-au impus 
în multe țări cu 
fotbal avansat, e- 
xistă și la noi un 

interes crescînd pentru acest 
mod de a organiza apărarea.

Apărarea cu libero se află, 
cert, pe linia dezvoltării isto
rice a tacticii de joc. Ea nu 
s-a impus dintr-o dată, cl de 
abia după multe căutări ale 
unor tehniceni dornici să a- 
dapteze apărarea la noile mij
loace tactice ale atacurilor. In
tr-adevăr, eficacitatea crescută 
a unor atăcanți cu mare pu
tere de percuție a impus în
tărirea apărărilor, destul de 
vulnerabile în zona brazilia
nă. In cazul zonei, atacanții 
preiau mingile relativ netul
burați și vin lansați în fața 
liniei de apărare pe care o pot 
depăși astfel relativ ușor. Du
blarea reciprocă a apărători
lor nu s-a dovedit eficace, cre- 
înd culoare de pătrundere în 
alt loc al apărării.

S-a încercat apoi revenirea 
la marcajul om la om, cunos
cut din sistemul WM, dar nici 
asta nu a fost suficient, căci 
atacantul, o dată ce l-a driblat 
pe apărătorul pus să-I mar
cheze, s-a găsit singur în față 
cu portarul. Pentru a mai crea 
un obstacol în calea acestui 
atacant infiltrat s-a recurs Ia 
o idee mai veche a antrenoru
lui Karl Rappan și s-a Intro
dus un post n.ou i funâașjțî o-

perind fără sarcini de. marcaj, 
în spatele liniei de fundași 
cu sarcini de marca] om la 
om. Aceasta, ca o consecință 
logică necesară a aplicării 
marcajului om Ia om. Și ast
fel, cel puțin teoretic, siste
mul de apărare cu mătură
tor s-a închegat ca un întreg 
armonios.

De atunci au trecut mai 
mulți ani și s-au relevat în 
acest post nou o serie de ju
cători excelenți ca Picchi, 
Meszoly, Sesterniov, Schulz

echipe de prim plan jucînd 
destul de ofensiv cu libero, 
cum este și actualul lider al 
campionatului italian, F. G. 
Milan.

In al doilea rînd, nu este 
absolut necesar a se imobi
liza în apărarea cu libero un 
număr mare de jucători (de 
exemplu 14-4) cînd adversa
rul atacă cu mai puține vîr- 
furi de atac. O apărare ra
țional organizată cu libero 
ar putea fi exprimată cu for
mula n4^1, în care formulă

coeficient de siguranță mi
nim și rațional care în mul
te cazuri, cînd adversarul fo
losește mai puține vîrfuri de 
atac (frecvent în tactica con
temporană) se dovedește chiar 
mai economicos decît apăra
rea în sistemul brazilian cu 
o zonă compusă permanent 
din 4 fundași.

Dar apărarea cu libero o- 
feră și posibilitatea de a eli
mina dezavantajul imobiliză
rii fără sarcini de marcaj di
rect a jucătorului măturător.

SISTEMUL CU „LIBERO,,
NU IMPUNE JOC DEFENSIV

etc, ca să nu numim decît pe 
cîțiva.

Dar această apărare a avut 
și mai are și în prezent mulți 
adversari. Acuzația principală 
care i se aduce este că ar 
impune echipei un joc pre
cumpănitor defensiv, căci Ju
cătorul măturător, sustras din 
alte sectoare de joc, ar slăbi 
forța de atac a echipei. A- 
ceastă părere nu ni se pare 
în întregime fondată.

S-au văzut multe echipe 
excelente aplicînd de exem
plu sistemul brazilian cu o 
concepție foarte defensivă, 
dypft cyjn S-8B yă?pț și mite

„n" este un număr variabil, 
egal cu numărul vîrfurilor 
de atac al adversarului, iar 
4-1 este jucătorul măturător, 
(jind, de exemplu, echipa 
Portugaliei atacă cu Simoes, 
Torres și Eusebio i se vor 
opune 3 fundași 43 libero. 
Dacă în atacul portughez se 
mai intercalează în decursul 
fazei de joc și Goluna 1 se 
vor opune 4 fundași 4- libe
ro, dacă mal intervine și 
Graca formula va corespun
de cu 5 4-1 și așa mai de
parte.

Este vorba deci de un eșa
lon de apărare redus la un

In acest scop nu este nevoie 
decît de aplicarea unei ma ■ 
nevre tactice foarte simple 
și care constă în intercalarea 
măturătorului în 
dașl în 
părare 
mingii), 
berarea 
rea participării 
rea atacului. Și, cu aceasta, o- 
biecția cu slăbirea puterii de 
atac din cauza măturătorului 
se înlătură în mare măsură.

Oricine iubește fotbalul va 
fl de acord că jocul ofensiv 
oferă cele mai mari satisfac
ții. Totuși, observă Jacques

linia de fun- 
ieșire din a- 
recuperarea 
permite eli-

faza de
(după 

ceea ce 
unui fundaș în vede- 

la construi

Ferran, redactorul șef al re
vistei „France-FootbaU", în 
„fotbalul actual este mai ren
tabil să te aperi decît să ataci". 
Aci se află o realitate pe care 
ne-a impus-o evoluția recen
tă a fotbalului internațional 
și național bazat pe lupta 
pentru puncte. Aceasta fiind 
situația, singura atitudine 
REALISTA rămîne întărirea 
apărării fără a știrbi pe cit 
posibil potențialul ofensiv. 
Apărarea cu libero oferă a- 
ceastă posibilitate.

Aceasta nu înseamnă nici
decum că apărarea cu libero 
reprezintă un leac universal. 
In nici un caz nu ar fi înțe
lept să fie impus echipelor 
după cum s-a procedat acum 
cîțiva ani cu jocul „colectiv- 
constructiv-ofensiv". Va pu
tea fi folosit de la caz la caz 
și de preferință în jocurile 
în deplasare, oficiale. O echi
pă matură trebuie să fie pre
gătită pentru a-și modifica 
tactica de la un joc la altul 
în funcție de necesități.

In nici un caz nu este per
mis ca adversarii să se pre
gătească liniștit contînd ca 
siguranță pe o anumită tac
tică ce o vor întîmpina în 
jocul următor. Dimpotrivă, 
adversarul trebuie să se gă
sească în fața unor manevre 
tactice noi și surprinzătoare 
la fiecare etapă. Asta ne în
vață exemplul echipelor cu 
performanțe în fotbalul in
ternațional.

N. BRAȘOVEANU

(Belgia, 
U.R.S.S., 
Franța, 
cum și 
reprezentativa Franței (5 mai, 
la Praga, 19—6 în favoarea 
francezilor) arată ascensiunea 
de formă a rugbyului ceho
slovac. Din informațiile cu
lese cu ocazia vizionării a- 
cestui meci, în Cehoslovacia 
activează în prima categorie 
8 echipe, pregătite de către 
antrenori cunoscuți (Vondra
cek, Kudrna, Seidl, Petros, 
Kores, Stastny și Moravec), 
care au participat la cursuri 
de perfecționare în Franța și 
care cunosc bine toate acțiu
nile tactice moderne, pre
cum și mijloacele pentru în
vățarea și perfecționarea lor. 
Din rîndul acestor echipe 
sînt selecționați jucătorii re
prezentativei Cehoslovaciei 
care, în ultima întîlnire cu 
Franța, au demonstrat o va
loare ridicată sub toate as
pectele.

Țin să remarc că, în afara 
unei excelente pregătiri fi
zice, grefate pe calitățile 
atletice deosebite ale sporti
vilor, fapt care ne era de 
altfel cunoscut, viitorii noș
tri adversari din 26 mai au 
făcut un adevărat salt cali
tativ în privința jocului de 
ansamblu și pe compartimen
te, atît în apărare cît și în 
atac. Astfel, în partida cu 
Franța, înaintașii au acțio
nat omogen, stabilind în a- 
celași timp un echilibru 
perfect în cîștigarea balonu
lui din momente fixe. In ma
joritatea timpului, dar întot
deauna în jocul de la mar
gine, gazdele au acționat în 
7 oameni, asigurînd în acest 
mod supranumericul liniilor 
dinapoi, inferioare celor 
franceze, Am remarcat în jo-

cui înaintașilor atacuri bine 
inițiate din margine și pe 
lîngă grămadă, în stil mo
dern, soldate cu cîștigarea 
de teren și printr-o încer
care înscrisă de Kopek (li
nia a treia). In jocul liniilor 
dinapoi s-a observat tendin
ța atacului supranumeric 
prin intercalarea fundașului 
și în special a aripii de pe 
partea închisă, precum șî jo
cul de atac cu lovituri de 
picior înalte și plasate în 
spatele treisfer'turilor adver
se. Acțiunile înaintașilor au 
fost continuate de liniile di
napoi, beneficiind prin Send
ler și Kourek de deschideri 
rapide și inspirate.

Caracteristica generală a 
jocului echipei cehoslovace o 
constituie perfecta apărare, 
atît din momentele fixe, cît 
și din mișcare, precum și 
contraatacul bazat în general 
pe lovituri de picior înalte 
în terenul advers. Atacul se 
bazează de regulă pe acțiu
nile înaintașilor, pentru a 
aglomera adversarii în apro
pierea buturilor și a crea 
astfel situații favorabile lovi
turilor de picior căzute.

Cunoscînd deci în linii ge
nerale adversarii echipei 
noastre reprezentative din 26 
mai, se impune bazarea pre
gătirii lotului nostru repre
zentativ pe omogenizarea e- 
chipei, pe perfecționarea con
cepției de joc, în special prin 
combinații tactice executate 
rapid, care ar putea surprin
de pe adversar, așa cum s-a 
întîmplat în întâlnirea cu 
Franța.

Lotul reprezentativ a sus
ținut un meci de selecție, în 
urma căruia vor fi reținuți 
doar acei jucători la care s-a 
putut discerne capacitatea 
de adaptare la cerințele spe
ciale ale confruntării cu Ce
hoslovacia.

prof. Al. TEOFILOVICI 
antrenor federal



FLORETIȘTII JAPONIEI j
«ursii PRIMA OARA li MKȘII |
Cu * anî în urmă, la Tokio, 

•crima japoneză — necunoscu
tă pînă atunci — producea una 
dintre cele mal spectaculoase 
surprize din istoria J.O. Prin 
floretiști, ea s-a clasat pe locul 
4 pe echipe, după consacratele 
formații ale Uniunii Sovietica, 
Poloniei și Franței.

Cei mai mulți specialiști, în 
unele cazuri chiar nume de 
mare circulație, ca Bela Bay, 
au minimalizat acest succes al 
trăgătorilor niponi, punîndu-1 
pe seama avantajului de a fi 
evoluat acasă. Au fost însă și 
alții, mai clarvăzători, care au 
tras semnalul de alarmă :

— Atenție ! Cu floretiștii ja
ponezi vom avea de furcă!

Ne amintim bine, un aseme
nea punct de vedere a fost ex
primat și de antrenorii români.

Realitățile au dovedit că, în- 
tr-adevăr, floreta masculină ja
poneză avea să joace un rol 
de prim 
dială.

Numai 
la C.M. 
din țara
reușit să termine competiția în 
plutonul primelor 6 echipe cla
sate. Era, deci, o confirmare a 
valorii. Apoi.- în 1967. la Mont
real — și tot la C.M. — flo
retiștii japonezi au dat o sen
zațională lovitură 
scoțînd 
dintre 
echipa 
ocupat,
tigios loc 4, după reprezentati
vele României, Uniunii Sovie
tice și Poloniei.

Era limpede. Pe 
scrimă ale lumii apăruse 
nouă echipă, de o
contestabilă, o nouă aspirantă 
la supremație. Și aceasta, în
tr-un timp record, după numai 
4 ani de activitate.

Aceeași echipă care a scos 
Ungaria din cursa pentru titlul 
mondial, în Canada, va evolua

ordin in arena mon-

cu un an mal tîrziu, 
de la Paris, serimerii 

Soarelui-Răsare au

de teatru, 
din competiție pe una 
pretendentele la titlu, 
Ungariei. Japonezii au 
ea și la Tokio, un pres

planșele de
o

valoare In-

în capitala României. Este vor
ba de floretiștii Tabuki, Oka- 
wa, Shimizu, Nakajima și Tu- 
kunda. Caracteristic viitorilor 
noștri adversari este faptul că 
manifestă o excepțională omo
genitate., Aceasta este de altfel 
șl principalul lor atu în com
petițiile pe echipe. Individual 
se detașează Tabuki șl Okawa. 
Primul 
sesorul unei 
iar cel de-al 
pe acțiunile 
contraatacuri, 
tă. Comună floretiștilor japo
nezi este și viteza de reacție, 
element, de altfel, specific tu
turor sportivilor din 
țară.

Trăgătorii niponi vor 
zenți la București cu 
unui lung turneu ce-1 
prind pe continent, mal exact 
în acele țări în care scrima 
— și îndeosebi floreta — emite 
pretenții la medalii olimpice. 
Prima evoluție a floretiștilor 
Japoniei la București va avea 
loc în cadrul unui inedit con
curs triunghiular la care vor 
mai lua parte echipele olimpice 
ale Poloniei și României. Con
cursul, programat în zilele de 
25 și 26 mai, 
de către 
tre cele 
actualul 
de acest 
lat și de faptul că o serie de 
specialiști din Ungaria, Franța 
și Italia și-au manifestat do
rința de a-T urmări.

Organizat în plină perioadă 
de pregătire în vederea J.O., 
concursul de floretă masculină 
România — Japonia — Polonia 
va însemna — nădăjduim — un 
excelent prilej de verificare a 
reprezentanților țării noastre, 
aspiranți 
fruntașe, 
Mexic.

ofensiv — este po- 
tehnicl ridicate, 

doilea se bazează 
de așteptare, pe 
pe paradă-ripos-

această

fi pre- 
ocazla 
între-

este considerat 
drept unul din- 
importante din 
Interesul față

F.I.S.
mai

sezon.
triunghiular este ates-

îndreptățiți Ia locuri 
peste cîteva luni în

Tiherlu STĂM A

LOTUL A-ALLEMANIA 4-0
(Urmare din pag. lj

8) — după ce Troche scosese 
de pe linia porții la o centrare 
cu efect a lui Pircălab), infil
trarea facilă a lui Hermandung 
pe culoarul dintre Deleanu și 
Hălmăgeanu, ocazia lui Klos- 
termann (min. 28), scăpat sin
gur pe axa porții, dar 
fericit la picioare 
Coman.

Și a venit acel 
care adversarul a 
primul gol, Dobfin a avut de fi
xe cutat o lovitură liberă, a tri
mis scurt lateral lui GHER- 
GHELI (aflat în afara careu
lui). care a șutat sec; în tra
iectoria sa spre poartă, mingea 
a „șters" umărul lui Herman
dung de unde a deviat în plasă. 
Nici nu s-au dumirit bine cei 
de la Allemania cînd a „căzut" 
și golul al doilea s Sasu a cen
trat precis de pe aripa stingă 
în picioarele lui OBLEMENCO 
care, mult mai inspirat decît 
pină atunci, a plasat, fără pre
luare* în stingă lui Knops. 
Două goluri într-un singur mi
nut care au avut darul să-i 
sedată complet pe ai noștri din 
nejustificata stare de inhibiție.

Intrat după pauză în locul 
lui. Oblemenco, Grozea, mult

blocat
de curajosul

minut 38 In 
fost k-o. t la

DINAMO DAC1M A ÎNVINS

SfLECÎIONATAsecunda a poloniei
înSusținînd al doilea meci 

Polonia, echipa de fotbal Di
namo Bacău a dispus la Bia- 
listols de selecționata secundă a 
Poloniei cu 1—0 (1—0) prin go
lul marcat de Dembrowski, 
min. 28. Fotbaliștii băcăuani 
întorc azi în țară.

in 
se

Răpii - Selecționata

Echipa de fotbal Rapid Bucu
rești a susținut al treilea meci 
în cadrul turneului pe care-l 
Întreprinde în Algeria. Rapi- 
dlștîi au întîlnit selecționata o- 
rașului Sidi Bel Abbes, pe care 
eu învins-o cu scorul de 3—1. 
Azi, fotbaliștii noștri vor juca 
la Alger cu reprezentativa mi
litară a Algeriei.

U. T. A. (TINERET) 
1H TURNEUL DE LA KOSICE

PRAGA, 15 (Agerpres). — 
In prezent la Kosice se des
fășoară un turneu internațio
nal de fotbal rezervat echi
pelor de tineret, la care par
ticipă și U.T. Arad. în pri
mele două jocuri susținute, 
formația de tineret U.T.A. a 
fost învinsă cu scorul de 
5—2 (2—2) de echipa Loko
motiv Kosice și cu scorul de 
1—0 (1—0) în meciul cu 
Tatran Preszov. într-un alt 
meci, V.S.S. Kosice a 
cut cu scorul de 3—0 
echipa maghiară Dozsa

între- 
(2—0) 
Eger.

Manchester United—Benfica

Aseară,
„C.C.E,"

în semifinalele 
___ (meciuri retur): 

Real Madrid-Manchester United 
3—3 (3—1) — in tur 0—1; Ju
ventus Torino-Benfica Lisabo
na o—l («—0) în tur 0—2). în 
finală vor juca deci Manchester 
și Benfica.

Leeds United-Dundee 
(prima s-a calificat în 
C.O.T.). Meci amical la 
blin : Irlanda—Polonii 
(0-2).

1—0 
finala

Du-
2—2

LA VRNJACKA BANJA

I O VICTORIE DE PRESTIGIU
I A ȘAHISTELOR NOASTRE
I
I
I
I
I tuturor

i
I
I
I
I
I
I fărăcalul Barrymore,

alcă- 
de

înregls- 
un sin-

de automobile a 
,Turul prie- 

organizat de clubul

Cel de-al șaselea meci dintre 
echipele României și Iugosla
viei, clasate pe locurile 2 și 3 
in ierarhia mondială a șahului 
feminin, a fost așteptat cu ccl 
mai mare interes de către opi
nia publică șahistă din cele 
două țări. De ambele părți s-au 
făcut pregătiri intense, federa
ția iugoslavă luînd chiar iniția
tiva fără precedent de a multi-

mOMOBILIȘTII OIN RALIUL
PRIETENIEI^„TURUL

AU SOSIT LA BUCUREȘTI
Caravana 

raliului turistic 
teniei", 
„Sportsahrer-Kreis - Schorn
dorf" din R. F. a Germaniei, 
a sosit miercuri dimineața Ia 
București. Automobiliștii au 
străbătut un traseu paralel 
eu Dunărea, începînd de la 
izvoarele ei, Raliul se va în
cheia la Mamaia.

I
I
I
I
I
I
I
I

mai subtil, a „legat" mai ușor 
împreună cu coechipierii, pro- 
ducînd panică în careul advers, 
în min. 52 el a urmărit atent 
centrarea efectuată de Sasu de 
pe aripa stingă, dar s-a și pri
pit, reluînd cu capul „peste" de 
Ia numai 5—6 m. Mai bine de 
10 minute de la reluare jocul a 
avut o singură direcție — spre 
poarta lui Knpps — după care 
(min. 56) Coman a plonjat in
spirat Ia picioarele lui Krott. 
Dar, imediat jocul și-a reluat 
firul și în min. 60 tabela a 
suferit o nouă modificare : Sasu
a slalomat pînă în apropierea | 
liniei de fund, a centrat îna- I 
poi la DOBRIN care a reluat 
direct în poarta părăsită de | 
Knops. 3—0, cu o jumătate de I 
oră înainte de finiș și în min. 
67 același Dobrln a reparat 
greșeala arbitrului Bentu (care 
s-a grăbit sa acorde penal ti la _ 
un atac regulamentar asupra I 
lui Sasu), trimițînd ușor și * 
dînd prilejul lui Knops să reți
nă fără emoții balonul. Cu zece 
minute înainte de fluierul final 
0 combinație Barbu «- Hălmă
geanu — Ghergheli — GROZEA 
face „șal-mat“ apărarea oaspe
ților : ultimul a găsit culoar li
ber și a șutat cu sete în timp 
ce Knops n-a mai avut timp să 
schițeze nici un gest. Cu acest 
rezultat (4—0) a luat sfîrșit a- 
ceastă nouă partidă de verifi
care a selecționabililor noștri, 
care — trebuie spus — au avut 
de întîmpinat o slabă opoziție 
din partea echipei vest-germane 
Allemania Aachen.

CE SPUN MEDICII?.

SERIILE
ÎN CAMPIRNATUL EUROPEAN

li USCIET FEMININ
ROMA. — In prezența secre

tarului general al Federației in
ternaționale de baschet, Wil
liam Jones, a președintelui fe
derației italiene de resort, av. 
Coccla ș.a., a avut loc la sediul 
Cercului presei din Messina 
tragerea la sorți pentru alcă
tuirea seriilor campionatu
lui european de baschet femi
nin care se va desfășura, la în
ceputul lunii iulie, în Sicilia.

în urma tragerii la sorți, 
seriile de calificare se prezintă 
astfel : la Catania — U.R.S.S., 
Olanda, R.F. a Germaniei, Bel
gia; la Palermo — Cehoslovacia, 
ROMANIA, Bulgaria, 
la Ragusa 
Iugoslavia, Ungaria, Franța.

R.D.
Polonia;

Germană,

plica o broșură specială, 
tuită de către centrul lor 
documentare, conținînd parti
dele din ultimii ani susținute de 
jucătoarele echipei noastre în 
diferite competiții.

Perspectivele întîlnirii, prin 
prisma rezultatelor precedente, 
ne erau în oarecare măsură de
favorabile : avantajul „terenu
lui" se dovedise hotărîtor, fie
care dintre echipe cîștigînd a- 
casă și pierzînd în deplasare 
(un meci s-a încheiat Ia egali
tate, la Timișoara). In afară de 
aceasta, scorurile victoriilor iu
goslave fuseseră mai bune decîi 
ale noastre.

La Vrnjacka Banja însă, Ia 
începutul acestei luni, echipa 
noastră feminină a reușit să în- 
fringă „tradiția" și să obțină 
o frumoasă victorie, cu scorul 
concludent de 91/2:61/2- (7 cîști- 
gate, 4 pierdute, 5 remize).

Comparînd acest rezultat cu 
cel al precedentului meci, cîștî- 
gat cu același scor acum doi ani 
Ia Ploiești, împotriva unei e- 
chipe iugoslave descompletate, 
nu putem decît conchide eă în 
acest interval de timp prima 
noastră formație a progresat 
atit ca forță de joe propriu- 
zisă, eît și — mai ales — ca 
putere de luptă. Cu aceasta am 
concretizat factorul esențial 
care a decis meciul. Și de data

aceasta, ca și la precedentele 
întîlniri internaționale, jucătoa
rele noastre au demonstrat că 
știu să lupte. Meciul de ia 
Vrnjacka Banja a fost cîștigat 
de o echipă încrezătoare în for
țele proprii, care a luptat cu 
ambiție Și dîrzenie pentru vic
torie. Lucrul acesta s-a oglin
dit in faptul că toate partidele 
s-au jucat pînă la sfîrșitul tim
pului de joc, remizele rezultînd 
numai după epuizarea 
posibilităților.

Rezultatele parțiale 
trate, faptul că numai 
gur meci individual a fost pier
dut, calitatea partidelor, serio
zitatea jucătoarelor, toate aces
tea ne fac să considerăm aceas
tă victorie ca o importantă eta
pă în drumul ascendent al șa
hului nostru feminin.

Sergiu SAMARIAN

Secvențe ale victoriei 
obținute, de călăreața ir
landeză Diana Connolly 
Carew în premiul „Jani- 
culum", la Roma, cu care 
prilej a lăsat în urmă pe 
cunoscuții specialiști 
curselor cu 
Piero d'Inzep și 
d'Oriola. Sus: Intrepida 
Diana trece obstacolele,

at 
obstacole, 

P. J.

Pe „ . .
penalizare. Jos: lat-o pri
mind, trofeul, din mîinile 
generalului italian A. Mar- 

chesi
Foto: U.P.L

0 zi de surprize la Foro Italice
(Urmare din pag. 1)

lorifică de două ori serviciul, 
Tiriac se enervează și amîndoi 
jucătorii noștri pierd, nu pofta, 
ci voința de a cîștiga. Și astfel 
australienii, cu servicii foarte 
puternice, obțin trei seturi la 
rînd : 6—3, 6—3, 6—2.

Harry Hopman, căpitanul de 
ani de zile al Davis-cup-mani- 
lor australieni — el însuși în
vingător la Roma, în 1935, în 
cuplu mixt cu poloneza Je-
drzejowska —? ne-a spus : „Noi

CIOCA ÎNVINGĂTOR
ÎN CEHOSLOVACIA

jucători buni 
peste noapte 

sud- 
italieni

am pierdut mulți 
care au devenit 
hong-kongezi (Fletcher), 
africani (Hewitt) sau 
(Mulligan), dar am pregătit noi
speranțe. Acestea nu se dez
mint. Azi, jucătorii români au 
trecut prin prea multe clipe de 
relaxare. Năstase, pe care-l cu
nosc abia de anul acesta, este 
un tenisman foarte bun, dar la 
22 de ani neîmpliniți, ar fi tre
buit să fie și mai bun, să aibă 
mai multă decizie în joc, să fie 

necruțător cu adversarii,

I
I

Medicii sportivi au ajuns la 
o concluzie categorică: o țigară 
fumată în pauza meciului de 
fotbal diminuează, timp de 
15—20 minute, viteza și capaci
tatea de reacție a jucătorului 
cu W la sută. De asemenea' me
dicii au constatat că pentru a 
realiza o odihnă mai completă 
in timpul pauzei, jucătorii de 
fotbal sau rugby trebuie să-și 
desfacă șireturile de la ghete 
și să asigure picioarelor o po
ziție orizontală.

O MASCOTA URIAȘA

Sa pare că mascota cea mal 
voluminoasă din lumea sportului 
este cea a echipei de fotbal F.C. 
Saraiko Rovers din Ceylon. Este 
vorba de un elefant matur pe 
care 11 duce cu ea, pe o auto- 
platformă specială, la toate me
ciurile. La Saraiko mulți sînt 
convinși că Bimbo le aduce no-

In cursul lunii trecute, echipele de volei ale U.R.S.S. au susținut o serie de jocuri in 
Japonia. Din cele 8 întîlniri, reprezentativa sovietică masculină a cîștigat 6, iar cea femi
nină a terminat învingătoare în 5 partide. Fotografia aceasta înfățișează un moment al 
ultimei întîlniri dintre reprezentativele mascu line ale celor două țări, ciștigată de sovietici 

................. Foto: JAPAN PRESS SERVICE• •••••cu 3—1: Kravcenko (U.R.S.S.) străpunge blocajul japonez• •••••

Arn intrat in vară, dar schiorul francez Jean Claude Killy 
și canadiana Nancy Greene continuă să culeagă roadele 
excelentei lor evoluții de-a lungul trecutului anotimp al 
zăpezilor. Zilele trecute, la Evian (Franța), J. G. Killy și 
Nancy Greene au primit Cupele mondiale care îi răsplătesc 

buni schiori ai sezonuluipe cei mai

CALEIDOSCOP
roe | deocamdată In ultimele șase 
luni echipa nu a pierdut nici un 
med. O singura dată formația 
ceyloneza a fost pe punctul de 
a pierde. Medul m Juca Ia Co
lombo iar adversarii echipei Sa- 
ralko, conduceau cu 3—0. Atund 
a... intervenit Bimbo* care s-a 
smuls de ia locul său* a atacat 
poarta adversarului pe care a 
călcat-o pur șl simplu în picioa
re. Astfel, F.C. Saraiko Rovers 
a pierdut jocul „la masa verde’ 
șl nu pe teren...
H. H. Șl „PREMIUL LAM1IEI"

Helenlo Herrera a clștigat la 
mare diferență de puncte «Pre
miul lămîlei" pe anul 19S7. Acest 
premiu este acordat anual de 
ziariștii Italieni acelui antrenor 
care Ie-a făcut cele mai mari 
greutăți in exercitarea profesiunii 
lor. «Premiul portocalei" acordat 
celui mal simpatic antrenor, a 
fost Cucerit de Nereo Boco. Este 
interesant faptul că în primul 
sezon al activității sale în Italia,

șcsrt®-
I H.H.

Herrera a cucerit „Premiul i 
calei". Cu timpul, celebrul 
s-a transformat dlntr-o portocală 
plăcută tntr-o l&mlle acră.

5150 KILOMETRI PE JOS

Byron Young, în vîrstă 
45 de ani, a luat startul 
Ban Francisco, oraș situat 
coasta de vest a S.U.A., într-o 
încercare de a efectua, pe jos, 
traversarea Statelor Unite. 
Young speră să acopere traseul, 
avînd o lungime de 5150 kilo
metri, în timp de 62 de zile, 
parcurgind etape zilnice în me
die de 87 kilometri. In felul a- 
cesta el intenționează să do
boare „recordul" stabilit în 
anul 1960 de doi sergenți din 
armata engleză care au traver
sat teritoriul S.U.A. în 
zile, 4 ore și 17 minute 
resc să

de 
din
pe

oamenilor

66 de

Pe locuri, fiți gata!...
(din MURZILKA)

Tiparul j gi „hifurtBația**, ct>« Brezolanu 23—25.

Trăgători români
concurează ia Brno,
Varșovia și Paris

la Brno un lot

xetnplu privind efectele bine
făcătoare ale mersului pe jos 
și ale unei alimentații rațio
nale" —- a declarat Byron 
Young. Meniurile sale sînt, In 
principal, vegetariene și constau 
dintr-un amestec de miere, 
nuci, curmale și prune care, 
împreună cu plinea consumată, 
totalizează aproximativ 6 000 
calorii zilnic.

Ieri a plecat 
de trăgători care va lua parte 
— între 18—19 mai — la un 
important concurs de talere și 
skeet, dotat cu „Marele premiu 
al orașului Brno“. Au făcut 
deplasarea Gh. Fiorescu, I. Du
mitrescu, P. Gabriel, Șt. Bod- 
nărescu, I. Albescu, B. Mari
nescu, D. Danciu, S. Diaconu, 
E. Motolici. După terminarea 
competiției de la Brno, B. Ma
rinescu și E. Motolici vor 
concura la Varșovia în cadrul 
triunghiularului România 
Polonia — R.S.S. Letonă 
25—26 mai. De asemenea, 
Fiorescu, I. Dumitrescu, P.
briei împreună cu Șt. Popovici 
vor lua startul la Paris. în 
„Cupa F.I.T.A.S.C." alături de 
taleriști din Franța, U.R.S.S. 
și Italia. întrecerile se vor dis
puta în zilele de 24 și 25 mal.

dln 
Gh. 
Ga-

O NOUA RACHETA 
DE TENIS

Societatea «A. G. Spalding" 
specializată in articole de sport a 
prezentat Ia New York o rachetă 
de tenis de un model cu totul 
nou. Este vorba de o rachetă din 
aluminiu, cu corzile din nylon, 
avînd o lungime cu aproximativ 
doi centimetri mai mică decît a 
rachetei obișnuite din lemn. Fa
bricanții afirmă că noua rachetă, 
reducînd rezistența aerului, va 
permite jucătorilor să Imprime 
o presiune mai mare mingii, de 
wide șl numele dat rachetei „The 
smasher” (bomba).

MEDALII OLIMPICE
COMEMORATIVE

Ministrul mexican de finanțe, 
Antonio Ortiz Mena, a anunțat 
că țara sa va vinde în străinătate 
medalii olimpice comemorative 
în valoare de peste 25 milioane 
dolari. Planurile inițiale au tre
buit să fie suplimentate ca ur
mare a cererii extrem de mari de 
asemenea medalii confecționate 
din argint, venite in special din 
S.U.A., Europa șl Canada. Fieca
re medalie va fi vtndută eu pre
țul de doi dolari

altfel nu-l crede nimeni că e 
tînăr... Țiriac, pe care-l cu
nosc mai de mult, are bune 
șanse — după părerea mea — 
la simplu". Opinia din urmă o 
împărtășește și Metreveli. care 
îl socotește mai eficace în mo
mentul de față pe Țiriac, de- 
cît pe sine însuși, discutind 
despre meciul lor de joi (n.r. 
azi).

In primele două sferturi de fi
nală la simplu, surpriză. Deți
nătorul titlului, Martino Mulli
gan, a fost eliminat de fostul 
său concetățean, Barry Phillips 
Moore cu 1—6, 7—5, 6—1, 3—6, 
6—4. Okker a trebuio să se în
trebuințeze mai puțin ca în jo
cul precedent cu Năstase, pen
tru a trece de spaniolul Gis
bert t 6—3, 6—2, 6—4.

La dublu mixt, Ilie Năstase 
în cuplu cu studenta american
că Kathy Harter, din Los An
geles, nu au pregetat să joace 
două 
tigat 
6-1), 
kova
(U.R.S.S.) și Porzio (Italia) — 
Skelton (Canada). Mai greu le 
va fi să intre în semifinală, a- 
vînd de înfruntat pe sovieticii 
Galina Bakșeeva — Serghei Li- 
haciov.

Și două rezultate din sfer
turile de finală la simplu fe
minin : Margaret Smith Court 
(Australia) — Pat Walkden 
(R.S.A.) 6—1, 6—2 ; Leslie Tur
ner Bowrey (Austr.) — Karen 
Krantzke (Austr.) 9—7, 7—5.

meciuri, pe care le-au cîș- 
ușor și simetric (6—2, 
în fața perechilor Volas- 

(Cehosl.) — Korotkov

PE PISTELE
DE ATLETISM

MARSILIA. — într-un con
curs desfășurat în localita
te, cu participarea unor 
atleți fruntași, s-au înregis
trat cîteva rezultate valo
roase : înălțime; 1. Elliot
2,10 m; 2. Chiarelo 2,05 m; 
100 m: 1. Fenouil 10,5 ; 2. R. 
Bambuck 10,5 ; ș t a f e t ă 
4 X100 ! echipa formată din 
Bei-ger, Delcour, Fenouil, 
Barnbuck 40,1.

LA TOURCOIGN (Franța), 
alergătorul Jean Wadcux a 
parcurs 3 000 m în 8:01,0.

UN NOU RECORD ceho
slovac la săritura în înăl- 
țime-femei • Maria Faithova

. ’ concurs
desfășurat la Bratislava.

SPRINTERUL POLONEZ 
Maniak a realizat la Varșo
via timpul de 10,2 sec. pe 
100 m.

6,22 m. A SĂRIT în lun
gime Kristine Hauer (R.D.G.) 
în cadrul unui concurs des
fășurat la Dresda.

HELSINKI. — în concursul 
de la Vaasa (Finlanda) cam
pionul olimpic Pauli Nevala 
a realizat o excelentă perfor
manță la aruncarea suliței i 
83,09 m.

1,78 m, într-un

Pe șoseaua Devin — Bratisla- 
(Cehoslovacia) a avut loe 
cros internațional, la. care 
participat atleți din Elve- 

,. , R.D. Germană, Polonia, Ro
mânia și Cehoslovacia. In proba 
principală a programului, re
zervată alergătorilor pînă la 35 
de ani, a învins românul Ilie 
Cioca. El a acoperit cei 12 km 
în 35:25,4, întrecindu-și adver
sarii cu aproape un minut! Pe 
locurile următoare : 2. M. Voj- 
cik (P) 36:30,6; .3. M. Zid (C) 
36:24,4; 4. A. Kostal (C) 37:14,8; 
5. B. Muller (C) 37:26,8; 6. W. 
Dietiker (E) 37:57,4; 7. J. Knuth 
(P) 38:04,4; 8. A. Javorka (C) 
38:09,0. Au participat 50 de aler
gători.

va 
un 
au 
ția,

UN CONCURS DE NATAȚIE 
(în bazin de 25 m), la Nisa, 
a prilejuit cunoscutului spor
tiv francez Alain Mosconi să 
termine învingător în probe
le de 100 m fluture și 200 m 
mixt cu 1:00,5 și respectiv 
2:30,1. Proba de 100 m liber 
a revenit lui Amardeilh, cro
nometrat cu timpul de 56,6. 
Concursul feminin a fost do
minat de înotătoarea Daniele 
Dorleans, care a cîștigat trei 
probe: 100 m liber — 
100 m bras — 1:25.9 și 
mixt — 2:49,3.

1:05,9;
200 m

A 9-A PARTIDA 
marii maeștrii Mihail 
Svetozar Gligorici, 
dispută Ia Belgrad unul din 
meciurile sferturilor de finală 
ale campionatului mondial 
de șah, s-a întrerupt la mu
tarea 42. In prezent scorul 
este favorabil 
472—3V2.

INTRE 14 Șl 
orașul suedez 
vor desfășura

dintre 
Tal și 
care-și

lui Tai cu

în
se

16 IUNIE, 
Vâsteras 
campionatele 

europene de lupte greco-ro- 
jnane. La întrecerile actualei 
ediții și-au confirmat partici
parea pînă în prezent spor
tivi din 24 de țări, printre 
care: Anglia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, 

Polonia, 
Ungaria,

) '
PROBA DE SIMPLU din ca
drul turneului de tenis profe
sionist de Ia Buffalo (S.U.A.) 
a fost ciștigată de ame
ricanul Earl Buchholz. In fi
nală, Buchholz l-a învins cu 
31—26, 32—22 pe compatrio
tul său, Dennis Ralston. în 
finala probei de dublu mas
culin, Buchholz—Ralston au 
dispus cu 31—26, 25—31, 5—3 
de perechea australiană New
combe—Roche.

mană, R. F.
Italia, Iugoslavia, 
România, Turcia, 
U.R.S.S. și Suedia.

Trimisul nostra special la „Cursa Păcii"*, HRISTACHE NAUM, transmite i

0 ETAPĂ SCURTĂ, DAR AGITATĂ
HRADEC KRALOVE, 15 

(prin telefon). în condiții nor
male — vreme bună, kilome
traj redus — majoritatea ci
cliștilor angajați în cea de a 
XXI-a ediție a «Cursei Păcii1' 
au oferit o excelentă etapă de 
luptă continuă, soldată cu o 
medie orară ridicată — 41,9 
km/h. Am asistat la un spec
tacol sportiv electrizant, la ca
pătul căruia s-a impus — ca 
un adevărat as al sprintului 
final — belgianul SCHOETERS, 
sosit primul în etapa Praga — 
Hradec Kralove (145 km).

Imediat. ce starterul a lăsat 
drum liber plutonului, 7 aler
gători (Mickein, Ciumeti, 
Blawdzin, Kvapil, Di Caterina, 
Iffert și Duchemin) au țîșnit 
și, apoi, s-au detașat, avînd — 
la km 28 un minut și 30 sec. 
față de urmăritori. Atacul este 
opera lui Mickein, care tînjeș- 
te după tricoul galben purtat

de Cerkasov, cu un avans de 
numai 28 sec. Urmărirea, sti
mulată de Cerkasov, se înte
țește, disputa fiind de un rar 
dinamism. Deocamdată, dife
rența rănaîne costantă. Sprintul 
cu 
(km 
mat 
mai
4 rutieri fac joncțiunea cu fu
garii (km 93). Apoi, Saidhujin. 
Urmăritorii măresc ritmul, da
torită cicliștilor cehi și polonezi, 
și la km 111 ei reușesc jonc
țiunea. Dar, din nou tumult în 
pluton, 
Schoetfers 
ca niște 
Blawdzin
4 nu vor mai fi prinși, cu toate 
eforturile celorlalți și SCHOE
TERS rezistă cu brio atacurilor 
în sprintul final Cicliștii noștri 
au avut o zi bună, sltuîndu-se 
în permanență In primul plu
ton.

premii de la Kolin 
61) revine Iui Iffert, ur- 

de Ciumeti și Kvapil. Ceva 
tîrziu, Santambrosio și alți

pentru că belgienii 
și Moonen pornesc 
săgeți, însoțiți de 

și Santambrosio. Cei

CLASAMENTUL INDIVIDUAL 
AL ETAPEI : 1. SCHOETERS 3h 
27:30, 2. Biawdzln, 3. Santambro
sio, 4. Moonen — același timp* 
5. Zelenka 3h 28:14, 6. Levati, 7. 
Di Caterina — a.c., 3. Czechowski 
3h 28:19. Cu același timp au sosit 
toți românii,,, în frunte cu Gh. 
Moldoveanu si Ziegler. CLASA
MENT GENERAL INDIVIDUAL : 
11 CERKASOV (U.R.S.S.) 27h
48:58, 2. Mickein (R.D.G.) la 0:28, 
3. Peschel (R.D.G.) la 1:48, 4.
Pacary (Franța) la 3:14, 5. Ja- 
sînsky (Pol.) la 3:24, 6. O. Hoej- 
lund (Dan.) la 3:42, ...24. Ciumeti 
la 11:25, ...41. Ardeieanu la 34:27, 
...45. Ziegler la 38:32. ...48. Mol
doveanu la 45:46, ...63. Stoica la 
Ih 33:37. CLAS. GEN. ECHIPE : 
1. R.D.G. 83h 28:15, 2. Polonia la 
1:45, 3. Cehoslovacia la 4:16. 4. 
U.R.S.S. la 20:14, 5. Belgia la
20:57, 8. Norvegia la 27:28, 7. Ro
mânia la 31:34. Au mai rămas 15 
echipe și 75 de concurențl, bul
garul Ivan lordanov fiind elimi
nat la urma controlului anti
doping.
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