
Bucnești și Como-douâ importante 
teste olimpice pentru floreta românească INTERNAȚIONALELE DE GIMNASTICA

Sîmbătă și duminică, capi
tala țării noastre va fi gazda 
primei ediții a concursului in
ternațional triunghiular de 
floretă bărbați Japonia—Polo
nia—România. Un concurs care 
nici nu mai are nevoie de 
prezentare. Este suficient să 
amintim că în fața planșelor 
instalate în sala Progresul 
(str. dr. Staicovici) se vor ali
nia, printre alții, un campion 
olimpic (Franke), un campion 
mondial (Parulski), câștigători 
ai unor turnee de mare pres
tigiu (Drîmbă — „Cupa AJdri-

en Romei", Lisewski — „Cupa 
Martini" etc.). Și, bineînțeles, 
întreaga echipă de floretă a 
României, campioană mondia
lă. Ea va folosi același lot ca 
șl la Montreal, cu aproape un 
an în urmă, adică I. Drîmbă, 
T. Mureșan, M. Țiu, I. Falb, 
Șt. Ardeleana și Șt. Haukler.

Concursul programează, în 
prima zi, întrecerile indivi
duale : dimineața, de la ora 8, 
seriile și semifinalele, iar du- 
pă-amiază, de la ora 18, fi
nala. A doua zi, turneul pe 
echipe.

Concomitent, la Como (Ita
lia), reprezentantele țării noas
tre vor fi prezente la tradi
ționalul concurs internațional 
dotat cu „Floreta de argint". 
Lotul nostru cuprinde pe Olga 
Orban-Szabo, Ana Ene, Ecate- 
rina Iencic, Ileana Drîmbă, 
Maria Vicol ș.a. La Como 
și-au anunțat participarea flo- 
retiste din Europa, America 
de Nord și Asia.

București șl Como reprezin
tă două importante teste 
olimpice pentru floreta româ
nească.

ELENA CEAMPELEA
Șl KLAUS KOSTE 
CONDUC DUPĂ PRIMA ZI

DINAMO Șl STEAUA, ÎNVINGĂTOARE

Cu toată opoziția Iul Popa (Politehnica), Diaconescu (Dinamo) va înscrie 
încă 2 puncte pentru echipa sa

Deschiderea oficială a Adunării 
Generale trienale a C.I.C.

In turneul final

DE BASCHET
. Prima partidă a cuplajului 
basriietbalistic de aseară' de 
la Floreasca a pus față în 
față echipele Dinamo și Po- 
jitehnica. Dinamoviștii, care 
nu mai aveau probleme în 
privința dșțigării titlului au 
abordat jocul relaxat ca o 
formație ce nu are nimic de 
pierdut. De partea cealaltă, 
studenții au jucat foarte bine 
■și au oferit împreună cu par
tenerii de întrecere un specta
col agreabil. Scor final : 87—84 
(51—46) în favoarea dinamo- 
viștilor.

în meciul al doilea Steaua 
a întrecut pe I.C.F. cu 82—65 
(45—28). în pauza dintre me
ciurile de azi va avea loc o 
festivitate în care vor fi pre- 
miați de federație maeștrii e- 
meriți ai sportului Viorica Ni- 
culescu și Mihai Nedef cu 
prilejul retragerii din activi
tatea competițională.

Pentru toți cel care au 
fost de față la începerea 
concursului masculin din 
cadrul campionatelor inter
naționale era limpede fap
tul că lupta pentru întîie- 
tate se va da între cei doi 
gimnaștl din R.D. Germa
nă, Klaus Koste și Peter 
Weber, și sportivii români 
Gh. Tohăneanu, Anton 
Cadar și Petre Mihaiuc. 
Și lucrurile s-au petrecut 
aidoma, chiar de la pri
mul aparat, solul, la care 
șl Mihaiuc (întrucîtva fa
vorizat de arbitri) șl Koste 
au primit 9,50, ceilalți fa- 
voriți sltuindu-se, de ase
menea, în grupul fruntaș: 
4. Tohăneanu (9,35); 6. Ca
dar (9,15). Doar Weber 
(cîteva greșeli și ezitări) 
rămîne în plutonul codaș 
(locul 13, cu 8,80). Ca de 
obicei, calul cu mînere 
triază sever valorile. Cu 
execuții ample șl mișcări 
precise, Weber șl Koste 
(9,40 și, respectiv, 9,35) se 
situează pe primele locuri, 
dintre concurenții români 
doar Cadar reușind o com
portare bună : 9,25 (locul 
3). Tohăneanu (cîteva atin
geri ale aparatului) șl Mi
haiuc (ieșire defectuoasă 
— agățarea calului și în
doirea picioarelor) au pier
dut zecimi prețioase. Cam
pionul nostru absolut, To
hăneanu, nu s-a descura
jat de acest mic și relativ 
insucces, recuperînd la

(locul 3 — 8,30), laInele . ....
sărituri (locul 6 — 9,15), la 
paralele (locul 3 — 9,35), la 
fel ca Weber care, ' 
un 7,80 la inele, a „. . 
resurse psihice să cîștlgi 
la sărituri (9,35) șl bar; 
(9,50) și să ocupe 
2 la paralele (9,45). 
haiuc, însă, ___ ______
parcă de ceva, nu s-a con
centrat suficient la 
aparatelor, evoluînd___
convingere (deci fără ți
nuta necesară), făcîndu-ne 
să regretăm că el renunță 
cu atîta ușurință la posi
bilitatea de a-și etala rea
lele lui posibilități, mult 
mal mari decît cele ară
tate ieri. In ceea ce-1 pri
vește pe ceilalți gimnaști 
români, să subliniem suc
cesul lui Cadar Ia paralele 
(9,55) și comp.ortarea re
marcabilă a lui Coșarlu. 
După exercițiile impuse, 
conduce Koste cu 56,35, 
urmat de Cadar — 55,70. 
Tohăneanu — 55,35, Istvan 
Kiss (R.P.U.) 54,55, V. Co- 
șariu 64,40 și Weber — 
64.30.

In întrecerea feminină, 
Elena Ceampelea a ținut 
să se revanșeze pentru in
succesul său recent, din 
campionatele țării, evo
luînd din nou la un nivel 
superior. După exercițiile 
impuse, fosta noastră cam
pioană conduce detașat, 
urmată de alte trei con
curente românce, precum

după 
găsit 
' " te 

■ă
locul 

. ___ Mi-
nemulțumit

restul 
fără

ELENA CEAMPELEA Foto i V. BAGEAG

MAMAIA, 24 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru special). — 
Vineri, la ora 17, în saloanele 
hotelului București, de la Ma
maia, a avut loc deschiderea ofi
cială a celei de a XV-a Adunări 
Generale Trienale a C.I.C.

Contele Enrico Marone Cinza
no, președintele C.I.C., a mul
țumit pentru frumoasa primire 
făcută oaspeților.

In numele guvernului român, 
Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a salu
tat pe participanții la Adunare.

Apoi, Adunarea Generală și-a 
continuat lucrările. In cadrul 
acestei prime reuniuni plenare, 
au fost aleși noi membri în 
C.I.C. Din partea României au

Trofee
ale C.O.R.

Comitetul Olimpic Ro
mân va oferi două cupe : 
pentru cel mai tehnic 
sportiv participant la 
campionatele republicane 
ds lupte greco-romane și 
pentru cel mai valoros 
scrlmer român la turneul 
internațional masculin de 
floretă din Capitală.

fost aleși ca membri titulari: 
Gheorghe Feneșer, Ion Cazacu, 
Gheorghe Pasat și Alexandru 
Duda, iar ca membri corespon
denți : Horia Almășan, Iuliu 
Moldovan, Mircea Raicopol. Mi
hai Rebengiuc și Ion Ceuca.

La lucrări participă 130 de 
delegați din 21 de țări : Austria, 
Anglia, Belgia, Cehoslovacia, 
Elveția, Finlanda, Franța, R-F. 
a Germaniei, Grecia, Irlanda, 
Italia, Iugoslavia, Luxemburg, 
Maroc, Norvegia, Olanda, Por
tugalia. Spania, Suedia, Unga
ria și România.

De asemenea, a sosit, în mod 
special, la Mamaia, pentru a 
asista ca observator, dl. Horlad 
Herbirgs (Olanda), reprezentan
tul Consiliului Economic Euro
pean.

In prima zi a lucrărilor, Co
mitetul Juridic a ținut o ședință 
avind la ordinea de zi : „Unele 
modificări ale Statului C.I.C." 
De menționat că din 1959, Statu
tul C.I.C. n-a mai suferit nici o 
modificare. în cadrul ședinței 
amintite, Comitetul Juridic a 
aprobat, In unanimitate, ca 
membrii corespondenți C.I.C. să 
aibă drept de vot consultativ. 
Urmează ca și plenara Adună
rii Generale să-țl spună cuvîn- 
tul.

Pe agenda de slmbătă sînt 
programate ședințe de lucru 

In cadrul diferitelor comisii.
C. COMARNISCHI

„Cupa Brăila 600“ la volei
In Sala sporturilor din Brăila a început un turneu 

de volei, organizat cu prilejul împlinirii a șase sute de 
ani de existență a orașului dunărean. Iată rezultatele : 
JOI : Selecționata divizionară — Viitorul Bacău 3—2, 
Selecționata olimpică a Mexicului — Celuloza Brăila 
3—1 ; VINERI : Selecționata olimpică a Mexicului — 
Viitorul 3—1, Selecționata divizionară — Celuloza 3—0. 
Astăzi — ultimele jocuri.

N. COSTIN — coresp. principal

și de gimnasta din R.D.G., 
Christine Schmidt, iată re
zultatele la individual com
pus : Elena Ceampelea — 
37,20 p, Rozalia Filipescu 
șl Christine Schmidt — 
ambele cu 36,55 p, Olga 
Ștefan — 36,30. Rodica A- 
păteanu — 36,20, Ellen 
Werner — 36,15.

Astăzi, de la ora 10.30 
concursul continuă cu e- 
xercițiile liber alese (mas
culin), iar după amiază, 
de la ora 18, cu exercițiile 
liber alese feminin.

O veste bună pentru șco
larii bucureșteni : astăzi 

și miine ei au ace 
în Sala Floreasca, 
trecerile

ei au acces liber
____ ,,, la în

de gimnastică.

C. MACOVEI

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ AL ATLEȚILOR
Declarația antrenorului federal Gh. Zimbreșteanu

I
I
I

I
i

METODISTUL

PInă la ora acestui important 
examen de primăvară — aștep
tat, deopotrivă, cu interes, cu 
nerăbdare dar și cu foarte mul
te emoții — pregătirea atleților 
pentru marile competiții interne 
și Internaționale ale sezonului 
olimpic, s-a putut desfășura cu 
maximă intensitate, al cărui 
randament îl vom putea vedea, 
azi și miine, pe stadionul 
August" din Capitală.

în legătură cu examenul 
care-l prilejuiește concursul 
publican de primăvară al
niorilor, am solicitat părerea 
antrenorului federal, prof. 
GHEORGHE ZIMBREȘTEANU : 
„Condițiile atmosferice și impli
cit starea pistelor, au îngăduit 
atleților noștri fruntași să des-

pe
re-
se-

fășoare o temeinică pregătire 
specială chiar din primele zile 
de la încheierea activității cotn- 
petitionale pe teren acoperit. 
Din acest punct de vedere, con
sider că există create toate pre
misele pentru ca atleții noștri 
să-și materializeze prin cifre de 
valoare strădaniile. Acum depin
de numai de ei, de felul in care 
vor ști să se mobilizeze pentru 
întrecere, ca rezultatele să fie 
cele mai bune, tn orice caz, în 
ceea ce mă privește, sînt sigur 
că vom putea urmări cîteva 
dispute interesante, mă gindcsc 
la caracterul de selecție pe 
care-l are această competiție, 
și mai multe performante de va
loare internațională."

In finalele de lupte greco-romane

Joi dimineața, în sala Di
namo din Capitală, au înce
put finalele campionatelor na
ționale de lupte greco-romane 
Ia seniori. La această a 42-a 
ediție a competiției participă 
181 de luptători din majori
tatea județelor. După prime
le două tururi s-a observat 
că la o serie de categorii de 
greutate, ca de exemplu, la 
52, 57, 70, 78 kg, sînt anga
jați în bătălia pentru pri
mele locuri un număr mare 
de sportivi bine pregătiți. în 
general, meciurile din cele 
două reuniuni din prima zi 
au fost de un nivel tehnic sa
tisfăcător, majoritatea concu- 
renților fiind de forțe sensi
bil egale. De fapt, aceasta ex
plică și numărul mic de tu
șuri, doar la categoriile 97 kg 
și grea au abundat victoriile 
înainte de limită (12 tușuri 
în 14 meciuri).

Despre componențil din lo
turile naționale putem spune 
că ei au început bine finala, 
obținînd victorii, 
ușoare,
Ciorcilă — categ. 
care în meciul cu 
cîștigat cu greu, la un punct

excepție
în general, 

făcînd FI.
78 kg — 

C. Badea a

diferență. în turul I s-a în
registrat și o surpriză: Ov. 
Tache (Steaua) — categ. 78 
kg — a fost învins la tuș de 
către Al Toth (Chimistul 
Baia Mare). De menționat că 
cel mai tînăr participant, Gh. 
Berceanu (Electroputere Cra
iova), din lotul național, l-a 
învins clar la puncte pe ve
teranul D. ‘ 
(Steaua/.

Iată cîteva 
prima zi: 57 kg — I. Baciu 
(Steaua) b. dese. I. Mocior- 
neac (Baia Mare), I. Aliones- 
cu (Dinamo) b. tuș. 
bunu (Craiova); 63 kg — 
Popescu (Steaua) b. tuș Gh. 
Melinte (Iași) ; 70 kg — I.
Makai (Marghita) b. p. V. 
Soituz (Sibiu), I. Enache (Di
namo) b. tuș Fr. Sinn (Baia 
Mare); 87 kg — N. Neguț 
(Steaua) b. p. N. Bărăitaru 
(Craiova) ; 97 kg — T. Bos-
cenco (Tulcea) b. tuș M. Fie- 
raru (Iași); 4> 97 kg — N. 
Martinescu (Dinamo) b. tuș 
V. Dolipschi — 18 ard (Ra
pid).

întrecerile continuă 
începînd de la ora 9.

'Pîrvulescu

rezultate din

N. Ne- 
S.

T. RABȘAN

forțează tușul in meciul cu Fr. Sinn (Chimistul Baia Mare) Foto : FR. BRANDRUPJ. Enoch» (Dinamo Bu

Cu recordul său de 59,96 m, discobolul Iosif
Naghi ocupă locul 8 în bilanțul mondial din 

1968
Foto: A. NEAGU

Participînd la un concurs internațional Ia 
Merano, iri Italia, aruncătoarea de disc LIA 
MANOLIU a obținut un frumos succes cu re
zultatul de 55,32 m, care i-a adus primul loc.

Boxeri români peste hotare
La 11 iunie, repre

zentativa de box a Ro
mâniei va susține pri
mul meci internațio
nal ai anului. Pugiliș- 
til fruntași vor întilni 
naționala Tunisiei. în

continuare, ei vor evo
lua la Madrid, unde 
vor susține o partidă 
cu selecționata Spa
niei. Acest meci se va 
disputa la 15 iunie.

I

n condifîile actuale de dezvol
tare a activității de educație 
fizică și sport sporește consi
derabil rolul și importanța 
muncii metodiștiior. Care sînt 
in noul context preocupările 

principala ale acestor cadre, metodele 
și formele lor de muncă ?

Rezolvarea cu succes a sarcinilor 
complexe care revin metodistului cere 
o temeinică și multilaterală pregătire 
în specialitate.

Pasiunea pentru profesie îi face pe 
tot mai mulți metodiști să abandoneze 
atitudinea pasivă fața de perfecționa
rea cunoștințelor, să fie mai exigenți 
cu ei înșiși, să nu se mai mulțumească 
doar cu ceea ce au învățat în facultate 
sau citesc în presă și publicațiile de 
specialitate. De aceea, pentru a se 
pregăti neîncetat, ei își consacră o 
mare parte a timpului liber îmbogățirii 
cunoștințelor, investigației, experimentă
rilor, cercetării științifice.

Metodistul nu este un simplu activist, 
cum greșit se mai socotește în multe 
locuri. Astăzi, în munca lui se contu
rează, ca a sarcină de o importanță 
deosebită, participarea sa aciivă ca 
sfătuitor apropiat al antrenorului, pro
fesorului de educație fizică și instructo
rului, la transmiterea noului, generali
zarea experienței înaintate și descoperi
rea unor soluții de eficacitate maximă 
în îndeplinirea obiectivelor de pregătire 
și performanță ale sportivilor.

în acest fel metodistul se apropie 
tot mai mult de munca vie a tehnicia
nului sportiv, de activitatea secției pe 
ramură de sport — acolo unde se 
pregătesc rezultatele și se hotărăște în 
mod practic soarta planurilor și a 
obiectivelor. El este nelipsit la antre
namente și competiții, poartă discuții 
cu sportivii, antrenorii, instructorii spor
tivi, activiștii din conducerile secțiilor, 
asociațiilor, ale cluburilor. Aceasta îi 
creează largi posibilități de a pătrunde 
în esența problemelor procesului in- 
structiv-educativ, de a cunoaște stilul și 
metodele de muncă ale antrenorilor și 
instructorilor, de a controla cum se 
aplică diferitele măsuri, de a analiza 
lipsurile și cauzele care le-au generat, 
în sflrșit, de a veni cu propuneri șiîn sfîrșit, de a veni cu propuneri și 
sugestii pentru îndreptarea lucrurilor.

Sînt suficiente premise pentru a se 
afirma că, în ultimul timp, munca meto- 
diștilor s-a îmbunătățit, observîndu-se 
preocuparea pentru tratarea concretă și 
realistă a fenomenului sportiv ; se con
stată o îmbucurătoare tendință spre 
calitate.

Există, însă, locuri — și nu tocmai 
puține — unde activitatea acestor cadre 
de bază continuă să fie slabă, fără 
profunzimea și baza științifică necesară, 
metodiștii fiind 
activități 
birocratic.

Să mai fie, oare, 
doarie în favoarea rolului specific me- 
todiștilor în complexul proces al edu
cației fizice și a sportului ?

angrenați deseori în 
cu caracter funcționăresc.

>, nevoie de o ple-

prof. Gh. VLĂDICĂ

I 
i

I

Trimisul nostru special In „Cursa Păcii", HRISTACHE NAUM, transmite

AXEL PESCHEL (R. 0. Germană) Șl ECHIPA POLONIEI
Învingători In marea întrecere

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL VI
VARȘOVIA, 24 (prin tele

fon). — Vineri pe stadionul 
„A X-a aniversare", din ca
pitala Poloniei, în prezența a 
100 000 de spectatori s-a în
cheiat una dintre cele mai 
grele ediții- ale „Cursei Păcii". 
Vremea nefavorabilă, etapele 
dure — unele dintre ele cu 
un kilometraj foarte mare — 
au făcut din cea de-a XXI-a 
ediție a cursei Berlin—Praga 
—Varșovia un adevărat exa
men al virtuozității și rezis
tenței. Cu atît mai mare este 
meritul învingătorilor. Axei 
Peschel a adus culorilor R. D. 
Germane c victorie de presti
giu, înscriindu-și numele în 
galeria marilor campioni ai 
acestei întreceri. La 26 de 
ani, el și-a trecut în palma
res victoria într-una din cele 
mai importante competiții ale 
ciclismului amator.

Pe națiuni, victoria a reve
nit din nou echipei Poloniei.

Ceea ce pronosticăm în mar
tie, după cursele din Bulga
ria, s-a adeverit. Ciclismul 
polonez a cucerit noi galoane 
în ierarhia internațională.

Ciclismul românesc a ob
ținut un loc mai bun de cit 
cel pe care îl spera. La va
loarea actuală a formației 
care ne-a reprezentat, locul 
VI este mai mult decît satis
făcător. Avem însă credința 
că, ținîndu-se cont de conclu
ziile ce se vor trage după e- 
Hiția din acest an a Cursei 
Păcii, se vor crea condiții mai 
favorabile pentru ca echipa 
României să poată lupta din 
nou pentru locuri fruntașe în 
arena internațională. Se cuvi
ne însă a fi relevată abnega
ția cu care Nicolae Ciumeti, 
Gheorghe Moldoveanu, Walter 
Ziegler și Ion Ardeleanu au 
luptat — bolnavi fiind — 
pentru a menține echipa 
noastră p.e un loc onorabil.

Și acum, o scurtă relatare 
a celor două etape din ultima 
zi... Noaptea n-a fost un sfet
nic bun pentru Karel Vavra. 
Istoria de la Halle s-a re
petat — și tînărul rutier ce
hoslovac a fost obligat să 
predea din nou tricoul gal
ben, după ce-I purtase doar 
o jumătate de zi. Cel care î 
l-a „răpit" este Axei Peschel 
din echipa R.D.G., un ciclist 
suplu, întreprid, dotat cu in
teligență și simț tactic. . Fără 
a diminua din meritele în
vingătorului cursei, vom sem
nala, însă, faptul că toți 
care s-au clasat vineri dimi
neață foarte bine în etapa 
contratimp individual Zar- 
zecze — Radom au avut joi 
zi de odihnă, rulînd alene în 
plutonul ce nu se amesteca 
în disputa Cerkasov—Vavra.

Oricum, această scurtă dar 
deosebit de dură etapă (a 
bătut tot timpul un puternic 
și rece vînt lateral) a adus

(Continuare in pag. a 4-a)
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în două
ipostaze

Printre cei aproximativ 
100 000 de turiști care au iti- 
eitat, duminică, Poiana Nor-

Narciselor

aproximativ 

.«Mut, uu/rcij.ivu, Poiana Nar
ciselor din Dumbrava Vadu
lui (Făgăraș) s-a aflat ți co
laboratorul nostru, ing. VA- 
SILE VANȚĂ, care ne-a adus 
din această excursie două do
cumente revelatoare: fotogra- 

ifiile alăturate, executate „la 
•fața locului". Prima a fost rea- 
țjlizată înainte de a-și face ă- 
ipariția vizitatorii acestui ti- 
î rim de basm, unde natura 
> darnică a revărsat milioanele 
•de stele vegetale cu parfum 
"discret, narcisele.

Apoi au venit turiștii I Unii 
au păși printre tulpinele de- 

flicate cu gestul ponderat, al 
oamenilor ce se reculeg In 

"acest sanctuar al naturii, au 
■făcut fotografii și au rupt, 
[poate, o floare pentru a-i păs- 
! tra petalele intr-un album, 
Alții, însă, și-au închipuit că 
prezența lor aici ti obligă să 
ia ca amintire cite un snop 
de flori, lăsind în urma lor 
poiana văduvită de sclipirea 

. luminoasă a narciselor (așa 
; cum se vede în cea de a 
doua fotografie). Sînt cei ce, 
spre deosebire de poet, „stri
vesc corola de minuni !â 
lumii*1.

Nu credeți c-ar fi cazul 
să-î invităm pe acești turiști, 
cu toții — și cei ce mînulesc 
condeiul și cei ce îi conduc 
în excursie — să lase neștir
bită frumusețea acestor în
cântătoare colțuri de naturii f 

S. BONIFACIU

Tradiționala dispută „fără mănuși" intre Nour și Chiriac

Anttenorii noștri de box 
vor începe șl ei, la 27 măi, 
o întrecere pasionantă. Deși 
indirectă, această dispută in
teresează, întrueît în „săptă- 
rnîna boxului" vom avea pri
lejul să cîntărim, să analizăm 
munca depusă de ei de-a lun
gul unui an de zile. Nu vrem 
să anticipăm, dar ținînd Sea
ma de antecedente, ne aștep
tăm Că întrecerea dintre „ma
eștrii" Constantin Nour (Di
namo) și Ion Chiriac (Steaua) 
să se ridice la un asemenea 
nivel, incit să dea strălucire 
finalelor» Anul trecut a în
vins Nour, ăi cărui elevi și-au 
adjudecat șase titluri de cam
pioni (Stanef, Dumitrescu, 
Ghiță, Covaci, Monea și A* 
lexe), față de Cele trei, cîș- 
tigate de Gruiescu, Gîju și 
Chivăr, elevii lui Chiriac, de 
la Steaua.

Cine va Cîștiga de data a- 
ceasta ? Ion ChiriaC, CU cate 
am discutat deunăzi, pornește 
lâ acest dificil final de Cam
pionat cu cîteva „fixuri". 
Elevii săi, care n-au fost Se

lecționați în lotul participant 
la turneul din Olanda, au 
susținut sîmbătă trecută, la 
Crăiova, o utilă întîlnire de 
verificare, după iare și-au 
continuat pregătirile în sală 
clubului. în întrecerea câre 
Va avea loc pentru centura 
categoriei semimuscă, Chiriac 
dă Ca sigură victoria unuia 
dintre elevii săi: Ailrel Mi- 
hal (campion național pe 
1967) sâu Vâsile Drăgan. La 
„muscă", campionul se Vă a- 
lege între O Ciucă și G. Gru
iescu. Nicolae Gîju nu are, în 
niod normal, contracandidat 
la categoria cocoș, iar lă 
,,pană“, în lipsa dinămovis- 
tului Stanef. Ovidiu Gorea 
sau Constantin Buzuliuc au 
cele mai mari șanse să de
vină Campioni. La categoria 
mijlocie Gheorghe Chivăr nu 
poate pierde titlul, pb Căre-1 
deține de trei ăhi cOnSCCU- 
tiv. în caz că se Va îtltîlni 
cu dinamovistul Ion Olteauli 
(de care a fost întrecut recent, 
în cadrul „Centurii Sportul" 
N. R.), Chivăr își va lua în 
mod sigur revanșa.

Putea oare Chiria; să dea 
un altfel de pronostic 7

Să vedem acum Cum Stâu 
lucrurile în Ștefan cel Mare, 
în tabăra fitialiștllor de lâ 
Dinămo, Ca un adevărat ge
neral, nea Costică Nour di
rijează ultimele pregătiri. 
„Locotenentul" Constantin 
Dumitrescu, cam supărat 
după acel 3—7 cu „tinere
tul", la Bolzano, îl asistă, 
L-am rugat pe antrenorul

emerit Nour, Să ne spună cî- 
teva cuvinte despre apropia
tele finale.

— Atacăm titlurile la 10 
categorii. La „cocoș", prin re
întoarcerea lui Nedelcea la 
Reșița, nu ne ... amestecăm. 
Doresc să-mi închei activita
tea la Dinămo cu un succes 
cit mâi mare. Știți, in curind 
voi ieși la pensie.

— Cile titluri de campioni 
sperați să cîștigăți ?

(La această întrebare, Noilr 
a evitat răspunsul direct, dîn- 
du-ne unul destul de intere
sant).

— Am scos 72 de campioni 
(în cei 20 ani de cînd lucrez 
la Dinamo), 24 de maeștri ai 
sportului, și am format 12 an
trenori, dintre care Dumitres
cu șl Filresz activează cu 
bune rezultate.

— Aveți în secție cîțiva ti-

neri cu frumoase 
perspective. Unii 
participă chiar la 
finale. Ce șanse 
au ?

— Cuțov și Ene 
sînt două mari 
speranțe ale bo
xului românesc...

— Ce rezultate 
credeți că vor 
obține acești ti
neri ?

— Astei vă Spun 
după... Știți, a- 
veni multe pla
nuri — hal să le zic

pot divulga.— pe câte nu le 
— Necazuri ?
»— Unul. Ion 

prezentat tîrziu
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ANUNȚĂ
Deschiderea ia ștrandul Floreasca I, a unui 

pentru copiii a căror vîrstă este între 5 și 15
curs de înot 

. . . - — — ..... - - T. ani. înscrie
rile se primesc începind cu data de 26 mai 1968 la Admi
nistrația ștrandului Floreasca I.

Durata unui ciclu este de 21 de zile, cursul fiind împărțit 
în cinci cicluri, după cum urmează :

— Ciclul I -. 3—22 iunie ,
— Ciclul II : 24 iunie — 13 iulie ;
—- Ciclul III : 15 iulie — 3 august;
— Ciclul IV : 5—24 august !
—- Ciclul V : 26 august — 14 septembrie.

CURSURILE SÎNT CONDUSE DE UN INSTRUCTOR CU 
SPECIALITATEA NATAȚIE.

9 Federația a luai 
inițiativa de a pro
grama la fiecare 
meet cite 5 oficiali, 
care vor analiza cele 
ce se petrec in ring. 
Aceasta, pentru a se 
evita — pe cît po
sibil ! — deciăiiie
greșite. O măsură pe 
care O Salutăm din 
toată inimă.

® tn afara „cava
lerilor" ringului con- 
Săcrațl din țara 
noastră, ca C. Ght- 
rtac, P. Spureattu, 
M. Stănescu) D. Dl- 
mulescu, V. Căzacu, 
Lazăr Eugen, I. 
Roamfă sau î. Ște
fan vor oficia și trei 
arbitri 
hotare .* 
(URRS). 
(Polonia) 
(Spania).
fi în măsură să ne 
informeze de pregă
tirile pe care le face 
echipa Spaniei in ve
derea întîlnirli cu 
echipa noastră, pro
gramată la 15 iunie 
la Madrid.

® La actuala edi-

de peste 
ZibalOv 

Sikorschi 
și Rial 

Ultimul va

țle Va arbitra șl Ion 
Chendreatlu - senior, 
tatăl fostului boxer 
cu același nume, as
tăzi antrenor la Cluj. 
„Bătrînul" Chen- 
dreanu s-a remarcat 
cu ocazia ultimelor 
gale, ti urăm succes 
și decizii cit mai co
recte.

® Doi „veterani" 
ăi ringului, bucureș- 
tenil V. Badea (Me
talul) și Ion Marin 
(Progresul), vor în
cerca să reintre în 
posesia centurilor. 
Ambii se „bat" la 
mijlocie-mică, unde 
cele mal serioase 
șanse le ău I. C0- 
vâăi și 1. Pițu.

® Antrenorul San
du Ion (Metalul) 
ne spunea ieri că la 
..semirtiuscă" nu este 
de neglijat orădea- 
nitl Nica, care s-a 
remarcat anul tre
cut la „muscă". Oră- 
deanul este în forma 
și poate dejuca pla
nurile 
Drăgan, 
și Mihai Aurel — a

favoriților 
Lumezeanu

PE TĂCUTE
Două „cazuri* solicită, 

de o manieră specială, 
atenția iubitorilor de fotbal 
în ultimele săptămîni. E 
vorba — presupun câ bă; 
nuifi — despe Dan Coe și 
Silviu Ploesteanu.

Cel dinții, jucător tînăr, 
talentat, în plin proces de 
maturizare, părăsește subit 
(nu se știe de ce) activi
tatea competiționalâ pe 
care o desfășura pînâ mai 
ieri sub culorile clubului 
Rapid. Ploeșteanu, una din 
fostele glorii ale socceru- 
lui național, revine la con
ducerea tehnică ă echipei 
brașovene, de unde nu se 
știe cine îl înlăturase tn 
m&d samavolnic, acum vreo 
două luni...

Ar fi multe de spus — 
reflecții, considerații, su
gestii — pe marginea am
belor cazuri, dacă, bine
înțeles, am cunoaște ade
vărata față a lucrurilor. 
Dar, în virtutea unei bles
temate deprinderi, totul se 
petrece tiptil, pe tăcute, 
într-un abur tenebros, ca

- presupun câ bâ- 
despe Dan Coe și

în „Misterele Parisului" 
sau „Mizerabilii" ! Știm, — 
există destule suflete acre, 
țațe masculine — pardon 
de expresie — pîndind Cu 
aviditate fiecare subiecțel 
de scandal, gata oricînd 
să amplifice, să agraveze, 
să inventeze, la nevoie, 
din pură voluptate a lo
goree! veninoase. Nu ple
dez cîtuși de puțin pen
tru a se da apă la moara 
acestor, clevetitori de pro
fesie. Consider, însă, abso
lut necesar ca marele pu
blic, oamenii de bună 
credință, împătimiți de pro
blemele mișcării noastre 
Sportive în genere și, 
îndeosebi, de situația fot
balului, să fie informați 
prompt și exact asupra 
unor fenomene care îi 
privesc, orice s-ar zice, și 
pe ei... Ce „rațiune supe
rioară" împiedică dezvă
luirea în presă a motive
lor ciudatului divorț din
tre Dan Coe și clubul 
feroviar ? Cum e posibil 
ca un antrenor emerit,

cu state de serviciu re- 
marcabile, «ă fie zvîrlit pe 
ușa din dos (termenii sînt 
cam duri, ce e drept, dar 
întemeiați) — după ani și 
ani de muncă rodnică, să 
fie rechemat ulterior, la 
protestele opiniei publice 
— iar nouă, celor mulți 
și ignoranți în materie, să 
nu ni se sufle un cuvînt 
despre fondul problemei, 
despre cauzele adînci care 
au generat conflictul cu 
pricina, despre cei ce*șî 
mai permit să procedeze 
astăzi, la noi, ca vechilii 
sau moșierii din romanele 
lui Duiliu Zamfirescu ? !'

Pentru că asa, cu fraze 
bălmăjite, cu formule sibi
linice și istorioare în doi 
peri, pentru uzul minori
lor, nu numai Câ nu co
rectăm, propriu-zis, absolut 
nimic — dar lăsăm cale 
liberă eventualelor reci
dive.

Și atunci ?

Dan DEȘUU

Miine după-amiază al 13-lea meci

Miine după-âmiază, pe Stâ- 
dionul Republicii, se dispută 
a 13-a întîlnire de rugby 
dintre reprezentativele Româ
niei și Cehoslovaciei. Privită 
prin prisma palmaresului, în 
care figurează 11 victorii ro
mânești și un meci nul, con
fruntarea pare a avea O fa
vorită indiscutabilă. O mai 
atentă examinare a situației

CHIRIAC șl NOUR 
văzuți de NEAGU RÂDULESCU

tăctîce mentei deși s-a întors de 
săptămînă din Olanda!

o

Covaci s-a 
la ahtrena-

R. CALARĂSANU
P. IOVAN

cu însemnări
încheiat Sandu Ion, 
scurta sa declarație.

® Cele mai aștep
tate meciuri se a- 
niință la categoriile 
Semiușoară și ușoa
ră, unde apare un 
„trio" de favorițh 
Semiușorul M. Goan- 
ță va avea adversari 
dificili în persoana 
lui Gh. Bădoi și C. 
Cuțov. La 
trioul de 
este alcătuit 
nu, Antoniu 
mitrescu, 
fiind posesorul cen
turii.

© Vă mai aduceți 
aminte de „semigre
ul" A. Iancu, de lâ 
Steaua ? El s-a îna
poiat la clubul său 
Muscelul Cîmpulung 
și va participa la 
campionate la cate
goria... grea.

© Vor evolua și 
trei boxeri din Re
ghin. Toți, L. Goreă, 
O. Gorea și N. Mol
dovan, participă la 
cat. pană. Poate că 
unul din cei trei va 
ajunge in finală, reu-

ușoară 
faVdrițt 
din ui
ți DU- 
ultimul

șln,d chiar să aducă 
un nesperat titlu o- 
rașului în Care bo
xul abia â început 
să aibă simpatizanți.

® Ieri l-am întîl- 
nit pe Gh. Călin, 
Care ne-a declarat : 
„Îmi convine faptul 
că voi boxa îft prima 
gală cu Matius. Ma 
voi califica. Să știți 
că nil mă tem de Co
vaci. M& acomodez 
de minune cu stilul 
lui". După o aseme
nea declarație aștep
tăm cu nerăbdare 
să-l vedem la lucru 
pe Călin.

• In atenția spec
tatorilor ; deoarece 
în primele două gale 
programul va fi su
praîncărcat (cite 23 
de meciuri), în cursul 
zilei de ieri S-a ho
tărî! ca primele două 
reuniuni, cele dă 
luni și marți, să în- 

?i 
se

ceapă la ora 18 
nu 19, cum inițial 
enunțase.

O. A.

actuale este însă de rigoare, 
întrueît ultimele rezultate ale 
adversarilor noștri de dumi
nică, Ctl precădere ccl înre
gistrat la Fraga, anul trecut 
(0—9), în Compania echipei 
României, constituie semne 
evidente de progres al 
lui Cehoslovaciei.

Pentru rugbyul românesc, ă 
13-ă confruntare cu Ceho
slovacia reprezintă un mo
ment important, ea fiind uni
ca ocazie de verificare a echi
pei naționale sub titulatura o- 
ficiâlă înainte de clasicul exa
men autumnal — meciul Ro
mânia — Franța din luna de
cembrie. Desigur, federația de 
resort întreprinde eforturi 
pentru a atenua sărăcia în- 
grijorâtoaro a calendarul ui- 
competițiohal, dar testul pe 
căre-1 reprezintă un meci în- 
terțări hu poate fi perfect 
înlocuit.

Pregătirea lotului nostru 
s-a desfășurat sub semnul se
riozității, caracteristică rug*

ni
vâloare din țara 

.. cbhdițli bune _Și 
sub conducerea uhor specia
liști ele prim rang. O dată 
cu fluierul de începere a 
partidei, misiunea aeestora 
din urmă încetează, practic, 
urmînd ea tiu mai cunoștin
țele și calitățile jucătorilor, 
bine puse în valoare, să ne 
dea prilejul de a aprecia 
munca depusă» Oei 18 spor
tivi care vor purta tricoul 
naționalei române de rugby 
au datoria do a ne âtătâ dacă 
meciul nul de la Prâga a 
fost un accident. Cu âtit măi 
mult cu cît majoritatea au 
făcut și atunci parte din e- 
chipâ.

Convinși că reprezentanții 
sportului eu balonul oval din 
țara noastră vor depune șl dă 
această dâtl toate eforturile 
pentru â-șî dovedi valoarea 
adevărată, le urâm deplin 
SUCCESl

byștilor 
noastră,

de 
în

Fair-play și in arbitraj!
Li se Spune — avăns total de încredere, prețuire a compe

tenței șl probității — „cavaleri ai fluierului''. Un titlu înnobilat 
de etica sportivă, de Viața stadioanelor Și a tribunelor. Așadar, 
nu o simplă etichetă datorată condeiului de reporter, ci o în
vestitură reală, cu drepturi ți îndatoriri majore în lumea spor
tului din totdeauna și cu atît mai mult in cel coniemporăn.

Arbitrul, indiferent de rtunura in care ăotivează, este — 
sau ar trebui să fie — multilateral. Antrenor, dacă vreți, pen
tru a stăpîni la perfecțiune regulamentele Și câracteristidile 
jocului; sportiv nu ntimtii pentru a nu punctă pe teren un 
dezechilibru do armonie și mlșcâre. ci mtti ales ca să aibă in 
orice clipă posibilitatea acordării verdictului care sd facă 

doar ca un punct de plecare, pentru că 
ălie însușiri, de 
•egtil&tneniO, dâr 
acestei misiuni

AZI

DIALOG CU CITITORII
O Un grup de iubitori ai spor

tului din comuna LUNA, județul 
Cluj, ne-au tăcut cunoscut Că te
renul de fâtbal pe care îl aveau 
la dispoziție a fost desființat și 
nu mai au unde să facă Sport. 
Redacția s-a interesat de acest 
lucru. Așa a fost. Iată, insă, că 
s-au luat măsuri pentru regle
mentarea situației. Președintele 
Consiliului popular comunal, tov. 
T. Giurgiu, și secretarul acestui 
organ, tov. L. Vaslnca, ne-au scris 
zilele trecute că în comună s-a 
amenajat un nou teren de sport. 
Ba, mai mult, în scrisoarea pri
mită la redacție se precizează că 
baza materială a sportului din 
comuna Luna — cu sprijinul 
C.A.P. — se va îmbogăți cu te
renuri de handbal, volei și bas
chet. Așadar, iubitorilor sportului 
de aici, sîntem în măsură" să le 
transmitem vești bune.

0 Am primit scrisoarea voastră, 
dragi elevi de Ia Școala generală 
din comuna CHILIA, județul Satu 
Mare. Aprecierile la adresa ziaru
lui și veștile pe care ni le-ați tri
mis ne-au bucurat. Vă felicităm

pentru rezultatele buhe dbțihute 
lâ învățătură în activitatea 
sportivă din școală. Primele voas
tre cărilpionate lă fotbal, handbal 
și atletism, sîntem siguri, vor sti
mula pe toți colegii în practica
rea sportului. Vă dorim sufcees în 
întrecerile pe care le veți avea 
cu școlarii din satele și comu
nele învecinate.
• Tov. G. BOLINTINEANU din 

Baia Mare, str. Kârl Marx 13, sus
ținător al echipei de volei Di
namo, într-o scrisoare adresată 
redacției, și-â manifestat nemul
țumirea pentru că nu a putut ur
mări la televizor finâla C.C.E. la 
volei, Dinamo — spartak Brno. 
Desigur^ foarte multi amatori de 
Volei au dorit să vizioneze pe mi
cul ecran acest joc, mai ales cei 
din provincie. Datorită unor con
diții obiective, după cum am a- 
flat (deci, hu e vorba de interese 
de club, cum credeți dv.), tele
viziunea nu a putut i-eăliza trans
misia. în astfel de probleme e 
mai bine, pe Viitor, să vă adresați 
Radibteievi^iUhii. Aceeași recd- 
mandăre o fftcelh și tov. D* jV-

CAN din Cluj, str. Tirnavelor il, 
și prietenilor săi, care au unele 
propuneri privind transmisiile ra
dio de pe stadioanele în care ta- 
1 ăngile și sirenele unor spectatori 
împiedică buna audiție a relată
rilor crainicilor reporteri.

0 Un răspuns Cerut dew       măi
mulți cititori, printre care A. 
APOSTOL din Cristian — Brâ$ov. 
str. Republicii nr. 28, P. DUMI
TRESCU și l. POPOVICI din Pia
tra Neâhiț ș.â.: întrueît Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport nu 
a reînnoit contractul cu redacția 
noastră, ziarul nu-și poate pune 
la dispoziție spațiul pentru publi
carea rezultatelor Loto, Pronoex- 
pres, Pronosport și al celorlalte 
sisteme de joc.
• După cum am fost anunțați, 

duminică, televiziunea va trans
mite meciul dd fotbal, DINAMO 
— A.S.A. Tg. Mureș. Răspundem, 
astfel, numeroaselor scrisori pri
mite, în special din județul Mu- 
re$.

C. ALEXANDRU

23 
15 : 
pri

ATLETISM. Stadionul 
August, de la orele 9 și 
Concursul republican de 
măvară al seniorilor

BASCHET. Terenul 
reăsca, de la ora 
I.C.F» 
mo — Steaua, în 
neului final al 
masculin

GIMNASTICA, 
reăsca, de la ora 
ciții liber alese masculin, de 
la ora 18,30 exerciții liber a- 
lese feminin — în cadrul 
Campionatelor internaționale 
ale României

RUGBY. Teren Tineretului 
IV, ora 17 : I.P.G.G. — 
A.S.E.; teren Tineretului II, 
ora 17,30 : I.C.F. — Aeronau-

Flo-
18,30 :
Dina-

de
■ Politehnica,

cadrul tur- 
diviziei A,

Sala Flo-
10,30 exer-

tica meciuri în Cupă Primă
verii. divizia B

LUPTE GRECO-ROMANE.
Sala Dinamo, de lâ orele 9 și 
16 : Filialele campionatului 
național individual (seniori)

SCRIMA. Sala Progresul, de

Concursul republicau de pri
măvară al seniorilor

FOTBAL. Stadionul Dina
mo, ora 17,30 : Dinamo Bucu
rești — A.S.A. Tg. Mureș (în 
deschidere jocul dintre cetii*

dreptate. Totul 
arbitrilor li se 
natură etică, morală. însușiri nereciamate de i 
absolut indispensabila pentru îndeplinirea 
onorante.

Pe teren, în tot timpul jocului, arbitrul 
Aceasta înseamnă că in priceperea, experiența, obiectivitatea, 
și, desigur, onestitatea acestuia sînt lăsate, jară rezervă, jrti* 
musețea și loialitatea întrecerii sportive, speranțele echipelor, 
antrenorilor și — fără îndoială ale spectatorilor că, intr-ade
văr, cel mai bun va învinge. De cite ori, oare, ieșirea arbitrilor 
de pe teren n-a fost mai triumfală chiar decit cea a echipei 
învingătoare ? Sînt clipe care răsplătesc însutit orice efort, 
aricită concentrare, oricare privațiuni.

Cu siguranță, atribuțiile morale ale arbitrilor nu pot avea 
fluctuații, nu pot să fie unele la un meci și altele la altul; 
ele alcătuiesc o entitate fără de căre fluierul „cavalerilor" ar 
i-răsuna strident pe stadioane, și, fără îndoială, fără nici o va
loare. Sînt, însă, momente — așa cum se întimplă acum - 
cînd arbitrilor nu li se poate admite nici cea mai mică abdi
care de la normele — scrise sau nescrise — conducerii dife
ritelor jocuri, cînd tuturor li se cere să facă dovada 'întregii 
lor capacități, să atingă Urnitele maxime ale arbitrajului,

In prezent, rețin atenția în mod deosebit cîteVa finalUri 
de mari competiții — unele de campionate naționale. Se ob
servă O încleștare sportivă de forțe care acum, au atins valori 
foarte ridicate și în Cele mai multe cazuri extrem de echili
brate. Aceasta sporește, desigur frtiniuSețea luptei sportive, 
anticipează întreceri de măre dinamism și spectaculozitate, de 
bun nivel tehnic. Și este foarte bine! Dar, tot acum, rnâi 
pregnant, dar explicabil, se constată și o încleștare, psihică, 
nervoasă, alimentată — printre altele — de îndoieli și suspi
ciuni, întemeiate sau nu, eu referire lă competența șl deplină 
Obiectivitate a arbitrajelor la viitoarele meciuri cheie, CU âtît 
de mare miză, care ar putea fi influențate decisiv, mai ales 
în cazul echipelor de forțe egale, de cea mai mică eroare de 
arbitraj.

Reamintind drepturile nobile, suverane pe care le au în 
teren, atragem totodată cu seriozitatea cuvenită atenția „cava
lerilor fluierului" că — din constatări mai vechi și chiar de 
dată mai recentă — nemulțumirile unor cluburi au fost în
dreptățite și că acest lucru nu trebuie sa' se repete I

La rîndul lor, C.N.E.F.S. — prin organele de resort, fede
rațiile sportive, au datoria să ia Cele mai eficiente măsuri pen
tru ca finalurile marilor competiții să cunoască și din acest 
punct de vedere o desfășurare exemplară. Este necesar ca 
acum Să jie asigurată delegarea celor mai buni arbitri, cu o 
recunoscută reputație și cu experiență, să se desfășoare un 
Control exigent și de calitate al arbitrajelor, Să fie sancționate, 
moral sau punitiv, cu toată asprimea orice încercări de încăl
care a normelor eticii sportive.

Să fie introdus, fără nici o excepție, fair-play-ul și in ar
bitraj !

îttti .
‘efj li Se pretind chiar, multe 

șiri nereelaniăte de

âstă sutierăn1

Dan GÂRLEȘTEANU

Ședința plenară a Federației de Hochei și Patinaj
Miine dimineață, începind de 

la ora 9, la sediul Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
Și Spori, din str. Vasile Conta 
nr. 16 (etajul VIII), va avea 10c 
ședința plenară a Federației Ro
mâne de Hochei $i Patinaj. Cu

acest prilej vor fi discutate ra
portul de activitate pe anul tre
cut, planul de masuri și proiec
tul de buget. Iau parte membrii 
comitetului federal, activiști, 
antrenori, membri ai comisiilor 
județene.

** C.F.R. Pașcâtiî (divizia B, 
seria I); teren Timpuri' Noi 
(Dudești), ora 10 : Flacăra ro
șie București ■— Dunărea 
Giurgiu (divizia C, seria Sud) 

GIMNASTICA. Sala Flo
reasca, ora 10: concursul pri

UNDE MERGEM?
la ora 8: Concursul interna
țional de floretă bărbați Ro
mânia + Polonia + Japonia 
(turneu individual)

MIINE
ATLETISM. Stadionul 

August, de la orele 9 și
23

15 1

pele de tineret-rezerve; sta
dionul Republicii, ora 17,30: 
Steaua — Universitatea Cluj 
(meciul dintre echipele de ti
neret-rezerve are loc dimi
neață la ora io pe terenul 
Ghencea); teren Electronică, 
ora 17,30: Electronica Obor

milor clasați pe aparate, în 
cadrul Campionatelor interna
ționale ale României

HANDBAL. Teren Progre
sul, oră 9: Progresul Bucu
rești — Politehnică Galați 
(f A), oră 10: A.S.E. Bucu
rești — Universitatea Cluj

(f B) ; teren Dihânio, ofă 10 : 
Confecția București — Liceiil 
nr. 4 Timișoara (f A), ora 
11,10 : Dinămo București — 
Politehnica Timișoara (in A) ; 
terOh Tineretului, ora 16 : Po
litehnica București — Poli
tehnică Brașov (m B). ora 
17,15: Universitatea Bucu
rești — Dinamo Bacău (m A) 

RUGBY. Teren Tineretului 
II, ora 9,30 : Construcții — 
Rapid, în Cupa Primăverii, 
divizia B

LUPTE GRECO-ROMANE. 
Sala Dinamo, de lâ ofa 9: 
Finalele campionatului națio
nal individual (seniori)

SCRIMÂ. Sală Progresul, 
de la oră 8 : Concursul inter
național de floretă bărbați t 
România + Polonia + Japo
nia (echipei
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lată-ne, așadar, aproape de 
potoul campionatului. Mîine, 
âre loc penultima etapă, 4 
XXV»â, menită să elucideze, 
credem, unele semne de în
trebare âtît la vîrful pira
midei cît și la poalele ei. Vâ 
exista —- după jocurile de 
mîine — și un timp mâi în
delungat de reflecție, căci ul
tima etapă se va disputa la 
9 iunie, adică peste două 
găpțămîni, deoarece „tricolo-

FOTBAL
PE LITORAL

In Vara aceasta, pe litoralul 
românesc vor evolua un însem
nat număr de echipe străine. 
Clubul Farul ?i-a întocmit pro
gramul. Prin amabilitatea tov. 
Fotî D. Foii, vicepreședintele 
clubului, punem la dispoziția 
cititorilor noștri — Viitori vizi
tatori ai litoralului — dăteie la 
care FARUL Va susține meciuri 
internaționale : 29 mai, cu Spar
ta Rotterdam, 1 iunie, cu F.C. 
Brugges, 16 iunie cu F.C. So- 
chaux, 29 junie, cu Vlaznia (R.P. 
Albania) — în „Cupa Balcanică", 
2 iulie, Cu Stata Zagora (R.P. 
Bulgaria) în „Cupa Balcanică” 

ambele meciuri retur.
In primele zile ale lunii Iulie 

~ va aVea loc un turneu interna
țional la care vor participa ur
mătoarele echipe : M.S.V. Duis
burg (R.F.G.), Dukla Praga, Sel. 
de tineret a României și Farul 
Constanța. Programul este ur
mătorul !

6 iulie : Bel. de tineret — Du
kla Draga j [ iulie : Farul — 
Duisburg ; 10 iulie t Fătui — 
Sol. de tineîei, Dukla Praga — 
Duisburg ; 13 iulie : Bel. de ti- 
aeret — Duisburg; Farul — 
Dukla.

Programul urmează a fi Îm
bogățit și cu alte infilniri in 
curs de perfectare. înainte 
de începerea campionatului, Fa
rul are prevăzută o întllhite cu 
Sal. Libanului (5 aligust). în 
«Cupa Balcanică", echipa COfis- 
tănțeană va susține două întâl
niri in deplasare t la lă iunie 
k R.P. Albania, cu 
la 19 iunie ia Stars 
Beroe.

VlâZniâ, șl
Zagora, cu

rii“ noștri urmează a întîlni 
naționala olandeză, la 5 iu
nie, la București.

De obicei, dedicând aceste 
rindUri prognozei jocurilor, 
făcînd Ioc unor declarații, 
menționînd optimismul din- 
tr-o tabără sau alta, cronica
rii noștri își permiteau chiar 
să „meargă" la sigur în indi
carea învingătorului. Că ni
ciodată, la sfîrșitul acestei 
săptămîni, autorul rândurilor 
a fost pus la grea încercare. 
Corespondenții noștri au fost 
mâi lapidari ca oricând, iar 
cfânicării âflâți de acum la 
fața locului, mai reținuți și 
mai emotivi ca la debutul lor 
în meserie. Nimeni nu s-a 
angajat în pronosticuri, mo
ți vînd riscul prea mare al 
inexactităților pe care le-ar 
putea furniza publicului în 
acest final fotbalistic de măre 
tensiune. Nici sondajul fă
cut în rândurile antrenorilor 
nu ne-ă adus lămuririle dori
te. La Un moment dat, am 
avut impresia că avem de-a 
face cu „14 învinși". Iată 
mostre din discuțiile purta
te : „Să vezi Ce greu o să 
fie Ia Brașov" (V. Stăr.esCu— 
Rapid), „Deși argeșenii pri
mesc pe teren propriu repli
ca Petrolului, deși sînt au
reolați de Victoria obținută 
la Cluj, antrenorii Bălănescu 
și Mlădin sint îngrijorați de 
această partidă" (llie Fețea- 
nu, corespi). Dacă acești an
trenori ș.înt, îngrijorați, atunci 
ce-ar mai putea să spună 
Tibî Bone (A.S.A.), Silviu 
PIoeșteanu (Steagul roșu), C. 
Drăgușin (RrOgreâul), ale că
ror echipă luptă pe muchie 
de cuțit să evite barajul ?

Poate tocmai aceștia sînt 
optimiști Și, sincer, n-ârfi 
rău, pentru că în fotbal nici 
un meci nu-î jucat 
indiferent de 10CU1 
îl Ocupă o echipa 
ment.

Ce va fi mîine ?
Aritmipăin (cu orice risc), 

jocuri deosebit de pasionante 
Ja Constanță, între Farul și 
Progresul, la Craiova, uncle 
gazdele au neapărată nevoie 
d@ ambele punete, ca și la 
București, unde Virtuala cam
pioană, Steaua, și Universita
tea Cluj, vor atrage, credem, 
în tribunele din Dealul Spi- 
rii un număr record de spec
tatori.

Diftâtiiovîștii bucureșteni, 
după o pauză fortuită, întîl- 
nese pe stadionul din șos, Ște
fan cel Mare pe A.S.A. Tg. 
Mureș. Dacă băieții lui Bazil 
Marian nu și-au ieșit din for
mă în acest răstimp, au pri
ma șansă. Altfel... Acordăm 
jiului, la Petroșeni, întîieta- 
te în meciul eu Dinamo Ba
cău și sîntem cu totul în 
asentimentul Iul Valentin Stă- 
iieseu că Rapid va avea un 
joc dificil pe stadionul Tine
retului din Brașov, unde 
calculul hîrtiei șl al... dispe
rării ne îndeamnă să credem 
într-o victorie locală.

Iată, deci, decorul în care 
se dispută penultima etapă. 
Adăugați discreția dinaintea 
Jocurilor și prevedeți (dacă 
puteți) rezultatele, in linii 
mari, după cum ați obser
vat, noi ne-am abținut.

Subsemnatul nu face decît 
Un singur pronostic „solo" la 
cele 1 jocuri : TOATE PAR
TIDELE SE VOR DESFĂȘU
RA ÎNTR-O ATMOSFERA 
DE DEPLINA SPORTIVITA
TE.

în definitiv, trebuie să e- 
xîste și un optimist, și acela 
sînt eu...

Cristian MANTII

5
nu așteaptă

dinainte, 
pe câfe 

îh clâSâ-

„D" sau... valoarea 
numărul anilor

înOereînd, împreună cu un 
Coleg de condei, să reținem 
— dintre cei 12 fotbaliști care 
au evoluat la Linz — pe cei 
de perspectivă, valori auten
tice, ne-am oprit doar la doi 
jucători: la Dobrin și la Di
nu ; amîndoi tineri, amîndoi 
tălentăți, căci, de ce să n-o 
recunoaștem, jucători cu a- 
Semenea ătu-uri ne trebuie 
în temerara tentativă de a 
alcătui. o puternică reprezen
tativă națională.

Ani trecut apoi la nume pe 
care Linz-ul le ocolise și pri
mul prezent sub peniță s-a ivit 
Emil Dumitriu, omul în sta
re — datorită ridicatei clase 
de joc — să învingă singur 
un adversar. După .Niki s-au 
înscris pe hîrtie, ușor și ra
pid ca actul reflex, Dumitru 
și Dumitrache. După care, 
condeiul S-a Oprit, și-n aștep- 
tareă-i (zadarnică) ăm reci
tit de cîteva ori numele de pe 
listă: Dinu, Dobrin, Dumi
triu II, Dumitru, Dumitra
che... De 5 ori „D“ (ne-a fra
pat, la a doua — a treia lec
tură, inițialele jucătorilor de 
mai sus) ceea ce, exceptînd 
pe portar, reprezintă jumă
tate dintr-o echipă.

Dar, să-i luăm pe fiecare 
în parte : Dinu a debutat sub 
bune auspicii la Linz, inte- 
grîndu-se ca mijlocaș defen
siv în ideea de joc preconi
zată de antrenori. Poate fi 
folosit, Cu randament și măi 
mare, și în rol de fundaș cen
tral, post pe care-l ocupă în 
echipa de club; Dobrin — 
singurul nostru jucător reți
nut de ochiul specialiștilor a- 
flațî în tribunele stadioane
lor din Ludwigshafen și Nea- 
pdle. $i atunci să-l ignorăm 
noi ? Mai degrabă să-i găsim 
un rol pe măsură, așa cum 
au făcut cu succes Bălănescu 
și Mladin la F.C. Argeș, Du
mitriu II este tipul jucătoru
lui capricios, dar de autentică 
marcă internațională. In două 
încercări izolate — Ankara 
1365 și București 1567 (anul 
meciului retur cu Italia din 
campionatul european), antre-

tactnorii grăbiți, lipsiți ele 
psihologic, i-ău arătat giuleș- 
teanului tușa, persevetînd, în 
schimb, cu jucători lipsiți de 
orice perspectivă. Vor fi știut 
oare tehnicienii noștri cît de 
multă răbdare au investit ita
lienii și ungurii în Rivera și 
respectiv Varga, jucători care 
seamănă — ia stil, tempera
ment șt... capriciu — cu Niki 
al nostru, precum picăturile 
de apă între ele ? Dumitru — 
juniorul care la primul lui 
meci în echipa Rapidului a 
pătruns non-șalant pe gazon 
în timp ce coechipieri cu sta
te mai vechi ... tremurau. A 
luat nota 9 in serie, figurînd 
deseori în formația săptămi- 
nii, ca urmare a unei intuiții 
de joc și a execuțiilor tehnice 
de mare finețe care trădează 
pe jucătorul de clasă. Cu mai 
mult curaj din partea selec
ționerilor, promovarea lui în 
lotul reprezentativ s-ar fi fă
cut de asemenea fără zgomote 
și, psihologic analizind lucru
rile, tînărul Dumitru ar fi 
fost de-acum un bun cîștigat. 
In sfîrșit, Dumitrache — o- 
mul de gol al dinamoviștilor 
bucureșteni, un vîrf de atac 
— rara avis în fotbalul nos
tru — impetuos și dotat cu 
ceea ce se cheamă fler de 
înaintaș.

Iată, sintetizînd cele spuse 
aici, un schelet de echipă: 
un fundaș central sau mijlo
caș defensiv, l-am numit pe 
Dinu; un om de mijlocul te
renului, clarvăzător și fin 
tehnician (Dumitru), un jucă
tor (Dobrin) pe care nu-i ușor 
să-l distribui, dar e păcat să-l 
... omiți; au mai rămas Du
mitriu și Dumitrache numai 
buni de unit într-un cuplu: 
primul cu fantezia (și nu nu
mai atît...), cel de-al doilea — 
responsabil cu golul.

Selecționeri, experiența cu 
cei 5 „D" merită a fi încer
cată. Are acoperire în primul 
rînd în 
criteriu 
mea.

VAIOARE. primul 
valabil în toată iu

G. NICOLAESCU

-J/MAiMES 
M/MJi/CAtf 
tt/JWlOLUl 
CA VK . x 
ARDLTlfEZ

In diviziile B și C

Caruselul emoțiilor
Ținute In umbră de surorile 

mal mari din „A", .combatantele 
diviziilor B și C trăiesc acum, 
înaintea etapei a 25-a, emoțiile 
caracteristice finalului de cam
pionat, cu întreg caruselul de 
satisfacții și dezolări. Cu două 
etape înainte de final, nu mai 
puțin de 11 echipe emit preten
ții, mai mult sau mai puțin jus
tificate, la cele 6 titluri de cam
pioane, în timp ce aproape 20 de 
orașe sînt angajate în virajul 
periculos al ultimelor două 
locuri.

Numai ift seria a doua a divi
ziei fâ, situația este definitiv 
pecetluită în fruntea clasamen
tului : Vagonul Arad, neînvinsă 
în cele 14 meciuri susținute în 
acest sezon, are 5 puncte avans 
față de. a doua clasată, Crișul 
Oradea, care, la aceeași diferen
ță față de C.F.R. Timișoara, și-a 
asigurat un loc la baraj. Peri
feria clasamentului are,

COPIII RĂSPUND:
PREZENT!

O rubrică lâ Care, de obicei, 
răspundem la două-tvei scrisori 
venita de Ia tinerii iubitori ai 
fotbalului din toate colțurile 
țării... De data aceasta ne VOfii 
încălca Obiceiul, dedieînd toate 
rindurile următoare unei singure 
corespondențe, care merită o 
atenție deosebită, atît prin „di
mensiuni" — ÎS pagini, 12 pro
vocări îndelung migălite ! —
cit și prin conținut.

Ne scrie Gigi Cristea, din cla
sa a Vil-a B a Școlii tir. 62 din 
București, căpitanul echipei de 
fotbal Și Until dintre organizato
rii campionatului „intern", des
fășurat, după cum ne asigură 
autorul scrisorii, „într-o atmo
sferă de marc, mare entuziasm".

Echipele claselor a V-a, a 
Vl-a și a Vil-a, împărțite iii ' 
trei grupe au disputat meciuri 
„aprige”, în cadrul unui turneu 
sistem simplu, care a hotărît 
drept capi de serie pe elevii de 
la a V-ă B, a Vl-a C și â VU-a 
B. în tUfneul final, maturitatea 
și-a spus cuvîntul și echipa 
„bătrânilor" dintr-a Vii-a a sur
clasat pe „puștii” dintr-a 
cu 15—0, și pe cei dintr-a 
eu 5—0... înainte de a 
lă prezentarea formației
pioăne, vă facem cunoscute cîte
va notații din „jurnalul de bord" 
al campionatului : Gigi Cristea, 
corespondentul nostru — golge- 
t-er, cu 11 goluri, dintre cate 5 
marcate într-un singur meci: 
Fi. Bieanaă _ „fundaș de tip 
Facriiettî", a înscris nu mai pu
țin de 6 goluri i M. Tom», de le 
a Vi-a O, în ciuda Humeroase-

V-a, 
Vl-a. 
trece 
cam-

în

lor goluri primite, a fost decre
tat drept cel mai îh formă goiil- 
keapor al campionatului.

Iată acum și componențiî 
echipei campioano: M. Nicolac, 
M. Cojocarii, a* Cepăreâiiu, FL 
Blcandă, G. Dumitru, G. Cristea, 
$t. Olteânu, O. Cafșoie și M. 
Vasiie.

In încheiere, folioitîndu-i pe 
elevii de ia Școala 62 neutru 
pasiunea de care dau dovadă 
pe terenul de fotbal, îi dăm 
exemplu tuturor celor care aș
teaptă programări și organizări 
„de zile festive".

Pe agenda

F. R. F.

schimb, o Sferă de cuprindere 
foarte mare care începe de pe 
locul... IV, Politehnica Timi
șoara, și se întinde pînă la lo
cul XIV, A.S. Cugir, locuri des
părțite îhtre ele doar prin trei 
puncte ! Dacă ținem cont că du
minică, ultimele „locuri" joacă 
acasă și au, cel puțin teoretic, 
șansa de a sălta, se pare că una 
dintre candidatele la barajul re
trogradării va fi cunoscută în 
urma examinării... microscopi
ce a golaverajului.

în seria întîi, Politehnica Iași 
s-a jucat cu punctele și în acest 
sfîrșit de sezon își vede amenin
țată șefia. Noroc însă că urmă
ritoarele ei, Electronica Obor 
și Politehnica Galați, se gîndesc 
mai mult la locul II. Ieșenii pri
mesc duminică replica Victoriei 
Roman în fața căreia vor încer
ca ■ să încheie toate socotelile, 
pentru a nu avea nici un fel 
de emoții în meciul următor, cu 
Metalul, de la București. „Der
biul" seriei este programat la 
Vîlcea, unde jucătorii Chimiei 
încearcă evitarea barajului, iar 
adversarii lor, fotbaliștii de la 
Politehnica Galați, vor face to
tul pentru a intra in baraj.

în divizia C, numai Utilii din

cei patru lideri este liniștit, 
Electroputere Craiova, care a lă
sat, în seria Vest, distanță de 
trei puncte față de Metalul Tr. 
Severin, asigurinclu-și, se pare, 
un loc între participantele di
viziei B. In seria Nord, Victoria 
Cărei, profitînd de „cearta" Me
dicine! Cluj cu Chimica Tîrnă- 
veni, a țâșnit pe primul loc, dat
are emoții la gîndul apropiatei 
deplasări la Tîmăveni, Gloria 
Siriad, liderul seriei răsăritene, 
este pus în mare încurcătură, 
căci joacă Ia Galați cu a doua 
clasată, Oțelul, un fiicei care 
poate instaura ordinea definitivă 
a primelor două locuri. în sfîr
șit, în scria Sud, situația este 
încurcată : Progresul Brăila are 
un meci relativ ușor eu I.M.U, 
Medgidia, iar urmăritoarele sale 
joacă la București (Dunărea 
Giurgiu) și Sf. Gheorghe (Meta
lul Tîrgoviște), unde, in mod 
normal, gazdele au prima șansă.

Așadar, deși hotărîtoare, eta
pa fir, 25 nu va putea să re
zolve toate necunoscutele, îfi- 
treținînd un mare interes îfi 
jurul diviziilor B și C pînă la ul
timul fluier al arbitrilor, din 
cea de a 26-a etapă.

D. VIȘAN

LA 2 IUNIE

L“ BRAȘOV
După cum am mai anunțat, li

ceenii brașovenii lă inițiativa 
subredacțtel noastre din orașul 
de la poalele Tîrnpel, au aruncat 
mănușa învingătorilor dublei îti- 
tîlniri de fotbal dintre colegii 
din *Bueurești și Cluj. Cele două 
tabere au intrat îri contacte di
recte și s-a stabilit da prima în- 
tîlnire Sa aibă loc la Brașov, la

kk L” BUCUREȘTI
dala de 2 luni 6. Medul „L“-urilor 
va fi precedat, după toate pro
babilitățile, d@ o partidă între 
reprezentativele școlilor gene
rale din București și BrașOV. 
în privința meciului revanșă, 

.acesta ar urma să se dispute 
în a doua jumătate a lunii iunie.

Vom reveni cu amănunte.

Trei victorii și un meci egal in Algeria

Rapid o bună mesageră a fotbalului nostru
Am rămas datori cititori

lor noștri cu o serie de a- 
măiiunte referitoare la tur- 
neul-fulger întreprins de Ra
pid București în Algeria, tur
neu în care formația giuleș- 
teâiiă a disputat patru par
tide în decurs de șase zile. 
Deși rezultatele meciurilor 
sîrit cunoscute, le reamintim î 
eu MCA, liderul ligii a Il-ă : 
2—0, cil selecționata Cranu
lui: 2—1, cu USMBA, una 
dintre fruntașele fotbalului 
algerian : 5—1, cu selecțio
nata Algeriei, antrenată de 
fostul iriternațional francez, 
de origine algeriană, Den Ba- 
rek: 0—0.

Cotidianul „La Bepubli- 
Țiiew, își intitulează una din»

tfe cronici astfel; „Solid și 
omogen, Rapid București s-a 
impus in fața unei excelente 
selecționate a Oranului". Spi
cuim din text: „Victoria ro
mânilor se datorează atacu
lui, care operînd constant cu 
„un-doiuri“ de toată frumu
sețea, a provocat de fiecare 
dată panică în apărarea o- 
raneză". în aceeași pagină, 
anâlizîndu-se meciul Rapid— 
MCA, citim : „Oaspeții și-au 
dominat adversarii prin va
riate combinații de joc, dînd 
acțiunilor tor multă culoare". 
Comentariul partidei cu 
UâMBA se deschide. sub tit
lul „Demonstrația bucurește- 
niior", după care autorul cro
nicii tnenționeâză eă gazdele

n-au putut surprinde apăra
rea română „foarte sigură și 
foarte atletică", și că trio-ul 
Dumitriu — Ionescu — Năs- 
turescu „a uluit spectatorii 
prin virtuozitatea sa".

Dacă la succintele frag
mente redate adăugăm făptui 
că Ziarele algeriene aii pu
blicat fotografii și interviuri 
ale jucătorilor și antrenorilor 
bucureșteni, avem imaginea 
atenției deosebite de care s-au 
bucurat giuleșteniî pe pămîn- 
tul algerian. Și, judecind 
după rezultate și citatele co
mentarii, Rapidul a meritat 
această atenție, dovedindu-se 
o buna mesageră a fotbalului 
nostru.

ov. h

O discuție cu tov. I. Șiclo- 
van — secretarul general al 
federației do fotbal — despre 
„sezonul mort”.

— Activitatea oficială e 
pe sfîrșite. Ce ne oferiți 
în lunile de vară ?

— Agenda F.R.F. este des
tul do Încărcată. Așa-zisul 
„sezon mort", va fi foarte 
„viu“ pentru noi cei care 
lucrăm la federație, chiar 
daeă unele din proiecte nu 
par atit de spectaculoase.

— După cite știm, în 
fiecare vară, F.R.F. orga
niza competiții caro să 
umple „golul" pînă la 
începerea campionatului. 
Ce vom urmări ?

— Deocamdată, am defini
tivat și trimis în județe pro
gramul de desfășurare « 
„Cupei de vară", competiție 
care va cuprinde un număr 
însemnat de echipe din divi
ziile B ?i C.

— Am citit că veți or
ganiza și o „Cupă a ora
șului București”.

— Nu. Pîtiă la această 
dată fiu este nimic stabilit.

— Alte proiecte ?
— Vom organiza un curs 

de antrenori — ia care am 
invitat și oaspeți din străină
tate (R.F.G., Anglia, R.P. 
Ungară). Cursul va avea o 
durată de 15 zile și va înce
pe în jurul datei de 1 iulie. 
In vederile noastre este Și 
organizarea unui curs de 
perfecționare a antrenorilor 
coordonatori ai centrelor de 
juniori. Și in această vară 
F.R.F. va deschide citevâ ta
bere pefitM! j’anîori. Uita 
centrală, la Piatra Neamț, Ta 
care vor participa 45 de tine
re speranțe și trei zonale; 
ia: Tg. Jiu, Rm. Vilcea și 
Bistrița, unde vor fi aduși 
aproape 100 de juniori. A- 
ceste tabere vor funcționa 
intre 20 iulie și 10 august, 
în fine, vă mai pot anunța 
despre ufi curs ai arbitrilor 
ce se va ține la Snagov între 
5 și 10 august.

— Am notat toate aces
te ăcțitini ale F.R.F. șî, 
intr-adevăr, deși nu sînt 
spectaculoase, sînt insă, 
deosebit de utile. O ulti
mă întrebare: îfi vara 
aceasta ce echipe străine 
B6 Vor Vizita? Există un 
program, Unde vor juca ?

— Deocamdată și-au anun
țat sosirea in țară unele 
echipe din Cehoslovacia, 
Bulgaria, Austria, Belgia, 
Olanda. Majoritatea vor evo
lua pe litoral. După părerea 
mea, programul este încă 
sărac. Ducem încă tratative. 
Credem că vom fi în posesia 
unor date niai bogate și mai 
atractive peste maximum 
două săptămini, cînd vă voj 
Sta cu plăcere la dispoziție.

— Vă mulțumim.

Cr. M.

GIMNASTICA Speranțe neîmplinite
La Cluj, 200 de studenți și 

studente au încercat sâ 
readucă pe linia de plutire 
gimnastică universitară de 
performanță. Este de subli
niat — și de lăudat — acest 
efort de a reînnoda firele 
unei tradiții puternice și 
frumoase.

Efortul de care am amin
tit ne-a îngăduit să le re- . 
vedem pe Rodica Apăteanu 
și Lucia Chiriță în postura 
de protagoniste ale finalei 
și să apreciem că, alături de 
ele, ludith Frenkel, Nona 
Știucă, Agneta Răgo, Maria
na Dumitrașcu, Paula Manciu 
și chiar Âlîce MusCeleanu 
(cu o promițătoare reintrare) 
își pot valorifica într-o mai 
mare măsură talentul.

în cazul băieților, elemen
tele care forțează porțile con
sacrării — Gh. Blaj, Iosif 
Iszlăi, Cornel Serdințeanțu, 
Faul Veszi, Petre D. ■ Costin, 
Mihai Constantin, Ion Cioba- 
nu și Leonid Romaniuc — 
iie-âu arătat, pC lîngă talent, 
conștiinciozitate și adaptare 
perfectă la 
sânte.

S-a putut 
un Viciu de 
și-a pus amprenta asupra va
lorii întrecerilor. Despre ce 
e vorba?

Se știe că, din ianuarie, 
gimnaștii noștri au trecut la 
aplicarea noului regulament, 
elaborat de federație. Un 
pas înainte, firește, destinat 
să ne apropie de cerințele 
gimnasticii mondiale. Numai 
că, în spiritul acestui nou 
regulament,- îngreuierea sub

stanțială a exorcițiilor și 
obligativitatea însușirii lor 
într-un termen insuficient 
(2—-3 luni) a creat dificul
tăți de neînvins. S-a văzut 
limpede, în majoritatea zdro
bitoare a cazurilor, că parti- 
cipanții n-au avut timp 
ficient pentru adaptarea 
noile exerciții și, de aci, 
decurs ezitări și chiar 
deri care au 
unele cazuri
AȘa ne explicăm, în princi
pal, surpriza din întrecerea 
gimnastelor de la catego
ria I — echipe în care Uni-

chile exerciții, iar campiona
tul sâ se fi desfășurat pînă 
la etapa pe centre universi
tare. în toamnă, sondajele 
specialiștilor ar fi stabilit 
măsura în care conctirenții 
stâpînesc noile elemente. O 
finală programată în toam
na ar fi fost binevenită și

din alt punct de vedere s 
a- fî degrevat timpul stu
denților, angrenați acum în 
examene parțiale sa» în une
le reexaminări,

Iată factori cate au făcut 
ca Speranțele noastre 
succesul finalei să nu 
împlinite...

în 
fie

eforturile ma-

observa însă și 
concepție, care

su
la
au 

că-
îti‘întors

- rezultatele.

ATLETISM nou
Zece recorduri într-o fina

lă universitară ar putea Să 
pară, la prima vedere, o per
formanță remarcabilă. Să nu 
ne facem însă iluzii, cum 
și-au făcut unii dintre an
trenorii aflați pe „Crișana".

în-rază de soare pe un cer 
norat.

Deci, nimic nou. Nu reu
șim să spargem o dată por
țile mediocrității. Și nu reu
șim, pentru că nu există Un 
efort colectiv și stăruitor. An-

Puncte de vedere asupra finalelor universitare
versitatea Cluj a terminat 
concursul înaintea favoritei, 
formația I.C.F. Inexactitățile 
de la bîrnă și paralele, în
deosebi, le-au privat pe bucu- 
reștence de un loc I. Valoa
rea lor individuală 
mânda ca fruntașe 
petiției.

Deci, considerăm 
inoportună trecerea 
la aplicarea noilor prevederi 
regulamentare. Ca să folo
sim un singur exemplu: 
cum s-ar fi putut însuși ieși
rile de la bîrnă și sol cu 
danilovă, cînd astfel de ele
mente nu sînt realizate de 
multe ori bine nici la nive
lul lotului ? Ar fi fost măi 
firesc ca, anul acesta, concu- 
renții să fi continuat cu ve-

te reco- 
âle com-

a fi fost 
imediată

Trebuie văzut ce valoare au, 
de fapt, aceste recorduri, în 
raport cu stadiul actual al 
atletismului de performanță 
de pe continent, cel puțin. Or, 
cele 10 recorduri doborîte la 
finalele de la Oradea — și 
o spunem fără ocol — au o 
valoare modestă.

Unii au căutat scuze, sus- 
ținîiid că absența (motivată) 
a unor atleți din lot a atîr- 
nat decisiv în balanța per
formanțelor înalte. Sîntem si
guri, însă, că nici Șerban 
Ioan, nici Mihaela Peneș și 
nici alți sportivi din lot n-ar 
fi acoperit penuria de valori 
care se manifestă îngrijoră
tor în atletismul universitar. 
Acel 14,4 pe 110 mg al lui 
Dan Hidioșanu a fost doar o

trenorii — în cele mai multe 
din cazuri — așteaptă CU se
ninătate apariția unor atleți 
de performanță. îi așteaptă 
în rîndul studenților difi a- 
nii I, cel mai adesea. Și roa
dele unei asemenea metode 
de lucru se văd.

Trebuie altceva. Se face 
simțită nevoia ca antrenorii 
(înțelegînd, de fapt, asistenții 
și lectorii din „superior") să 
intre în școli, să-și complete
ze grupele de seniori cu e- 
Ievi care au deslușit deja al
fabetul unor probe. A face 
acest lucru cu studenții din 
primii ani înseamnă ă pier
de un timp extrem de pre
țios și, aproape, irecuperabil, 
în această idee, ne spunea 
conferențiarul universitar

Ion Moina, maestru emerit al 
sportului, se preconizează în
ființarea unui club atletic u- 
niversitar îa Cluj.

Cu alte cuvinte, est© nece
sar să pregătim pe viitorii u- 
niversitari încă de Ia vîrsta 
junioratului, din perioada în 
care ei sînt elevi în clasele 
a IX-a sau a X-a (și, poate, 
și mai devreme). Asta în
seamnă să întărim atletismul 
îu rîndul juniorilor. Asta în
seamnă o prezență de 5—6 
ori pe săptămînă la antre
namente. Dar asta presupune 
și din partea federației de 
resort obligația de a iniția 
cît mai multe concursuri și 
competiții pe plan local-oră- 
șeneșc, municipal, pe județe 
— și chiar o divizie, un cam
pionat. Nu se poate ajunge 
la performanțe înalte, cu 
2—3 antrenamente pe săptă
mînă și cu concursuri oficiale 
Ia cîteva luni. Continuitate 
nu numai în pregătire, ci și 
în competiție, iată factorul 
care va determina o îmbu
nătățire de-a dreptul radicală 
a rezultatelor.

Credem de asemenea că se 
impune și un sistem mai e- 
ficient de salarizare și de 
stimulare a muncii antrenori
lor. Evident, în raport cu ve
chimea, cu clasificarea dar și 
cu ceea ce produc, cu numă
rul (și valoarea) sportivilor pe 
care îi pregătesc.

Altfel, cu actualul sistem, 
cu acest „dolce far niente" 
instaurat în multe dintre in
stitutele noastre de învăță- 
mînt superior, atletismul stu
dențesc va continua să bată 
pasul pe loc mulți ani de-a
cum încolo...

I
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^actualitatea jyinternațioiiaLEO
ATLETII AFRICII IN ANUL OLIMPIC

Anul olimpic a adus șl pe 
continentul negru o stare de 
efervescență aparte, dovedind 
că interesul pentru marile 
întreceri de la Giudad de Me
xico se manifestă cu tărie pe 
toate meridianele. Datorită 
condițiilor speciale de climă, 
atleții africani au început 
competițiile în aer liber încă 
din primele zile ale anului. La 
6 ianuarie statisticienii atle
tismului au consemnat în con
cursul de la Brazzaville un 
prim rezultat mai bun (dar, 
ce-i drept, încă modest față 
de exigențele olimpice) 10.8 
sec. pe 100 m realizat de Mo- 
uassiposso, care este chiar 
președintele Federației de at
letism din Congo-Brazzaville I 
Concursurile s-au înlănțuit a- 
poi într-o suită nebănuit de 
amplă i la Fort Lamy și A- 
behe în Ciad, la Mogadiscio 
în Somalia, la Abidjan în 
Coasta de Fildeș, Achimota în 
Ghana, Dakar în Senegal,

(NTlLNIRE
CU FELIX STAMM

Afară plouă cu găleata. Ne 
aflăm în sala de recepție a hote
lului „OUD LONDON" din loca
litatea olandeză Zeist, unde 
amabilele noastre gazde își luau 
la revedere de la reprezentanții 
artei nobile", care în decursul 

a 5 reuniuni evoluaseră pe rin
gurile orașelor Haga, Utrecht, 
Amsterdam, Enschede și Maa
stricht. Bătrînelul din față, an
trenorul polonez FELIX STAMm 
savura o țigară „LITORAL" pe 
care i-o Oferise, cu amabilita
tea ce-1 caracterizează, colegul 
său de breaslă, „omul nostru de 
colț", Ion Popa. Simpaticul bă- 
trînel era fericit că elevul său, 
Grudzîen, boxase excelent de- 
monstrînd, din plin, marile sale 
calități tehnice și, mai ales, tac
tice. Stamm nu a evitat să dis
cute nici unele decizii, care 
— utilizînd o expresie-tip de 
cronică redactată la repezeală — 
ar suna cam așa : „nu au reflec
tat cele petrecute în ring".

Pedagogul polonez, care timp 
de 40 de ani a crescut și inițial, 
în tainele sportului cu mănuși 
o pleiadă de mari maeștri ai rin
gului ca Kukier, Drogosz, A- 
damski, Pietrzykowski și atițîa 
alții, ne-a declarat că Ciucă și 
Kulej nu au pierdut meciurile 
respective, ci au fost ..victimele1' 
unor erori regretabile de arbi
traj.

întrebîndu-1 despre nivelul 
tehnic al, acestui prim „test" 
olimpic, Stamm ne-a răspuns 
că el a fost remarcabil și că nu 
șe aștepta ca finalele să se bu
cure de atîta succes. Stamm a 
completat răspunsul primei în
trebări, arătînd că mai există 
boxeri care, în dorința de a 
cîștiga oricum, neglijează apă
rarea. ;,Un boxer care nu știe 
să se apere nu are ce căuta in 
ring. Pugilistul ideal este acela 
care știe să blocheze Ia timp și 
să iasă cind trebuie la atac. In 
Olanda, cel mai elocvent exem
plu l-a constituit Grudzîen" — 
a continuat antrenorul polonez.

L-am rugat apoi pe Stamm 
să facă o paralelă între evoluția 
lui Gîju la Roma și cea din 
turneul din Olanda. El ne-a spus 
că Gîju este un mare talent, 
un boxer excelent, cu mari cali
tăți tehnice care, însă, greșește 
grav, subestimîndu-și adversa
rul. Dacă Gîju, ne-a spus 
Stamm, nu ar fi fost atît de 
defensiv în meciul cu Sokolov, 
el ar fi. putut cîștiga ușor. „Ii 
recomand lui Gîju să facă fente 
derutante atunci cind atacă, 
să învețe lupta corp la corp, 

Meru și Kesumu în Kenia 
etc. Prima performanță de va
loare (exceptînd Republica 
Sud-Africană) a fost realiza
tă la 18 februarie, în capitala 
Ciadului, Fort Lamy, de aler
gătorul de garduri Bernard 
Render de Gaulle. Săritor în 
înălțime (cu o performanță 
de 1,95 m) el și-a descoperit 
vocația pentru alergările peste 
garduri, în august trecut, cu 
prilejul unui scurt cantona
ment la Font Romeu (Franța). 
In concursul amintit, de Ga
ulle a fost cronometrat pe 
110 mg cu 14 s. Timpul este 
cu numai două zecimi infe
rior recordului Africii, pe 
care îl deține sud-africanul 
W. Coetzee.

Intr-un mare concurs inter
național desfășurat luna tre
cută la Abidjan, cu participa
rea unor atleți europeni, prin
tre care și campionul olimpic 
Nevala (Finlanda), s-au impus 

unde este încă deficitar. 
Dacă Giju va putea deveni, 
cind va fi solicitat, șî un «luptă
tor», cum au fost în trecut Lin
ca, Fiat, Dobrescu sau Negrea, 
atunci fără îndoială va fi cu 
greu învins",

în legătură cu pregătirile bo
xerilor polonezi penttru J.O. 

.de la Ciudad de Mexico, Stamm 
ne-a arătat că ele sînt efectuate 
după un program special. în 
luna iulie, selecționabilii nu vor 
boxa de loc, urmind un pro
gram de înot și canotaj. Antre
namentul specific boxului va fi 
reînceput in luna august. După 
părerea sa, Un boxer, pentru a fi 
excelent pregătit, trebuie să sus
țină înainte de J.O., 20 de me
ciuri oficiale. Stamm ne-a de
clarat că la Ciudad de Mexico 
va prezenta o echipă alcătuită 
numai din boxeri experimentați 
și că Szczpiak nu va mai evo
lua la muscă, ci la semimuscă.

La rugămintea de a ne indica 
cîțiva favoriți la turneul olim
pic, Stamm ne-a răspuns cu vi
teza unei... directe : „Chiar dacă 
se vor aclimatiza timp de două 
săplămîni, boxerii europeni nu 
vor reuși să-i depășească pe cei 
din Argentina, S.U.A., Chile și 
Mexic, care sînt deosebit de în
zestrați fizicește și energici in 
atac. Numai boxerii rutinați îi 
pot înfrunta pe cei de pe con
tinentul american. Tragerea la 
sorți va fi foarte importantă, 
de altfel ca și arbitrajul, care 
poate avea un cuvînt greu de 
spus".

în încheierea discuției, Felix 
Stamm ne-a anunțat că, de la 
1 ianuarie 1969, la conducerea 
echipei de box a Poloniei, 
locul său va fi preluat de Wa- 
lașek sau Pietrzykowski.

Paul OCHIALBI 

aruncătorul de disc Denis Se- 
gui Kragbe, care a îmbunătă
țit recordul Coastei de Fildeș 
de la 55,74 la 57,36 m. Punc
tele de atracție ale acestui 
concurs le-au constituit victo
ria lui Kipchoge Keino pe 
5 000 m, cu 14:04,7, aruncarea 
lui Nevala la suliță de 77,92 
m și înfrîngerea lui W. Kip- 
rugut pe 800 m, într-un duel 
tactic bine condus de speran
ța spaniolă Enrique Bondia 
(1:51,3).

Tot în acest sezon mai sînt 
de menționat pe continentul 
african rezultatele lui Lau
rent Sarr la lungime (cu vînt 
din spate) — 7,60 m și la tri- 
plusalt (fără vînt) — 15,62 
m, precum și cele două vic
torii obținute de alergătorul 
din Kenia, Jipcho asupra com
patriotului său Mungai prima 
dată în 4:08,8 și apoi în 4:11,3 
în proba de 1 milă.

(s. b.)

Succesele floretiștilor 
români 

la Karl Marx-Stadt
Concursul Internațional de flo- 

retă-femel de la Karl Marx 
Stadt s-a încheiat cu victoria 
reprezentantei țării noastre, 
Iudit Haukler. In finala probei 
a mal participat șl Rodica Vă
duva, care a ocupat locul K.

La floretă-bărbați, Ștefan 
Haukler s-a clasat pe locul Z; 
după clștigătorul probei, japone
zul Okawa.

„CURSA
(Urmare din pag. 1) 

cursei modificări structurale 
în clasamente. Nu numai Va
tra a pierdut tricoul de li
der, ci și echipa R.D.G., în
vinsă net de formația Polo
niei. Nu se poate spune însă 
că alergătorii germani au fă
cut o afacere proastă. Ei au 
predat tricourile albastre — 
Ja echipe, dar l-au obținut 
prin Peschel pe cel galben, 
ceea ce înseamnă un real 
cîștig.

Nici etapa de după-amiază. 
Radom ■— Varșovia, nu s-a 
bucurat de condiții meteoro
logice mai bune. Poate de 
aceea (sau poate pentru a 
menține tradiția ultimelor e- 
tape din cursele de fond), nu 
s-a realizat nici o acțiune 
pînă în apropiere de Varșo
via. Plutonul s-a prezentat în 
formație completă, atît la 
primul sprint (Grojec, km. 
54) cîștigat de Saidhujin, ur
mat de Hanușik și Hoejlund, 
ca și la cel de-ai doilea 
(Gora Kalwaria, km. 86), 
care i-a revenit lui Czechow- 
ski, talonat de Saidhujin și 
Marks. Cu 20 de km înainte 
de sosire a atacat italianul 
Santanbrogio. urmat de po
lonezul Blawdzin, belgianul 
Mintjens și Ampler (R.D.G.). 
Cum acțiunea lor nu afecta 
principalele locuri ale clasa
mentului, plutonul nu a ripo
stat și cei 4 fugari au ajuns 
cu un avans de 45 s pe sta
dionul din Varșovia. Ampler 
s-a detașat chiar din prima 
sută de metri și a cîștigat 
clar, urmat de Mintjens și 
Santanbrogio.

CLASAMENTUL ETAPEI ZAR- 
ZECZE — RADOM, contratimp in
dividual (50 km) : 1. MAGIERA

Dowâ dintre vedetele actualnZui turneu preolimpic de baschet de la Sofia își disputa 
balonul, în aceasta imagine. Cehoslovacul Zidek (nr. 13) oprește prin fault pe francezul Gilles, 
într-un recent meci amical cîștigat de naționala Franței: 87—83

Foto: MIROIR-SPRINT

PANORAMIC 
SPORTIV EXTERN
PĂCII"

lh 10:57, 2. Peschel lh 13:16, 3.
Iffert /lh 14:32, 4. Blawdzin
lh 14:55, 5. Hanuslk lh 14:55. 6.
O. Hoejlund lh 14:55,... 10. Saidhu
jin lh 15:41,... 25. Vavra lh 17:04,.,. 
34. Ciumeti lh 18:11,... 39. Ardelea- 
nu lh 18:55,... 45. Moldoveanu
lh 20:09,.., 56. Ziegler lh 22:19.

CLASAMENTUL ETAPEI RA
DOM — VARȘOVIA (125 km) : 1. 
AMPLER 2h 53:07, s. Mintjens, 3. 
Santanbrogio, 4. Blawdzin — a- 
celașl timp. Ir> plutonul condus 
de Czechowskl (cronometrat cu 
2h 53:52) se aflau și alergătorii 
români.

CLASAMENT GENERAL INDI
VIDUAL. : 1. AXEL PESCHEL
(R.D.G.) — 2352 Km în 57h 45:58 

•—medie : 40,9 km/h, 2. Karel 
Vavra (Cehoslovacia) la 16 s., 3. 
Jan Magiera (Polonia.) la 54 s, 4. 
G. Saidhujin (U.R.S.S.) la 1:06, 5. 
Ole Hoejlund (Danemarca) la
1:38, 6. Z. Hanuslk (Polonia) la
2:24. 7. S. Pacary (Franța) la
4:04, 8. J. Schoeters (Belgia) la
4:12,... 23 N. Ciumeti la 17:53,... 
38. I. Ardeleanu la 40:03,... 43. Gh. 
Moldoveanu la 52:45,... 48. W. Zie
gler la lh 01:57. (Au terminat cursa 
67 alergători, iar 40 au abando
nat).

CLASAMENT GENERAL PE E- 
CHIPE : 1. POLONIA 17311 09:40, 
2. R. D. Germană la 5:15, 3. Ce
hoslovacia la 20:43, 4. Belgia la 
27:34, 5. U.R.S.S. la 29:21, 6. Ro
mânia la lh 00:08, 7. Bulgaria la 
lh 04:59, 8. Italia la lh 14:35. Ur
mează : Danemarca, Ungaria, O- 
landa. Marea Britanle și Elveția. 
Nu mai figurează în clasament, 
întrucît n-au mai avut 3 spor
tivi în cursă, Franța, Norvegia, 
Cuba, Suedia șl Finlanda.

Turneul international de tenis de masă 
de la New York

NEW YORK, 24 (Agerpres). — 
Finala turneului . internațional 
masculin de tenis de masă de 
la New York se va disputa în
tre selecționatele Cehoslovaciei

Baschetul; unul din jocurile» 
vedetă ale viitoarei Olim
piade, este in centrul aten
ției lumii sportive, in aces

te zile. La Sofia începe întrecerea 
a 14 echipe reprezentative, din 
rîndul cărora se vor alege două 
viitoare competitoare la Mexico. 
Candidatele sînt împărțite în două 
grupe, care-șl dispută turnee pre
liminare, urmate de semifinale șl 
finală. Punct-termlnus : 3 iunie.

Care sînt șansele celor în luptă? 
Dacă este să dăm credit declara
ției lui Hadlvoi Koracl, baschet
balistul iugoslav , transferat la 
Standard Liege, dar care este re
integrat naționalei pentru actualul 
turneu, atunci calificarea trebuie 
s-o obțină Iugoslavia și Bulgaria, 
ambele din grupa B. Așa a decla
rat Koracl, la sosirea la Sofia, 
corespondentului nostru Toma 
Hristov. Dar și grupa A prezintă 
candidate cu veleități. în primul 
rînd Franța și Cehoslovacia, 

nume cu vechi state de serviciu 
pe listele fruntașelor în jocul sub 
panou. De notat, totuși, că intr-un 
joc de încălzire, imediat după 
sosirea francezilor la Sofia, na-

Pe pistele de atletism
ROMA, 24 (Agerpres). — In 

concursul internațional de atle
tism feminin de la Merano s-au 
înregistrat rezultatele următoa
re : 80 mg Hilde Shell (R.F.G.) 
11,0 ; 800 m ; Jaroslava Keikova 
2:08,3 ; 100 m: Maria Lubej 
(Iugosl.) 11,9; înălțime: Miro
slava Reskova (Cehosl.) 1,70 m ; 
lungime : Meta Antenen (Elv.) 
5,86 m.

și Suediei. In ultimele meciuri, 
echipa Cehoslovaciei a întrecut 
cu 3—0 o selecționată asiatică, 
iar Suedia a dispus de S.U.A., 
tot cu 3—0. 

ționala „cocoșului galic" a fost 
întrecută de Bulgaria cu 88—83.

Să așteptăm, deci, rezultatele. 
Mișcarea grevistă din Franța, 

cu multiplele ei implicații, 
. a avut repercusiuni și asu
pra calendarului manifes

tațiilor sportive internaționale, 
programate în această țară, în zi
lele ce urmează. O serie întreagă 
de întâlniri și concursuri au fost 
aminate, iar altele rămin sub 
semnul întrebării. Este cazul cam
pionatelor internaționale de tenis 
ale Franței, care urmau să-și ia 
de săptămina viitoare cel de al 
72-lea start. Nu este exclus ca te
renurile de la Roland Garros să 
rămîhă pustii, în așteptarea parti- 
cipanților din 28 de țări, anunțați 
la actuala ediție, intre timp, însă, 
bătrinul stadion de la periferia 
Parisului cunoaște o activitate 
care contrastează total cu ambian
ța generală. Participantele la 
„Cupa . Federației" — competiția 
supremă feminină de tenis pe 
echipe — au ajuns în capitala 
Franței înainte ca traficul călăto
rilor să fi fost blocat de grevă 
șl; astfel, întrecerile au putut 

• Josef Kemper (R.F.G.) a 
parcurs 1 000 m, într-un concurs 
la Hamburg, in 2:20,3 (cea mai 
bună performanță mondială a 
anului). Pc 1 500 m, H. Norphot 
(R.F.G.) a realizat 3:43,8.

• La Garden City (S.U.A.) 
atletul Murro (in vîrstă de 18 
ani) a aruncat sulița la 83,21 m.

• Intr-un concurs desfășu
rat la Bratislava, tinărul Dușan 
Svaby (20 de ani), a parcurs 
100 m in 10,1 sec. (performanță 
neomologabilă, fiind înregistrată 
numai de două cronometre, în 
loc de trei).

Ciclistul belgian G. Reybroeck 
trece linia sosirii în cea de 
a treia etapă a Turului Ita
liei — în orașul Alba — fi
ind urmat de M. Basso și M.

Dancelli

Telefoto: U.P.T.-AGERPRES
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începe, fiind acum în plină desfă
șurare. Este interesant de urmă
rit dacă tenismanele din S.U.A. 
își vor putea păstra trofeul cu
cerit anul trecut, cînd în for
mație figurau celebrități ca Billie 
Jean King șl Rosemary Casels. 
Ca o paranteză, trebuie mențio
nat că această „Cupă a Federa
ției" — instituită de F.LL.T. — 
este menită să dea tenisului femi
nin o competiție pe măsura celei 
masculine, dotată cu „Cupa Da
vis". Fină acum, termenii de com
parație suferă oarecum de dispro
porții; la întrecerea de la Paris 
luînd parte doar 18 echipe.

ificultăți au și organizatorii 
Marelui Premiu automobi
listic ai Monaco, competi
ție contând ca a treia etapă

a campionatului mondial pentru 
formula 1. programată pentru du
minică. Bolizii, care fac medii 
orare de aproape 200 km, trebuie 
aduși la locui de start în alură 
mult mal domoală, pe calea ferată. 
Și, cum nu toți partlcipanții s-au 
grăbit să-și trimită din vreme 
mașinile spre sudul Franței, nu 
este exclus ca la startul tradi
ționalei curse de la Monte Carlo 
să se numere absențe notabile.

Oricum, consemnăm că în cla
samentul campionatului 1968, după 
disputarea a două curse — Cape
town și Madrid — conduce engle
zul Graham Hill, pe Lotus Ford, 
cu 15 puncte, urmat de— Jim 
Clark, marele dispărut de pe cir
cuite, care mai beneficiază încă 
de cele 9 puncte cucerite în pro
ba inaugurală. Apoi. în ordine : 
Dennis Hulme (McLaren Ford) 
a p, Jochen Rindt (Brabham) și 
Brian Redman (BRM) 4 p. Chris 
Amon (Ferrari), J. p. Beltoise 
(Matra) și L. Scarfiotti (Cooper

primul 
va cu- 
mone- 
pentru

BRM) 3 p.
Cum „tactica defensivă", adică 

prudența și luciditatea, i-au adus 
lui Graham HUI victoria pe traseul 
plin de sinuozități de la Jarama, 
este foarte probabil că ~ "
pilot al firmei Lotus Ford 
lege lauri și pe circuitul 
gasc, renumit de asemenea 
virajele sale periculoase.

n eveniment de seamă din 
lumea fotbalului, așteptat 
cu justificat interes, va re
uni milioane de telespectaU

tori din mai multe țări europene, 
cu cei aflați miercuri seara în 
tribunele stadionului Wembley din
Londra. Se dispută finala „Cupei 
campionilor europeni", pentru 
care s-au calificat, după aprige 
dispute, echipele Benfica Lisabo
na — la a cincea sa prezență în 
etapa supremă — și Manchester 
United — pentru prima oară în 
pragul cîștigării mult invidiatului 
trofeu. Va reuși echipa lui Matt 
Busby să aducă șl această satis
facție" fotbalului englez ? Ne va 
da răspuns Bobby Charlton, unul 
dintre autorii victoriei insulare în 
ultimul campionat mondial, sau 
faimosul Eusebio, care arde de 
dorința de a readuce Cupa în vi
trina clubului portughez.

Pînă la dezlegarea enigmei, con
semnăm că în caz de egalitate, 
cele două echipe au convenit să 
rejoace finala, tot la Londra, pe 
terenul clubului Arsenal, bătrinul 
Highbury.

Pentru la urmă, două prlm- 
planuri din sporturile celor 
puternici. Italia, tara care 
își reia un loc fruntaș în 

lumea pugillsmului, va fi gazda 
unei crîncene întreceri pe ring. 
Pentru titlul mondial la categoria 
mijlocie-mică, luptă astă seară 
sud-coreeanul Kim Ki So. dețină
torul centurii, cu challengerul 
său, Italianul Sandro Mazzinghi. 
Cum se spune că, anul trecut, Kim 
a primit cadou titlul. în meciul 
de la Seul, cu același Mazzinghi, 
dorința de revanșă a acestuia, ca 
și a numeroșilor săi suporteri. 
urcă la multe grade de tensiune.

Dincolo de Ocean, și aproape de 
alte țărmuri, se dispută în zilele 
viitoare, la Berkeley (California), 
campionatele atletice ale Coaste: 
Pacificului, unul din testele pre- 
olimpice ale atleților americani. 
Jim Byun — complet restabilit 
după accidentul din iarnă — este 
și el prezent la start. Recordurile 
mondiale sînt în pericol !

Radu VOIA

AC. MILAN 
o nouă stea 
în fotbalul 
european

A.C. Milan este echipa despre 
care se vorbește cel mal mult în 
ultimele zile în fotbalul euro
pean. Miercuri seara, la Rotter
dam, milanezii au mal adăugat 
un trofeu în valorosul lor pal
mares. Au cucerit sCupa cupe
lor" mult mal categoric decît 
arată scorul în finala cu S.V. 
Hamburg (2—0).

Specialiștii afirmă că A.C. Mi
lan, actuala cîștlgătoare a cam
pionatului Italiei ți a „Cupei cu
pelor", întrunește la ora actuală 
mal multe calități decît rivala el 
din același oraș, Internazlonale, 
în zilele de glorie. Șl asta din 
mal multe motive. Intîl, pentru 
că „1 rosso-nerl" au combinat 
/.betonul" cu un joc elastic, 
aplică în general un stil ofensiv 
șl, în al doilea rînd, pentru că 
Milan reunește la ora actuală ju
cători cu o excepțională tehnică, 
aflați într-o formă deosebită. Me
ritul aparține în mare parte an
trenorului Nereo Rocco, un emi
nent tehnician, a cărui compe
tență se îmbină fericit cu modes
tia.

Așa a înscris Hamrin primul gol din finala „Cupei cupelor"
Teflefoto: U.F.I.-AGERPRES

teiex radia telefon^)
ECHIPA feminina de gim
nastica a Poloniei a dispus 
cu 369,20—359,60 de cea a Iugo
slaviei. Pe primul loc s-a clasat 
poloneza Witkowska cu 75,15 p, 
urmată de iugoslava Sljepica cu 
74.80 p.

FOSTUL CAMPION MONDIAL 
de box, Sonny Liston, și-a fă
cut reintrarea invingîndu-1 prin 
K.O. in repriza a 7-a pe Billy 
Joiner.

■
IN MECI AMICAL de fotbal s 
Anglia—Italia (echipe amatoare) 
0—0.

BOXERUL JAPONEZ Takao 
Sakurai l-a învins la puncte pe 
mexicanul Ramiro Nides. Saku
rai va intilni pentru titlul mon
dial al categoriei cocoș, pe Lio

nel Rose (Australia), care deține 
in prezent titlul.

H
ECHIPA DE FOTBAL F.C. Lau
sanne a dispus Pe teren propriu 
de Internazionale Milano eu 
7-5 (2—2).

■
CURSA CICLISTA de Ia Four- 
chanibault a fost ciștigată de ru
tierul francez R. Poulidor care 
a parcurs cei 110 km in timpul 
de 11143:22.

M
IN CAMPIONATUL DE FOT
BAL al U.R.S.S., Lokomotiv 
Moscova a terminat la egalitate 
(0—0) cu Dinamo Minsk. In cla
sament conduce Spartak Mosco
va cu 15 p (9 meciuri), urmată 
de Dinamo Kiev tot cu 15 p, dar 
eu un meci mai mult.

■
La FLORENȚA, în turneul de 
volei feminin : Olanda — Belgia 
3 — 0.

Tactica de joc impusă de Rocco 
este Ilustrată de schema alătu
rată. Fundașii de margine, Anqul- 
lettl șl Schnelllnger au sarcina

— în principal — să marcheze Ju
cătorii de pe extreme dar ei ac
ționează și în față (după cum in
dică săgeata). Malatrasi deține 
x'olul de măturător („libero”), 
Rosato și Trapattonl — în func
ție de adversar — marchează 
atacantul central. Prati este 
înaintașul cel mai avansat care 
de obicei este deschis de Sor- 
mani și Hamrin. Regizorul jocu
lui „regele de la mijlocul terenu
lui" este Gianni Rivera. Dar, de 
fapt, Milan are trei regizori în 
echipă șl, firește, în aceasta con
stă forța atît de evidentă a aces
tei formații campioane : în apă
rare schnelllnger, la mijlocul te
renului Rivera șl în față Prati. 
Șl, totuși, peste toți acești jucă
tori de mare clasă se situează 
suedezul Kurt Hamrin. La 34 de 
ani, Kurt Hamrin se dovedește 
de peste 10 ani a fi unul dintre 
cei mal valoroși golgeteri din 
campionatul Italian 1 Dotat cu o

viteză extraordinară, cu un deo
sebit simț al porții el este tot
odată un jucător care duce o 
viață sportivă model. Intr-o e- 
chipâ de talia lui A.C. Milan, în 
care și ceilalți jucători sînt de o 
certă valoare internațională (prin
tre care Rlvera — despre care se 
spune că este un Meazza al zi
lelor noastre și Prati — marea 
revelație a diviziei naționale A 
din acest an în Italia), personali
tatea Iul Hamrin se Impune to
tuși într-un mod cu totul deose
bit.

Acum, după ce Milan a cucerit 
pentru a 8-a oară, titlul suprem 
în peninsulă, antrenorul Nereo 
Rocco șl președintele clubului 
Franco Carraro se gîndesc la 
asaltul pe care băieții lor ÎI vor 
da pentru cîștigarea viitoarei e- 
dițll a „C.C.E.", trofeul suprem 
al echipelor de club În fotbalul 
european.

Ion OCHSENFELD

IN CUPA DAVIS,

ROMÂNIA—NORVEGIA Z-O
OSLO, 24. In întilnirea de tenis Nor

vegia—România, din cadrul celui de al 
doilea tur al „Cupei Davis“, primul meci 
de simplu a opus pe campionul român 
Ilie Năstase norvegianului Fridjof Prydz. 
Victoria a revenit lui Năstase, cu scorul: 
4—6, 6—0, 8—6, 6—0. In al doilea meci, 
Ion Țiriac a dispus de Erik Elvik cu 6—2, 
6—2. 6—4.

ALTE REZULTATE DIN CUPA DAVIS
In celelalte întîlniri pentru „Cupa Da

vis" (zona europeană) s-au înregistrat 
rezultatele : Anglia—Finlanda 3—0 ; Spa
nia—Suedia 2—0 ; U.R.S.S.—Iugoslavia 
2—0 (Metreveli—Iovanovici 6—3, 6—4,
6— 4 ; Leyus—Franulovici 6—3, 2—6, 8—6,
7— 5); Italia—Monaco 3—0.

A TREIA VICTORII BELGIANĂ

IN GIRO
Etapa a IV-a a Turului ciclist al 

Italiei, disputată între Alba și San Remo

a revenit belgianului Eduard Seis, care 
a acoperit cei 162 km în 4h08:41. Este a 
treia victorie de etapă pe care o înregis
trează cicliștii belgieni. Sels a cîștigat 
sprintul unui pluton masiv, avînd în roa
tă pe Guido Reybroeck, Marino Basso și 
Rudi Altig. în clasamentul general, tri
coul „roz" este deținut în continuare de 
italianul Dancelli, urmat de Merckx la 
4:03 și Motta Ia 4:09.

• Mai multe echipe britanice de fotbal 
și-au început turneele de după încheierea 
campionatului. Citeva rezultate: la Tokio, 
Arsenal-Japonia (sel. olimpică) 3—1; la 
Dar-es-Salaam, West Bromwich Albion- 
Sel. Tanzaniei 1—1.
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