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în reuniunea de box de aseară

AII FOST DESEMNAȚI
PRIMII FINALISTI

Campionii de anul
M. Goanță și C.
REZULTATE TEHNICE: P. 

Ganea b. p. M. Aurel; V. 
Drăgan b. p. M. Lutnezeanu ; 
Gh. Pușcaș b.p. I. Lungu; 
N. Gîju b.p. P. Nedelcea; Gh. 
Bădoi b.p. Gh. Roșea ; C. Cu-

5>

trecut: M. Aurel,
Ghiță, eliminați

țov b.p. M. Goanță ; A. Ma- 
jai b.p. C. Ghiță ; Al. Năstac 
b.p. I. Olteanu ; Gh. Chivăr 
b. p. II. Stumpf ; A. Iancu 
b.p. V. Mariuțan ; I. Alexe b. 
ab. N. Motoc.

Idolii de mîine
Cu o fidelitate niciodată pusă la îndoială, dar mereu 

surprinzătoare în perpetuitatea ei, amatorii de spec
tacole pugilistice invadează gradenele peluzei în 

potcoavă (cu excepția peretelui de gardă care poate pro
voca accidente preazeloșilor și imprudenților privitori). 
Sfidind capriciile lui Cirus și Nimbus, cu riscul de a 
pierde chiar și finala Manchester-Benfica, mii de oameni 
preferă partida Goanță—Cuțov, spre admirația străinilor 
aflați în fotoliile de ring.

Sîntem într-a treia serată de gală, urmărind drumul lent, 
spinos, al candidaților, spre titlurile naționale — și încă 
nu ne-am săturat de box, deși programele sînt supra
încărcate, încercînd parcă să compenseze sărăcia calenda
rului anual. Urcuș în ring, surizător sau crispat de griji ; 
coborîș din ring, exultant, însingerat sau înlăcrimat. Suită 
aproape interminabilă pe care o însoțim cu o gamă de 
stări sufletești bună pentru tabla de materii a unui tratat 
de psihologie.

O lege inexorabilă funcționează șl aici, poate mai mult 
declt în multe alte sporturi. Idolii, pe care tot publicul îi 
creează, sînt pindiți în slăbiciunile lor, doborîți cu pompă, 
anihilați pentru a face loc viitoarelor icoane. Cu infime 
excepții, nimic nu e mai puțin durabil ca o vedetă în box. 
Nica, Deicu, Iliescu, Pițu, Mihai Aurel, Goanță, Ghiță, 
Olteanu, Mariuțan — învinși. Trăiască învingătorii!

Nicăieri nu se simt provincialii mai bine ca în Capitală. 
Poate tocmai pentru că din masa lor răsar mereu idolii 
de mîine. De la Reșița sau Brașov, Reghin sau Cîmpulung 
Muscel, de la Iași sau Tg. Mureș, de la Cîmpia Turzii, 
Craiova sau Cluj. Ambiția acestor tineri out-sideri, vînjoși, 
bătăioși, este dublată de modestia harnicilor lor antrenori. 
Te cuprinde tristețea uneori văzind cum în colțul anonimului 
provincial nu stau soigneuri, secunzi, ci un singur maestru, 
albit de vreme, care-și distribuie minutul de pauză între 
grija taburetului, a protezei, a buretelui, a paharului cu 
apă, a prosopului și, firește, a sfaturilor orale și a masa
jului. Nici o solidaritate profesională elementară nu dă 
imbold vreunui coleg să-î ofere ajutorul ?

A început caruselul semifinalelor. Puțină răbdare și vom 
cunoaște pe toți finaliștii. Apoi, ultima triere ni-i va de
semna pe noii campioni. Reconfirmări, inedit ? Cine știe 
de nnde sar iepurii...

Victor BĂNCIULESCU

Cu toate ca a fost la concuren
tă cu fotbalul, boxul a atras to
tuși ieri în „potcoava" de la Re
publicii, numeroși spectatori. A- 
ceștia au fost de multe ori mar
torii unor meciuri atractive, 
punctate de cîteva surprize. Pri
mul campion de anul trecut de
posedat de centură a fost seml- 
musca stelistă M. Aurel, învins cu 
5—0 de tînărul dinamovist P. Ga
nea. în timp ce campionul a ur
mărit plasarea unei „contre” de
cisive, adversarul său a făcut mal 
mult box, lovind cu multă adresă. 
Ne-a plăcut maniera excepțională 
cu care de multe ori a luptat C. 
Cuțov, învingător aplaudat în 
fața vechiului vulpoi craiovean 
M. Goanță, mal pînă ieri corifeul 
categoriei semiușoară. Cuțov a

riscat totul șl după cîteva tenta
tive nereușite el l-a dominat co
pios pe Goanță, care epuizat fi
zicește n-a mai putut „răspunde", 
atacurilor vijeliosului său adver
sar. Al treilea campion — 1967 
care de astăzi va urmări compe
tiția de pe banca învinșilor, semi- 
mijlociul C. Ghiță, a pierdut la 
capătul unui meci confuz. N. Gîju 
a cîștigat însă, a trecut prin mari 
emoții. Reșlțeanul P. Nedelcea i-a 
servit una dintre cele mai vigu
roase replici. Campionul a obținut 
verdictul numai datorită expe
rienței, dovedindu-se total defici
tar la capitolul apărare. Decizii

O. A.

^Continuare in pag. a 4-a)

DiiiamoNaghi înscrie golul doi pentru

Dinamo a învins la pas...

DINAMO BUCUREȘTI -
RAPID 3-1 (2-0)

Stadion „S3 August" • timp 
frumos ; aproximativ 40 000 
de spectatori. Au înscris : 
Dinu (mln. 43) și Naghi (min.
45 și 55) pentru Dinamo și 
Ionescu (min. 84) pentru Ra
pid.

DINAMO BUCUREȘTI : 
Dateu 7 — Popa 8, Boc 8, 
Dinu Ștefan 7, GhergheU 
7, Stoenescu 9, Pîrcăiab 8, 
Naghi 8, Dumitrache 8, Hal- 
du 8.

RAPID : Răducanu 5 (mln.
46 — Andrei 7) — Ștefan 6, 
Motroc 8, Lupescu 7, Greavu 
8^ Pop 5, Jamalschj 8 (mln. 
75 — Neagu), Năsturescu 4. 
Dumltrlu II 4, Ionescu 4, Co- 
dreanu 4.

A arbitrat Aurel Bentu 
ajutat de E. Mar

tin și V. Dumitrescu, toți din 
București.

...Este ora 18.13. Dinu face o 
preluare elegantă pe piciorul 
drept aruneîndu-și din aceeași 
mișcare mingea peste Ja- 
maischi, descumpănit, apoi 
fuge din apropierea liniei de 
centru pînă la zona sa prefe
rată — circa 25 de metri de

ți șutează sec, plasat și eficace 
la poarta lui Răducanu. Por
tarul rapidist pleacă tîrziu, se 
arcuiește frumos in aer, dar nu 
ajunge la păianjen, acolo unde 
se oprește mingea șutată de 
tînărul nostru internațional: 
1—0. Două minute mai tîrziu, 
o altă minge plecată tot de la 
Dinu ajunge la Dumitrache — o 
centrare cu efect care-1 depă
șește pe Motroc — balonul re
vine ia Naghi, preluare, cîțiva 
pași și un șpiț „ciupit" la min
ge pe lingă Răducanu, care ie
șise ezitant la blocaj: 2—0. Cî
teva secunde mai tîrziu, arbi-
iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinii

CLASAMENT

1. Steaua 25 13 7 5 42—25 33
2. F. C. Argeș 25 14 4 7 39—22 32
3. Dinamo Buc. 25 13 5 7 34—26 31
4. Petrolul 25 12 2 11 26—26 26
5. Farul 25 10 5 10 36—28 25
6. Jiul 25 11 3 11 35—34 25
7. U.T.A. 25 10 4 11 23—23 24
8. Din. Bacău 25 11 2 12 29—37 24
9. „U“ Craiova 25 11 1 13 28—30 23

10. Rapid 25 9 5 11 31—33 23
11. „U” Cluj 25 9 5 11 31—37 23
12. Steagul roșu 25 8 5 12 20—30 21
13. Progresul 25 6 8 11 22—30 20
14. A.S.A. Tg.M. 25 6 8 11 26—41 20

.iniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiriiiiiniiiiiiniiiiwi

Foto: Aurel NEAGU

KORCINOI LA BUCUREȘTI!
Sîmbătă, dumjnică și luni, în aula I.P.C.G., 

va avea loc o interesantă întîlnire 
națională de șah, opunînd echipele 
reștiului și Leningradului. Oaspeții au 
țat o formație puternică, avînd la 
masă pe marele maestru VIKTOR ____
CINOI, recent calificat în semifinalele cam
pionatului mondial. Alături de el vor mai 
evolua Taimanov, Furman, Cerepkov, Osnos, 
Lein, jucătoarele Volpert. Bișard, Kristol.

inter- 
Bucu- 
anun- 
prima
KOR-

in C.C.E la volei masculin

Azi, meciul decisiv
Dinamo București -

Spartak Brno

poartă -- (de unde i-a „execu-
tat" și pe Mîndru — în me-
ciul cu Progresul, Și pe Va-
vassori în meciul cu Bologna)

trul Bentu fluieră sfîrșitul pri
mei reprize. Toată lumea sim
te însă că istoria acestei „bă
tălii" Rapid — Dinamo s-a con
sumat în cele două minute, 43 
și 45.

Pînă atunci, asistasem la o 
joacă („tehnic" numită tatona
re), destul de anostă, învio
rată rar de cite o fază mai ex
presivă — min. 12 lovitură de 
cap a lui Boc parată de Rădu
canu, fază la care portarul ra-

Sala de sport din o- 
rășelul belgian La Lou- 
vrierre găzduiește azi, 
începînd de Ia ora 
20.30 (21.30 ora noastră), 
cel de-al treilea meci ai 
finalei C.C.E. la volei 
masculin. Va reuși Di
namo să-și înscrie nu
mele, pentru a treia 
oară (consecutiv), pe 
lista cîștigătorilor mult 
rîvnitului trofeu ? A- 
ceastă performanță este 
pe măsura posibilități
lor formației și credem 
că nu va precupeți nici 
un efort pentru a fi a_ 
dusă la București cea 
de a doua „cupă defi
nitivă". După cum se 
știe, primul trofeu pus 
în joc a fost cucerit de 
Rapid București, de trei 
ori (1961, 1963 și 1965) și

a rămas în vitrina clu
bului giuleștean. în e- 
diția 1966, comisia de 
organizare a competi
ției a pus în joc a doua 
cupă. Aceasta a fost 
cîștigată în 1966 și 1967 
de Dinamo (prima echi
pă care a reușit perfor
manța de a învinge în 
două ediții consecutive), 
deci o eventuală victo
rie dinamovistă va face 
necesară punerea unui 
al treilea trofeu în joc. 
Dinamo va folosi for
mația Derzei. Ganciu, 
Tîrlicî, Corbeanu, Co- 
zonlci, Schreiber (Sto- 
ian, Papugiu, Smere- 
cinschi). Partida va fi 
arbitrată de cuplul bel
gian R. Deirarsin
Peterș.

— F.

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Gh. Pușcaș (stingă), ata- 
cînd în meciul de aseară cu 
I. Lungu, în care a terminat 
învingător la puncte.

Am găsit Slatina în mare săr
bătoare. cinstea cu tot fastul ce 
se cuvine împlinirea unei vîrste 
memorabile : 600 de ani de exis
tență. șase secole de la cea dinții 
atestare documentară ce i-a fost 
dată de Vladislav I Vlaicu-Voie- 
vod, prin zapisul din 1368 care

BOXERII 
ROMÂNI 

ÎN R.F.G.

caligrafiată pe afișe, panouri, in
signe și steaguri ce împodobeau 
tot orașul. „Slatina — 600“ au în
scris cu trupurile lor și sportivii 
prezenți la grandiosul spectacol 
de sunet și lumină desfășurat pe 
stadionul 1 Mai. Aici, la raza 
albastră a reflectoarelor, în fața

Albert Manzinger, fost cam
pion de box bavarez, președin
tele clubului Bavaria-Box, se 
află de două zile in jurul rin
gului de la stadionul Republi
cii și va rămine pînă la ulti
mul gong. Managerul vest-ger- 
man din Rosenheim urmărește 
pe pugillștii români cărora le 
oferă, pentru luna septembrie, 
un turneu în mai multe loca
lități : Augsburg, Rosenheim, 
Munchen (R.F.G.) sau Inns
bruck (Austria).

De asemenea. Albert Man- 
zinger intenționează să solicite 
federației române acordul pen
tru angajarea unul antrenor 
de box român care să activeze 
in R.F.G.

îi scutea pe negustorii brașoveni 
de „toată vama de la Slatina”. 
Bătrîna cetate de pe malul Oltu
lui, gazdă a lui Tudor și a pandu
rilor săi, orașul care a legănat 
copilăria lui Minulescu. aniversa 
o vîrstă de aur, de ' mîndrie și 
demnitate. Celebra acest istoric 
eveniment, prin numeroase și 
alese manifestări,, izvorîte din 
rememorarea amintirilor, din 
scrutarea îndrăzneață a viitorului.

„Slatina — an 600“ era înscrisă 
în lingouri mici, de aluminiu, ce 
ne-au fost dăruite spre • amintire ; 
era ■ dăltuită în piatra impunăto
rului obelisc ridicat cu. acest pri
lej în „Parcul Aniversării” ; era

a mii de spectatori, au evoluat 
— rînd pe rînd — renumite coruri 
șl ansambluri artistice din Slatina, 
Caracal, Corabia, Balș, călușari 
din Stoicănești și Scornicești, 
sute de sportivi.

„Slatina — 600“ a fost înscrisă 
și pe Cupa pusă în joc cu ocazia 
întrecerilor sportive organizate în 
cinstea acestei .aniversări. Am vă
zut evoluînd la atletism, volei, 
box, handbal, lupte, fotbal etc. 
echipe tinere, de perspectivă, ta
lentate și ambițioase. Erau repre
zentative de juniori și seniori din 
mai toate comunele și orașele în
vecinate. Din Drăgănești, Cora
bia, Caracal, Craiova, Sibiu, Balș,

Pitești ș.a. Slătinenii au repurtat 
victorii frumoase, spre mîndria 
spectatorilor prezenți. a harnicilor 
organizatori ai acestor întreceri.

Alături de Insigna comemorativ^ 
„Slatina — 600“ un număr de ac
tiviști voluntari din oraș au prins 
in piept și insigna „Merite în ac
tivitatea sportivă''. Pentru contri
buția adusă la dezvoltarea miș
cării de cultură fizică și sport, 
biroul C.J.E.F.S.-Olt a innrinai 
diploma și insigna „Merite în ac
tivitatea sportivă" tovarășilor : 
Gheorghe Șerban, Paraschiv Mus
tață, Ion Năstase, Maria Ferolu, 
Gheorghe Sauer, Teodor Barbu, 
Ion Dlaconu. Patriciu Milcoveanu, 
Iile Turianu și Ermano Vișescu. 
Sint doar cîțiva dintre neobosiții 
antrenori, instructori — activiști 
voluntari — care au pus bazele 
sportului aici, înființînd asocia
țiile orașului, mobilizînd tinerii 
și vîrstnicii în Întreceri. în ame 
najarea frumoaselor terenuri de 
sport existente.

Slatina de șase ori seculară, 
strălucește astăzi în haina ei me
reu tinerească, țesută din pulberea 
de aur a gloriosului trecut, din 
argintul contemporan al șarjelor 
de aluminiu, din nestematele sale 
comori de cultură, din însăși fru
musețea orașului ce se inalță tot 
mai mîndru pe malul Oltului.

V. TOFAN
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SPECIALIZAREA
AUTENTICĂ

A
 devenit un adevăr aproape 

axiomatic progresul exploziv 
în toate domeniile de activi
tate. Uriașele acumulări ale 
omenirii se traduc, în zilele 
noastre, prin salturi spectacu

loase în cele mai variate domenii de 
activitate. înmulțirea populației într-o 
progresie aproape geometrică devine 
din ce în ce mai des subiect de pre
ocupare pentru toți cei care sînt che
mați, prin profesia lor, să asigure mi
liardelor de locuitori ai Terrei condiții 
de viață cit mai bune, încluzînd în a- 
cest capitol hrana, îmbrăcămintea, să
nătatea, cultura, distracția — toate enu; 
merate într-o ordine fără cea mai 
mică pretenție de clasificare întru im
portanță. Se ajunge acum la ceea ce 
e numit, cu un termen deosebit de cu
prinzător, potențial biologic. Aici, în 
acest loc, trebuie inclus și exercițiul 
fizic, sub toate formele lui și indife
rent 
ficat.

Se ivește, în acest punct, din nou ne
cesitatea referirii la alte domenii de
cît cele avînd contingență cu mișcarea. 
Volumul uriaș de informații, de cunoș
tințe în ultimă instanță, a dus la o spe
cializare din ce în ce mai pregnantă, 
la fracționarea unor profesii altă data 
global definite. Numărul secțiilor pe 
specialități din toate centrele ce pre
gătesc profesioniști ai fizicii, chimiei, 
medicinii, artei ș.a.m.d. sporește ne
contenit. Fenomenul reflectă rfecesită- 
file impuse de evoluția vieții și de cu
ceririle științei și culturii. A spune as
tăzi despre cineva că este medic sau 
inginer înseamnă a atrage, aproape 
automat, o întrebare : „Ce fel ae me
dic „Ce fel de inginer

Tntr-adevăr, întrebarea suplimentară 
este și ea justificată. Nu se mai poate 
proclama de către nimeni posesiunea 
la nivel de profesionist a tuturor cu
noștințelor dintr-un domeniu atît de 
vast. Așa se petrec pare-se lucrurile în 
toate profesiile tehnice, în medicină, în 
artele plastice, în orice domeniu. Și 
totuși, nu în orice domeniu...

...Pentru că, și pe acest plan, știința 
exercițiului fizic — da, este o șliință 1 
— a rămas în urmă. Nimeni nu ar 
avea pretenția ca un medic să fie în 
același timp pediatru, igienist, chirurg, 
internist, cardiolog, reumatolog, otorino- 
laringolog și urolog. în schimb li se 
pretinde tuturor celor care și-au dedi
cat viața educării fizice a tinerei ge
nerații să fie și profesori, și antrenori, 
și organizatori sportivi. Cu exact ace
leași studii, toți absolvenții I.C.F. sînt 
presupuși descoperitori de talente, ini
țiatori în tainele cutărui sau cutărui 
sport, antrenori de mare performanță, 
activiști sportivi, evident și profesori de 
educație fizică, toate simultan.

Rîndurile de față au drep! scop doar 
deschiderea discuției. Nu e posibilă o 
reformă spectaculoasă și rapidă, dar 
unele retușuri în sistemul de pregătire 
a cadrelor necesare educației fizice și 
sportului se impun. Suplețea, calitate 
atît de necesară în practica exercițiilor 
fizice, le este necesară Institutului de 
cultură fizică 
de educație 
putea realiza 
absolvenților

de împrejurarea în care e prac-

și institutelor pedagogice 
fizică. Fără ea, nu vor 
cu adevărat specializarea 
lor 1

G. RUSSU-ȘIRIANU
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CAIAC CANOE

ECHILIBRU DE FORTE ÎN ULTIMA 
REUNIUNE A FINALELOR

Ultima reuniune a finale
lor campionatelor naționale 
de caiac-canoe, desfășurată 
ieri dimineață pe apele mai 
liniștite ale Snagovului, a 
fost mult mai echilibrată 
decît primele două manșe.

întrecerea specialiștilor în 
probele de fond a debutat cu 
cursele de caiac simplu și 
dublu 10 000 m. încă din 
start, la K 2 s-au detașat 
echipajele Coșniță—Torente 
(Steaua), Ivanov—Simioccnco 
(Steaua) și Sciotnic—Maca- 
renco (Dinamo). în această 
ordine, ele trec, de altfel, ba
lizele de la sosire — primele 
două echipaje în special — 
la mici diferențe de timp. 
O desfășurare surprinzătoa
re a avut, în schimb, proba 
dc simplu în care evoluau, 
printre alții, Șt. Pocora — 
campionul de anul trecut —,

A. Varabiov, favoritul ediției 
din acest an și tînărul N. 
Schmul. După primii 3000 m, 
se părea că Pocora nu va 
reuși să reediteze performan
ța în lupta pentru cucerirea 
titlului național și că, potri
vit calculelor hîrtiei, acum 
va cîștiga Varabiov. Dar, cu 
puțin înainte de a intra in 
turnantă, nici Varabiov, nici 
Schmul — care se aflau pe
primul plan al întrecerii —
nu ocolesc ultima baliză, sînt 
nevoiți să se întoarcă și
pierd un timp extrem de 
prețios. în continuare, Po
cora, care avea un avantaj 
de cca. 50 ni, se distanțează 
și mai mult, făcînd imposi
bilă de realizat tentativa pe 
care Varabiov o schițează, 
dar destul de timid, convins 
parcă de lipsa șanselor de 
izbîndă.

Au urmat cursele canoiști- 
lor. Duelul, scontat, dintre 
Suhov—Procop și Maxim— 
Simîonov a furnizat o între
cere frumoasă, spectaculoasă 
și de ridicat nivel tehnic, 
încheindu-se cu victoria pri
mului echipaj.

Foarte frumoasă și tot 
atît de disputată a fost și în
trecerea de la C 1 — 10 000 m, 
în care A. Butelchin, un ta
lentat canoist în formă ascen
dentă de la începutul sezo
nului, a reușit să-i întreacă 
pe experimentații săi adver
sari Igorov și Macarenco, cu
cerind titlul de campion al 
țării.

înainte de lăsarea cortinei, 
apele Snagovului au găzduit 
— ca la fiecare ediție a cam-

Dan GÂRLEȘTEANU
(Continuare in pag. a 2-aj

Ștefan Pocora, campionul probei de caiac 1 — 10 000 metri
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33 DE ASPIRANȚI ROMÂNI 
LA STARTUL ATLETIC AL OLIMPIADEI! NU NUMAI „ACARUL PĂUN"!

Analiza lotului, desfășurată ieri, a scos la iveală concluzii interesante

Continumd seria analize
lor Ioturilor olimpice, 
Biroul C.N.E.F.Ș. a as

cultat ieri informarea pre
zentată de Biroul Federației 
Komâne de Atletism. Aceasta 
a punctat locui deținut de 
atletism în programul Olim
piadelor și felul în care a 
fost reprezentată mișcarea 
sportivă românească la cele 
patru Olimpiade de către 
atleții săi: două puncte în 
1952, tot atîtea in 1956, 12 
puncte și 2 medalii în 1960, 
23 puncte și 3 medalii în 
1964. Pentru a se asigura în 
continuare această ascenden
ță, Biroul F.R.A. a luat, în- 
cepînd din toamna anului 
1967, o serie de măsuri, din
tre care cele mai importanțe 
au fost: stabilirea de norme 
de participare la J.O., în 
afara celor internaționale și, 
bineînțeles, în conformitate 
cu valoarea actuală a atle
tismului mondial, ca și cele 
privind procesul de pregă
tire și verificare a celor sus
ceptibili de selecționare.

Comparativ cu anul 1964 
(Olimpiada de la Tokio) si
tuația prezentă este superioa
ră întrucit, cu 4 ani în urmă, 
doar 4 atlețî români se în
scriau în ordinea primelor 
10 rezultate mondiale, în 
vreme ce acum numărul spor
tivilor noștri cu performanțe 
în tabelul primilor 10 din 
lume s-a ridicat Ia 10. O si
tuație îmbunătățită prezintă 
și clasamentul primilor 10 
performeri europeni în care 
figurează, pe lîngă cei 10 cu
prinși in ierarhia mondială, 
încă 6 atleți români.

Analizarea periodică a ac
tivității atletice a constituit 
o metodă permanentă de lu
cru a Biroului F.R.A., iar asi
gurarea unui calendar intern 
și internațional corespunzător 
a permis, în mod permanent, 
contactul celor mai buni 
atleți români cu posibilii lor 
adversari de peste hotare.

Informarea a analizat apoi 
în mod individual starea de 
sănătate și de formă sportivă 
a principalilor pretendent! la 
un Ioc în echipa olimpică a 
țării noastre și, totodată, ne
cesitățile semnalate de antre
norii acestora.

Concluziile care s-au des
prins din ampla informare

a Biroului F.R.A. au fost su
puse apoi discuției celor pre- 
zenți. Dintre acestea au stîr- 
nit interesul participantilor la 
ședința comună a Biroului 
C.N.E.F.S. cu cel al F.R.A. 
și a unor invitați, modifica
rea sistemului folosit în pre
gătirea pentru J.O, din 1964 
în ceea ce privește descen
tralizarea pregătirilor, propu

toasă ta jurul lotului olimpic 
de atletism; în 22 de probe 
atletice rezultatele din acest 
an sînt mai bune decît cele 
din perioada corespunzătoare 
a anului 1964, iar la 6 probe 
mai slabe; țara noastră și-a 
cîștigat — prin rezultatele 
de pînă acum -r dreptul de 
a avea doi participant! ia 
unele probe atletice, drept

®»

nerea de a se deplasa in 
Mexic 2 și chiar 3 atleți pen
tru o probă, dintre aceștia 
urmînd să facă parte și unii 
tineri de reale perspective 
pentru Olimpiada din 1972, 
porțile lotului olimpic rămî- 
nînd deschise pînă Ia cam
pionatele internaționale ale 
României oricărui performer 
care realizează normele ce
rute, ca și planul de pregă
tire a ultimei etape pînă la 
startul olimpic de la Ciudad 
de Mexico.

Din cuvîntul celor prezenți 
am reținut următoarele: co
laborarea Biroului F.R.A. cu 
organele de conducere ale 
C.N.E.F.Ș. a fost corespunză
toare în ultima etapă și are 
toate premisele de a se men
ține și chiar de a șe îmbună
tăți ; în raport cu Ioturile de 
atleți ale altor țări europene 
normele stabilite de F.R.A. 
sînt mai severe; starea de să
nătate a unora dintre cei mai 
buni atleți români este, în 
schimb, necorespunzătoare la 
această oră, fapt pentru care 
se impun măsuri nu numai 
urgente, ci și eficiente ; apre
cierea unor organe de presă 
potrivit căreia Biroul F.R.A. 
„a pierdut din mină contro
lul pregătirii*' este total ne
fundamentată și nu corespun
de realității, avînd darul să 
întrețină o atmosferă nesănă

cu care nu se pot mîndri 
multe alte țări; pregătirea 
psihologică a atleților poate 
juca un rol important și 
este recomandată atenției Bi
roului F.R.A.; lotul olimpic 
de atletism se impune a fi 
controlat cu regularitate și 
calm, pentru a se asigura un 
climat propice lucrului in
tens și a se îndepărta unele 
excese de natură extraspor- 
tivă de care s-au făcut, după 
Cit se pare, vinovați unii 
sportivi; s-a recomandat, de 
asemenea, acordarea unei a- 
tenții deosebite nu formei de 
pregătire, ci conținutului aces_ 
teia ca și alternarea pregă
tirii specifice cu cea gene
rală, practicată în timpul 
iernii,

După ce toy. Mihai Flores- 
cu, președintele F.R.A., a răs
puns întrebărilor ce i-au fost 
puse, tov. A, Alexe, preșe
dintele C.N.E.F.Ș., a tras con
cluziile ședinței de analiză 
din care a reieșit că Biroul 
C.N.E.F.Ș. apreciază în mod 
pozitiv activitatea F.R.A., că
reia îi revine în continuare 
sarcina pregătirii Iotului 
olimpic, sub controlul condu
cerii C.N.E.F.Ș., cerînd tot
odată ca Ia baza criteriilor 
de selecționare pentru Mexic 
să stea performanțele reale.

RE?.

Marți, de dimineața pînă 
seara, biroul F.R.C. și, 
apoi, comitetul federal 

au dezbătut pe larg activi
tatea ciclismului nostru, ca
rențele care-i frinează încă 
dezvoltarea, mijloacele pen
tru redresarea Iui. Și nu se 
poate spune că acești acti
viști —- în marea lor majo
ritate voluntari — care-și dă
ruiesc, din dragoste pentru 
sportul cu pedale, timpul li
ber pentru elucidarea proble
melor atît de complicate ale 
acestei discipline — au avut 
o misiune ușoară. Incepted 
cu dificultățile ivite în orga
nizarea unor competiții (prin- 
tr-o recentă dispoziție, parti
cipant» Ia o întrecere trebuie 
să-și asigure singuri cazarea 
în orașul în care are loc com
petiția, motiv pentru care 
mulți dintre concurenții „Cu
pei orașelor" au stat pe străzi 
10 ore în căutarea unui Ioc 
Ia hotel), cu acelea privind 
repartizarea materialelor (pro
vincia, pe bună dreptate, esta 
total nemulțumită) și în
cheind eu slaba muncă de 
educație desfășurată de către 
antrenori, birourile secțiilor, 
cluburile și federația de spe
cialitate, în rîndul alergăto
rilor —- iată pe scurt itinera
rul discuțiilor Ia care au 
luat parte membrii forurilor 
de conducere a ciclismului 
românesc. O anume problemă 
— pea privindu-I pe Gabriel 
Moiceanu v— a constituit în 
special preocuparea biroului 
federal. Spre regretul nostru, 
discuția s-a transformat, de 
fapt, în dezbaterea „cazului 
Moipeanu", fără a se insista 
asupra implicațiilor pe care 
Ie are el în lumea sportu
lui și fără a se analiza cau
zele care l-au generat. Au 
fost și oameni care au cerut 
să se pună un mai mare ac
cent pe latura generalizării 
lui, să se vadă și să se ju
dece geneza „cazului Moicea
nu", să se ia măsuri pentru 
eradicarea dopajului, devenit 
flagel în unele țări. Dar, cu 
toate eforturile acestor acti
viști, discuția s-a canalizat 
pînă la urmă în biroul fede
ral asupra cazului lui Gabriel 
Moiceanu, căutîndu-se cu în
frigurare în regulamentele 
U.C.I. sancțiunea ce i se cu
vine. Pînă la urmă a fost gă
sită. întrucit nu ni s-a dat 
permisiunea comunicării ei 
(deocamdată), n-o putem adu
ce la cunoștința cititorilor.

Clar este însă că singurul 
sancționat (și, deci, aparent 
singurul vinovat) este Gabriel 
Moiceanu.

Așa să fie oare ? Ea re
dacție ne-au sosit o serie de 
scrisori ta care simpatizanți 
ai ciclismului, activiști și an
trenori își spun părerea. Și în- 
trucît comunicatul F.R.C. n-a 
fost dat încă publicității, poate 
ar fi bine ea forul de condu
cere a ciclismului să medi-

tovarăși care ne privesc ca 
și cum am dori să le facem 
greutăți sau să Ie ocupăm 
posturile. Chiar în federație 
și în colegiul de antrenori 
există o atmosferă nesănă
toasă. Această atmosferă nu 
poate produce decît rău ciclis
mului românesc. Cum să 
avem pretenții ca sportivii 
noștri să fie disciplinați, bine 
pregătiți pentru întîlnirile in
ternaționale, cînd chiar în fo-

• G. Moiceanu, singurul vinovat ?
• Antrenorii Martie Ștefănescu și Constan

tin Voicu își spun părerea
• Se impun măsuri ferme pentru eradica

rea dopingului

Indianapolis
începînd din 1911, orașul 

nord-ameriean 
găzduiește, în penultima zi 
a lunii mai, una dintre cele 
mai dure și mai spectaculoa
se curse de automobile din 
lume. întrecerea măsoară 
500 de mile (peste 800 km) 
și se desfășoară pe un tra
seu lung de 4,022 km. In a- 
cest an competiția se găsește 
la a 52-a ediție, pe lista cîș- 
tigătorilor figurînd în de
cursul anilor, în majoritate, 
piloți americani. Dintre eu
ropeni, pe primul loc n-au 
reușit să se claseze, în ulti
mele trei decenii, decît re
gretatul Jim Clafk (1965) și 
compatriotul său, Graham 
Hill (1966).

Cursa de la Indianapolis e 
unică în felul ei. Alergările 
se fac, contrar uzanțelor, în 
sens invers acelor ceasorni
cului, iar antrenamentele și 
selecția încep cu multe zile 
înainte de startul oficial. De 
obicei, se prezintă peste 100 
de alergători, însă comisia 
de selecție nu admite în în
trecerea propriu-zisă decît 
33. Probele de verificare sînt 
deosebit de severe și un con- 

execute, 
în cursă, 
de probe 
de mile, 
peste 200

Indianapolis

în acțiune. El a cîștigat ediția de anul a competițieiA. J. Foyt trecut

teze și să la ta considerație 
părerile exprimate în aceste 
scrisori.

Pe marginea editorialului 
„Vorbitul în șoaptă-.", apărut 
în ziarul nostru de luni 13 
mai a.c., nr. 180 (5614), an
trenorul brașovean Martie 
Ștefănescu ne scrie: „Nu pot 
să-mi dau seama cum acești 
copii minunați, crescuți cu 
grijă de părinți, respectați la 
locurile de muncă, decad în 
numai doi ani după ce pleacă 
din locurile unde au crescut. 
Oare să nu fie nimeni Vino
vat de acest lucru ? Chiar nu 
poate fi tras nimeni Ia răs
pundere pentru lipsa de inte
res »n educarea acestor spor
tivi ? Adevărul este că la mai 
puțin de două luni după in
trarea intr-un Iot republican, 
la tînărul sportiv se observă 
un început de înfumurare, o 
creștere exagerată a preten
țiilor.

Nu este edificator și fap
tul că o serie de alergători 
plecați din Brașov (Ziegler, 
Ardeleana, Gonțea, frații Su
ciți ș.a.) n-au trimis nici mă
car o ilustrată colegilor lor 
de muncă din numeroasele 
deplasări peste hotare pp 
care le-au făcut în acești ani ?

Mi-am exprimat de mai 
multe ori părerea că federa
ția de specialitate are dato
ria să facă un sever con
trol antidoping la competi
țiile noastre interne, la con
cursurile de selecție și chiar 
în timpul pregătirilor la lotul 
republican. Nu s-a întreprins 
nimic, deși F.R.C. ar trebui 
să țină seama și de părerile 
antrenorilor provinciali. Am 
Crezut că alegerea mea ca 
membru al Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport îmi va da posibilitatea 
să-mi spun cuvîntul in tre
burile ciclismului românesc. 
Dar, acest lucru nu s-a întîm- 
plat. La federație se găsesc

rul de conducere lucrurile nu 
merg bine ?“

Antrenorul Constantin Voicu
— de la clubul sportiv Steaua
— referindu-se la același ar
ticol, ne scrie, printre altele: 
„Am ferma convingere că 
mai există oameni cu res
ponsabilități pe linie sportivă 
care «pentru o pîine mai 
dulce», acceptă folosirea do
pingului, găsindu-și culcuș 
la umbra rezultatelor false 
ce se obțin prin aceste prac
tici.

Fac apel Ia conștiința co
legilor mei — antrenori de 
ciclism — de a nu mai per
mite folosirea acestor otră
vuri, pentru că — cinstit 
vorbind — rareori alergătorii 
folosesc dopingul fără știrea 
antrenorului. Cer, de aseme
nea, instituirea unei comisii 
medicale care să aplice ana
liza antidoping cicliștilor cla
sați pe primele locuri în în
trecerile de Ia noi. Și nu tre
buie omiși nici juniorii. La 
prima etapă a «Cursei orașe
lor», disputată recent la Plo
iești, am văzut juniori cu 
simptome de oameni dopați, 
care au căzut prin șanțuri.

Este evident că și fără fo
losirea acestor «stimulente» 
(profund dăunătoare organis
mului) se pot obține rezulta
te superioare. Echipa de ju
niori a clubului Steaua a rea
lizat — fără a face uz de nici 
un fel de stimulente — o me
die orară de 43,6 km în proba 
de contratimp pe echipe. Sînt 
și alte exemple asemănătoa
re. Ele vorbesc de Ia sine 
despre marile posibilități pe 
care Ie au rutierii români, 
despre performanțele ce le 
pot obține Pe plan intern și 
internațional concurînd corect, 
in limitele regulamentelor ce 
guvernează sportul cu pe
dale".

Din scrisoarea tov. Jean 
Badea din Constanța, din 

-------------- ț------------------------

cuvîntul unor participanți la 
plenara comitetului federal, 
ca și din părerile exprimate 
de o serie de sportivi reiese 
—• la fel ca din scrisorile 
celor doi antrenori — că res
ponsabilitatea situației create 
in „Cursa Păcii" revine nu 
numai lui Moiceanu. Desigur, 
el poartă o serioasă vină. 
Dar, Gabriel Moiceanu a 
greșit fiindcă î s-a creat ani 
de-a rîndul climatul favora
bil unei optici deformate.

Arbitrii au mai găsit și 
altădată stimulente în buzu
narele cicliștilor. Ei au adus 
faptul la cunoștința federa
ției, dar nu s-au luat nici un 
fel de măsuri. Lucrurile erau 
cunoscute de sportivi. S-a 
creat astfel o conspirație, pe 
baza căreia o serie de spor
tivi acționau fără teamă.

De ce se judecă acum 
„cazul Moiceanu", cînd el este 
de fapt un caz cu implicații 
mai largi, în cadrul căruia 
trebuie puși în discuție mult 
mai mulți oameni și, îndeo
sebi, cei care au favorizat 
apariția unor astfel de feno
mene ? Sîntem de părere că 
Gabriel Moiceanu trebuie 
sancționat, dar votul de blam 
este necesar să cadă și asupra 
celorlalți. Cerem federației 
să reanalizeze, cu și mai 
multă seriozitate, această 
problemă, să dea verdictul 
cel mai echitabil care să aibă 
în primul rind menirea de a 
curma pentru totdeauna inad
misibila stare de lucruri ivită 
ta ciclismul românesc.

RAPID BUCUREȘTI - LOCUL 2 
LA CAMPIONATELE EUROPENE

de 4 000

distan- 
durează 
vitezele

tira

ECHILIBRU DE FORȚE IN ULTIMA 
REUNIUNE A FINALELOR

FEROVIARE
In localitatea Wiesbaden 

(R.F.G.) au avut loc campio
natele masculine europene fe
roviare de popice, în progra
mul cărora au figurat â' 
probei echipe și 200 t A 
mixte individual (tur-retu.j.

Echipa Austriei, în care au 
evoluat jucători vizați pen
tru actualele campionate mon
diale, a totalizat — cu mare 
greutate — 4 941 p.d., fiind ur
mată în clasamentul pe națiuni 
de reprezentanta României, 
Rapid București cu 4 809 p d. 
Pe celelalte locuri ș-au clasat, 
în ordines R.F.G. 4 737 p.d,. 
Ungaria 4 713 p.d., Cehoslova
cia 4 670 p.d.. Franța 4 374 
p.d. și Bulgaria 2 986 p.d. Cel 
mai mare rezultat din echipa 
feroviarilor bucureștepi a fost 
obținut de I. Petru: 847 p.d.

Turneul individual a fost 
cîștigat de maghiarul I. Moj- 
sar cu 1 752 p.d. (2 jocuri). 
Din nou, I. Petru a fost cel 
mai bun dintre români, clasîn- 
du-se pe locul 5 cu 1 665 p.d. 
Ceilalți popicari înscriși în 
concurs. M. Nițescu și tînărul 
Constantin Tudor, au ocupat 
pozițiile 10 (1 Ș99 p.d.) și, res
pectiv, 11 (1 58o p.d.),

curent trebuie să 
pentru a fi admis 
un anumit număr 
pe distanța de 25 
cu viteze medii de 
km pe oră. Alura în care se 
aleargă în fazele premergă
toare întrecerii face ca tri
bunele să fie arhipline zile 
în șir. La competiția oficia
lă asistă pînă la 350 000 de 
spectatori, iar pentru ordine

sînt mobilizați în jur 
de polițiști.

Acoperirea întregii 
țe de 500 de mile 
peste trei ore, iar
înregistrate sînt impresionan
te. Cîștigătorul de anul tre
cut, americanul A. J. Foyt, 
a parcurs întreaga distanță, 
la volanul unei mașini Co- 
yote-Ford, cu o medie gene
rală de 244 km pe oră. Pen
tru o asemenea performanță 
se consumă o mare cantitate 
de carburanți pe care mași
nile n-o pot lua în întregime 
la bordul lor. De aceea, de

Be să ?
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două sau de trei ori în 
pul cursei, concurenții intră 
pe o pistă de refugiu pen
tru alimentare. Acolo, 
pe special antrenate „fac pli
nul" și schimbă roțile ale 
căror cauciucuri se distrug 
la viraje. întreaga operațiu
ne nu durează decît 18—20 
de secunde !

Cursa reprezintă un mare 
husiness atît pentru organi
zatori (încasările sînt fabu
loase), cit și pentru piloți și 
constructori. Același Foyt, 
de care am amintit, a pri
mit anul trecut pentru vic
toria sa premii în valoare de 
500 000 de dolari. Dar și 
riscurile sînt enorme, circui
tul de la Indianapolis fiind 
vestit prin accidentele sale, 
în 1964, în flăcările izbucni
te, ca rezultat al unei buscu
lade, au ars 12 automobile și 
doi alergători. Campania de 
presă dezlănțuită cu acel pri
lej a pledat pentru suprima
rea cursei, ceea ce bineînțe
les nu s-a realizat. Au fost 
luate totuși unele măsuri 
pentru sporirea securității 
alergărilor, care însă sînt 
destul de ineficace. Chiar la 
antrenamentele din săptămî-

echi-

nile 
s-au 1 
tecție, 
Mike Spepce, care proba un 
automobil cu turbină, și-a 
găsit moartea.

Ediția din acest an trebuia 
să însemne, pe lîngă altele, 
o confirmare a turbinelor cu 
gaze folosite pe mașinile de 
curse. Constructori dintre cei 
mai vestiți — Colin Chap
man, Caroll Shelby, Ando 
Granatelli — înscriseseră în 
cursă astfel de mașini, pe 
care voiau să le probeze 
alături de automobilele cu 
motor clasic. Dar moartea 
lui Spence, precum și cele
lalte accidente suferite de 
alți cîțiva piloți, i-au deter
minat pe constructorii citați 
să declare că se retrag din 
competiție. In plus, a inter
venit și un conflict de ultim 
moment, datorită faptului că 
nu s-a găsit o formulă echi
tabilă pentru echivalarea pu
terii turbinelor. Toate aces
tea au redus din interesul 
pentru cursă și au pus-o sub 
semnul unei oarecari incer
titudini.

trecute cîteva 
lovit de zidul 
, iar pilotul

mașini 
de pro- 

englez

Dumitru LAZAR

(Urmare din pag. 1) 

pionatelor — proba caiacelor 
de 4, întrecerea în care de fie
care dată . spectatorilor li se 
oferă prilejul unei pasionante 
și deosebit de spectaculoase 
dispute sportive. Egalitatea 
de pe prima parte a cursei 
între echipajele cluburilor 
Dinamo și Steaua a fost con
tinuată — cu avantaj pentru 
dinamoviști — și în tururile 
următoare ale probei, Cu 
mai multă omogenitate valo
rică, excelînd tactic, Calenic, 
Ivanov, Covalîov, Sidorenco 
reușesc să se distanțeze și să 
cîștige autoritar cursa.

După cele 18 finale ale 
campionatelor naționale se 
cuvin, desigur, și alte con
statări. Le vom împărtăși 
intr-unui din numerele vii
toare.

rezultate tehnice
K 2 — 19 000 m: 1. I. TE- 

RENTE-C. COȘNIȚA (Steaua) 
45:48,0 ; 2. M. Jvanov-I. Si-

miocenco (Steaua) 45:51,0 j 
3. A. Sciotnic-C. Macarenco 
(Dinamo) 46:32,0.

K 1 - W 000 m: 1. ȘT. 
POCORA (Steaua) 49:18,8 ;
2. A. Varabiov (Dinamo) 
51:21,5 ; 3. N. Schmul (Olim
pia) 51:44,3.

C 2 — 10 000 m : 1. I. SU
HOVS. PROCOP (Steaua) 
50:15,5 ; 2. P. Maxim-A. Si- 
mionov (Dinamo) 50:36,0 ;
3. Trofimov-Sevastian (Steaua) 
51:56,5.

C 1 — 10 000 m; l. A. RU- 
TELCHIN (Dimano) 54:16,0;
2. A. Igorov (Steaua) 54:20,9 ;
3. I. Macarenco (Dinamo) 
56:00,4.

K 4 — 10 000 m! A. CA- 
LENIC-D. IVANOV-C. CO- 
VALIOV-I. SIDORENCO (Di
namo) 39:55,8 ; 2. Scurca-Te- 
rente-Artimov-Cuciuc (Steaua) 
40:27;3; 3. Anuri-Penisov-
Trofin-Zabara (Dinamo) 
41:19,7.

în clasamentul pe cluburi, 
primul loc a revenit echipei 
Dinamo cu 1992 puncte.

CAMPIONATELE MONDIALE

St CUUOSC LOIIJJilll 
spomiviioo români
Pregătirile popicarilor noș

tri în vederea apropiatelor 
campionate mondiale se apro
pie de sfîrșit. După maj multe 
întîlniri internaționale ds 
verificare în țară și peste ho
tare, antrenorii F. Popeșcu și 
Alexandru Andrei au reținut 
următorii sportivi: fete — 
Ținea Balaban, Elena Cernat, 
Crista Szocs, Margareta S?e- 
many, Cornelia Moldaveanu, 
Elena Trandafir, Florina Ne- 
gutoiu, Ana Marcu; băieți — 
P, Purje, C. Vînătoru, I. Mi- 
eoroiu, V. Măntoiu, Gh. Sil
vestru. C. Radulescu, A. Șu- 
catu, D- Kridor, l. Tismănaru. 
A. Chirjlă.

LA CINEMATOGRAFUL PATRIA DIN CAPITALĂ

SOPHIA LOREN, STEPHEN BOYD, JAMES MASON,

CHRISTOPHER PLUMMER, MEL FERRER, OMAR SHARIF

apaa? în Silmul

Regsa: ANTHONY MANN Film in culori pe ecran panoramic

Condiții optime de vizionare, sala are aer condiționat
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Djalma Santos, Orlando, Pepe 
in curind la București...

Ieri, la federația de fotbal 
l-am întîlnit pe dl. Zakour, 
impresarul brazilian care se 
ocupă de turneele în Europa 
ale fotbaliștilor din America 
de Sud, Africa și Asia. După 
cum se știe, fotbaliștii na
ționalei Congoului (Kinshasa) 
și-au încheiat turneul (or
ganizat de dl. Zakour) pe 
care l-au întreprins în țara 
noastră, plecînd din Bucu
rești. Dl. Zakour a rămas 
încă o săptămână în capi
tala noastră pentru a se 
odihni și perițru perfectarea 
unor noi turnee.

— Aveți în perspectivă adu
cerea vreunei echipe brazi
liene în România în lunile 
viitoare ?

— Da! Două vizite sini si
gure. Este vorba de cele ale 
unor oaspeți cu „cărți de vi
zită" mai mult decit onora
bile. La sfîrșțtul lui iulie, va 
sosi în România echipa Por
tuguese Rio de Janeiro, ce în

treprinde un lung turneu eu
ropean, iar In prima dacadă 
a lunii septembrie Selecțio
nata statului Sap Paulo,

Din aceste puternice garni
turi nu vor lipsi DJALMA 
SANTOS, ORLANDO, PEPE, 
MENGAUVIO, mari tehni
cieni, adevărați jongleri ai 
balonului, care — sînt sigur 
— vor satisface exigențele 
publicului dv.

Totodată, sint în curs de 
perfectare și două turnee în 
„sens contrar”. Adică, depla
sări ale echipelor românești 
în’ străinătate. Duc tratative 
pentru două turnee de lungă 
durată ale unor selecționate 
românești. Primiul din ele, la 
începutul anului viitor (ianua
rie—februarie), dincolo de 
Ocean : Mexic, Columbia, Bo
livia, Paraguay și Ecuador. 
AI doilea, vizează continentul 
african. Deocamdată, sîntem 
în stadiul discuțiilor asupra 
itinerarului și datelor pe 
care le veți afla în cuirînd.

DINAMO BUCUREST1-
RAPID 3-1 (2-0)

I-olat intre doi adversari, fragilul înaintaș al Stelei, Gigi Tătaru, privește nemitincios inter vențm hotărită a fundașului Codrea. Fază din meciui Steaua - .U* Cluj, Stat duMă 
pe stadionul Republicii

V. STĂNESCU - DAN COE: 
STADIUL ACTUAL AL CONTROVERSEI

în urmă cu aproape trei 
șăptămîni, ziarul nostru a 
început să caute explicații 
pentru absența lui Dan Coe 
din echipa Rapidului. La o 
primă întrevedere avută cu 
el, fotbalistul giuleștean ne-a 
declarat că șe află într-un 
adine conflict cu antrenorul 
Valentin Stănescu, descriin- 
du-ne evoluția și datele aces
tuia, într-adevăr de o severă 
gravitate. Datele problemei 
ne-au obligat, prin impera
tivul eticii profesionale, să 
nu dăm nimic publicității 
pînă la .. " 
lalte părți (antrenorul Va
lentin Stănescu) și pînă la 
consultarea conducerilor sec
ției de fotfcal și a clu
bului Rapid. A fost nece
sar să așteptăm întoarcerea 
feroviarilor din turneul în
treprins în Algeria. La pu
ține zile după aceea, ziarul 
nostru a organizat o masă 
rotundă, invitînd pe mul ți 
dintre cei în stare să eluci
deze aspectele controversate 
ale altercației. Au participat, 
printre alții, Petre Capră, 
președintele clubului, Emme
rich Vogi, M. Mihăilescu, Du
mitru Trandafir, Valentin Stă
nescu, Dan Coe și căpitanul 
echipei, Ilie Greavu.

Cei care au luat cuyîntul 
s-au referit la cîteva aspecte

audierea celei-

petrecute țn ultimele două 
luni, afirmînd că, în sine, 
conflictul ar fi avut un mo
bil oarecare, dar că el s-a 
amplificat datorită suscepti
bilității și orgoliului celor 
două părți. S-a arătat, de 
asemenea, că nu i s-a inter
zis lui Dan să facă antrena
mente^ la club, el fiind, dim
potrivă, solicitat pentru tur
neul din Algeria. S-a mai 
recunoscut că s-a aprobat, 
pe termen limitat, cererea lui 
Dan de a se dedica total pro
fesiei sale. Au fost formu
late și unele aprecieri critice, 
arătîndu-se că Dan Coe se 
supraestimează, depreciind pe 
unii coechipieri sau adver
sari și că ar fi urmat doar 
cu intermitențe un tratament 
medical, de care avea abso
lută nevoie. S-a menționat 
că ar fi indicat să-și reia 
antrenamentele, urmînd să 
reintre în echipă atunci 
cînd gradul său de pregă
tire va recomanda această 
măfcură.

La rîndul său, fundașul 
rapidist și-a manifestat 
dezacordul față de această 
optică, afirmînd că n'i tre
buie admisă atitudinea de lo
calizare a conflictului la eve
nimentele cele mai recente. 
„Ar însemna să deformăm

adevărul, a spus Dan. Con
flictul dintre antrenor și 
mine este mult mai vechi și 
are fațete multiple. El tre
buie rezolvat în fondul său. 
Sînt gata să spun tot ce am 
pe suflet, dacă voi avea po
sibilitatea să vorbesc în fața 
întregului birou de conducere 
al secției de fotbal și al clu- 
—1_1. Nu voi declara nimic 

Solicit 
celor 

voi

Duminica, la Brașov

L" BRAȘOV L" BUCUREȘTI

PENTRU 0 POLITICĂ
DE PERSPECTIVĂ

A ECHIPEI NAȚIONALE

Duminică 2 Iunie, stadionul 
„Trântorul" din orașul de la 
poalele Tîmpei va găzdui 
dubla înitilnine dintre repre
zentativele școlare din Bucu
rești și Brașov. Partida „ve
detă" va programa meciul 
dintre cele două „ L"-uri, 
onoarea „deschiderii" reve
nind echipelor școlilor gene
rale.

Și acum ultimele vești, de 
pe cheiurile Dîmboviței și 
din Țara Bîrsei.

BUCUREȘTI: Profesorul
Tr. To.me.scu, metodist la 
C.M.E.F.S., unul dintre îndru
mătorii „L"-ului buoureștean, 
a fost concis: „Nici o modi
ficare esențială în cele două 
loturi. Aceeași situație și la 
echipa „puștilor" (n. r. școlile 
generale). Deși a pierdut re
vanșa, Ozon este mulțumit de 
copiii săi".

în ce privește meciul re
vanșă cu Brașovul, tov. To- 
meșcu ne-a spus: „Luna 
viitoare este perioadă grea 
pentru elevi: teze, examene, 
pe de o parte, finalele cam
pionatului republican de ju
niori, pe de alta. Așa că, la. 
revanșă nu ne putem gîndi 
mai devreme de 15 septem
brie".

nu s-au pronunțat încă asu
pra lotului, ultimul verdict 
urmînd să-1 dea după cele 
două trialuri oare au Ioc în 
această săptămână. Oricum, 
I. Olteaiw, I. Costache, N. Tu- 
cunel de ’
A. Boc și 
Liceul nr.
natori de

La Brașov, numărul bile
telor vândute pînă la această 
oră : peste 5 000 !

la Liceul nr. 3, 
S. Oojocaru de la 
1 și alții sînt „se- 
drept".

bului. 
acum, 
turor 
atunci 
punctul meu

Tov. Petre 
plicat că a fost convocat la 
o astfel de adunare plenară, 
dar că a lipsit. Dan pretinde 
că nu a fost anunțat

Drept răspuns la solicitarea 
lin Dan, antrenorul Valentin 
Stănescu a declarat că nu 
va mai participa la o altă 
discuție pe tema acestui caz. 
După cîteva încrucișări de 
spade verbale, după cîteva 
minute def consultări, preșe
dintele clubului a consimțit 
să convoace luni 27 mai pe 
toți conducătorii clubului în 
fața cărora urma ca Dan 
Coe să-și afirme punctul său 
de vedere. Dar, Ia numai o 
oră după anunțarea acestei 
hotărîri arn fost anunțați te
lefonic de contramandarea șe
dinței !

Atunci, am cerut lămuriri 
tov. Emil Spireș, președin
tele secției de fotbal a clu
bului Rapid. Iată în rezumat 
opinia dumisale : „Nu avea 
rost să mai convocam, la ce
rerea lui Dan, o nouă ședin
ță. Dacă el deține elemente 
suplimentare decit cele cu
noscute nouă, atunci trebuie 
să ne informeze în scris. Vom 
analiza un astfel de memo
riu și vom da dovadă de 
obiectivitate și severitate față 
de vinovați".

Ieri la prînz, Dan Coe a 
înaintat președintelui secției 
de fotbal o informare de
taliată.

Vom urmări, ca și pînă 
acum, evoluția acestui con
flict puțin obișnuit și îi vom 
informa pe cititori.

Romulus BALABAN

convocarea țu- 
responsabili. Și 
face cunoscut 

de vedere".
Capră i-a re-

. pidist s-a accidentat, reintrind ■ 
după îngrijirea medicului ; min. 
23, dribling prelungit al lui 
Dumitrache lingă steagul de 
corner, urmat de trei lovituri de 
colț pentru Dinamo în numai 
20 de secunde; min. 30, cursă 
Pîrcălab urmată de o excelen
tă centrare la semiînălțime, la 
care plonjonul așteptat al 
Dumitrache nu se produce 
sau de... vocea de bas a 
Valentin Stănescu (ascultată 
tot stadionul), care-și 
din cînd în cînd băieții să iasă 
afară din apărare.

Repriza a doua începe cu 
cîteva atacuri mimate somno
lent de rapidiști. Se sting și .ele 
foarte repede. In min. 55 cade 
și golul trei al dinamoviștilor. 
Corner scurt bătut de Pîrcălab 
la Ghergheli — centrare — Du
mitrache simulează plonjonul, 
mingea ajunge la Naghi care 
înscrie ușor : 3—0.

Și jocul continuă în același 
ritm de „alunei". Rapidiștii sînt 
calmi, imperturbabili chiar, 
dindu-ne senzația că se gîndesc 
în timpul jacului la Cupă, iar 
noi, cei din tribune, ne 
mărturisim, la Best, 
și Bobby Charlton, pe 
vom vedea peste două 

. micul ecran. Pînă la 
partidei, încă 2—3 „mișcări' 
nimă calmul plat al jocului 
(Dumitrache — min. 70 și 
Haidu — min. 71 sînt la un pas 
de gol, iar Ionescu înscrie în 
minutul 84, reluînd mingea ex
pediată în bară de Dumitriu

lui

lui 
de 

chema

gîndim, 
Eusebio 
care îi 
ore pe 

sfîrșitul 
■“ a-

BRAȘOV: Știri proaspete 
din tabăra gazdelor de du
minică, furnizate de cores- 
pen den tul nostru, C. GRUIA:

9 S-a stabilit lotul școlilor 
generale, numărând 16 jucă
tori aflați în grija antrenori
lor prof. A. Muta Și L M‘e- 
saroș. Iată lista școlarilor, 
oare vor apăra cylprile, bra
șovene : V. Oană, T. Băldaa- 
nu, Gh. Arineanu, P. Prejme- 
iieanu, V. Bănică, V. Socaoiu, 
D. Vasilică, S. Ciucă, I. Po
rumbiță, M. Crăciun, E. Du
mitrescu, D. Cîrstea, Gh. Pa
puc, C. Dușa, Gh. Maravela, 
N. Balea.

© Antrenorii „L"-ului, prof. 
I, Vulcăneainu și Șt. Hidișan,

II, mai șters în acest joc de 
marcajul individual al lui Stoe- 
nescu decit de cel al lui 
Guameri, în meciul cu Italia) 
la care, în lipsa ochiului tele
viziunii, au venit cam de două 
ori atîția spectatori cîți am 
văzut la ultimele jocuri din 
Capitală. Bănuim, însă, că au 
plecat de la meci destul de de
cepționați. N-au asistat la în
tâlnirea promisă de „firma" cu 
frumoasă tradiție a partidelor 
Dinamo București — Rapid. 
Rapidul a fost o simplă „cursă 
de provincie", iar Dinamo a 
cîștigat la pas...

La tineret: Rapid — Dinamo 
București 3—2 (2—2).

Meci amical Internațional

CONSTANȚA 29 (prin telefon). 
— Echipa belgiană F- C. Bruges 
și-a început turneul în țara noas
tră. Fotbaliștii antrenați de Hoff- 
ling au jucat în compania Faru
lui, la Constanța, în fața a 5 OM 
de spectatori. Partida ș-a termi
nat la egalitate : 3—3. Cele sase 
goluri au fost înscrise în ordine 
de : Iancu (min. 6), Ologu (min. 
12), Lambert (min. 20), Radu (min, 
40), Theo (min. 77, din 11 metri) 
și pemoor (min. 84). Jn echipa 
constănțeană au jucat Radu și la- 
mțl din lotul de tineret. Meciul 
a fost arbitrat de Gh. Popovici — 
București.

C. ROPA șl
L. BRUCKNER — coresp.

Noua comisie de pregăti
re « echipei naționale de 
fotbal și-a început activi
tatea promițător. Este com
pusă din personalități com
petente, cu idei clare și. 
care se bucură neindoios 
de încrederea opiniei pu
blice. După primele luni 
de activitate a noii comi
sii nu putem totuși scăpa 
de impresia că activitatea 
ei se situează pe tin drum 
mult umblat și că aplică 
principii de loc inovatoa
re. Se lucrează parcă fără 
acel dinamism și acea ini
țiativă absolut necesare 
pentru a urni lucrurile de 
pe punctul destul de co'oo- 
rît pe care se află de cîțiva 
ani.

Se lucrează intr-un fel 
care lasă impresia unei 
inerții birocratice, în care 
căutarea unor semnături 
acoperitoare este mai im
portantă decit activitatea 
inovatoare cu orizont larg, 
vizînd ziua de mîine a 
confruntărilor internațio
nale a echipei noastre re
prezentative.

Se știe că trebuie să a- 
vem puțină răbdare.. Noile 
măsuri plănuite pentru re
dresare nu pot da roade 
imediat, dar nu este cazul 
nici să așteptăm ca aceste 
măsuri să se reflecte in 
munca cu echipa națională 
peste ani, cînd cadre noi 
de selecționați vor putea 
înlocui pe cele existente. 
Luind mai multe răspun
deri, comisia mai poate 
lărgi mult sfera sa de ac
tivitate. . Se pare insă că 
această comisie trebuie să 
capete un mandat suficient 
de cuprinzător pentru a nu 
fi încătușată de nevoia de 
a obține succese cu mijloa
ce care nu servesc cu ni
mic politica de perspecti
vă a echipei naționale, cum 
este, de exemplu, și rezul
tatul de la Linz.

Un început bun s-a fă
cut cu folosirea unor ele
mente tinere. Acțiunea a- 
ceasta trebuie continuată 
cu mai mult curaj. Este, 
oricum, singura metodă 
care permite să sperăm să 
avem intr-un viitor mai a- 
propiat o națională mai va
loroasă decit aceea din 
anii trecuți. Rezultatele 
„satisfăcătoare" obținute cu 
jucătorii maturi nu ne 
spun nimic, căci ele con
firmă cel mult o medio
critate cunoscută Și care, 
totuși, nu ne satisface. 
Nu putem, viza mai sus de- 
cît sporind că tinerii vcfr 
putea da ipai mult, iar 
tinerii a-tât așteaptă ca să 
he-o dovedească...

Un alt capitol este cel 
al adversarilor posibili. Să 
căutăm adversari de va
loare pentru a crește, pen
tru a căpăta încredere și 
pentru a pierde ne justifi
catele complexe de infe
rioritate și pentru a pu
tea măsura cu etaloane va
labile stadiul la care am 
ajuns. Lucru curios, echi
pa noastră națională nu 
are adversari tradiționali 
cu care să se măsoare an 
de an. Ne gîndirn la me
ciurile anuale tradiționale 
Franța — Belgia, Ungaria 
—- Austria, Anglia — Sco
ția etc. De ce să nu avem 
un joc anual cert cu Iu
goslavia, cu Bulgaria, cu 
Spania, cu Suedia, cu Ita
lia formînd coloana verte
brală a calendarului inter
național ?

Dar numai cu jocurile a- 
micale nu ajungem depar
te. Viitorul este al compe
tițiilor oficiale. Dacă nu 
avem jocuri oficiale sufi
ciente de ce să nu contri
buim printr-o diplomație 
sportivă mai dinamică la 
inițierea unor competiții o- 
ficiale ? De ce să nu ini
țiem o cupă a Națiunilor 
Latine (cu Portugalia, Fran
ța, Spania, Italia), o cupă a 
țărilor din Europa Centra
lă, o cupă a țărilor rive
rane Mării Negre etc?

Mai mult curaj și mai 
multă inițiativă se cere și 
la pregătirea tactică a e- 
chipei naționale. Echipele 
trebuie pregătite să se a- 
pere organizat și nu hao
tic (ca la Einz), să aplice 
metode moderne. Dar apă
rarea nu trebuie să do
mine orizontul tactic al 
jucătorilor într-atît ca să 
nu fie în stare să tempori
zeze jocul în mijlocul te
renului, să contraatace cu 
curaj și să joace chiar și 
constructiv în susținerea o- 
fensivei. Aci se ridică, în 
special, anumite probleme 
ale pregătirii psihologice, 
care așteaptă să fie rezol
vate de comisia de selec
ție și pentru care, even
tual, va trebui să capete 
ajutorul unor specialiști în 
materie.

Nu este lipsit de impor
tanță nici faptul că o po
litică . așa-zisă de „cumin
țenie" în munca cu echi
pa națională ar constitui 
un exemplu cit se poate 
de prost pentru cluburile 
noastre, cărora li se cere 
cu multă tărie curaj și 
inițiativă în activitatea lor 
de împrospătare a fotba
lului.

PRINTRE ROfl Șl PEDALE

MÎINE, START ÎN 
„CUPA STEAUA" 

începînd de mîine, fpndiștii 
vor lua parte la o nouă com
petiție pe etape- Este vorba 
de întrecerea organizată de 
clubul sportiv Steaua pe iti
nerarul : București—Oltenița 
—București, 110 km (etapa I, 
vineri 31 mai, start la ora 
16,30 de la km 13); Bucu
rești — Alexandria — Bucu
rești, 130 km (etapa a II-a, 
sîmbătă 1 iunie, start la ora 
16 de la km 14,4); București 
—Ploiești—București, 120 km 
(etapa a IlI-a, duminică 2

la ora 8,30 de la 
întocmesc clăsa-

iunie, start 
km ?)■ Se 
mente individuale, pe etape 
și generale.

La competiție participă ru
tieri din Capitală și din ora
șele Ploiești, Brăila, Brașov 
și Tg. Mureș. întrecerea con
tează și ca ultim criteriu de 
selecție al echipei ce pe va 

. reprezenta în cea de a 8-a 
ediție a cpmpetiției „Tour de 
l'Avenir” care începe la 

7 iunie.
CAMPIONATUL NAȚIONAL 
DE CONTRATIMP ȘI FOND 

în cadrul fazei pe Capitală 
, a campionatelor naționale de 

contratimp individual și fond 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate :

Contratimp individual: se
niori (30 km) —- 1. T. Pute- 
riei (Steaua) 43:88 ; 2. Al. So- 
fronie (Dinamo)
3. V. Selejan (Dinamo) 44:25 ; 
juniori cat. I (15
1. FI. Purcăruș (Steaua) 22:19 
juniori cat. a II-a (10 km) • 
1. N. Gavrilă (Steaua) 15:09.

Fond : seniori (120 km) —

44:13 ;

km);

Velișții își trăiesc sezonul din plin... Iată-i pe specialiștii clasei Finn, dind bătălia pentru un loc mai bun la 
Startul uneia dintre regatele „Cupei Mamaia" Foto: N. AUREL

N. BRAȘOVEANU

1. V. Selejan (Dinamo) 
3 h. 02:06 ; 2. V. Tudor (Di
namp) ; 3. Em. Rusu (Dina
mo) — același timp; juniori 
cat. I (60 km) : 1. N. Naghi 
(Steaua) 1 h. 29:31 ; juniori 
cat. a II-a (30 km): 1. V. Bu- 
duru (Steaua) 52:37.

PISTARZII NOȘTRI 
ÎNVINGĂTORI ÎN 

BULGARIA
Cicliștii români au luat 

parte la un concurs de pistă 
cape s-a desfășurat la Sliven. 
Concurînd în compania unor 
cicliști din Sofia, Burgas, 
Ruse, Plovdiv și din alte 
orașe, reprezentanții noștri au 
obținut o serie de victorii. 
Astfel, FI. Negoescu a ocu
pat primul loc la viteză, 
fiind urmat de Dan Popovici,

G. Negoescu a cîștigat proba 
de semifond (100 ture) cu 
două ture avans, iar Mircea 
Virgil a învins în probele de 
eliminare și ștafetă (îm

preună cu Paul Soare).
c. taxase a cîștigat 

„CUPA BRĂILA 600“
Cu prilejul împlinirii a 

600 de ani de existență a 
orașului Brăila s-a organizat 
și un concurs ciclist de fond. 
După cele două, etape pri
mul Ioc a revenit brăileanu- 
lui C. Tănase cu timpul de 
2 h. 33:52. El a fost urmat 

de D. Nemțeanu și St. Ene, 
ambii din Brăila. Pe echipe 
primul loc a fost ocupat de 
formația Tînărul Metalurgist 
Brăila, urmată de Petrolul 
Ploiești.

MOTOCROSIȘTI DIN 7 ȚĂRI - LA BRAȘOV
La sfârșitul săptămânii, 

Brașovul va găzdui un mare 
concurs internațional de mo- 
tocros, la startul căruia vor 
fi prezenți, alături de spor
tivii români, alergători din 
7 țări europene.

Au confirmat participarea 
următorii 18 motocicliști 
străini : Gerold Dietl (Aus
tria), Miroslav Stoch, Jiri 
Churovy, Bohumii Bruj, Pa
vel Hora (Cehoslovacia), Finn 
Ingemar, Knud Johansson, 
Bent Arens (Danemarca), 
Georges Klaus, Albert Cou- 
rajod, Andre Stouder (Elve
ția), Anton Kieele (R.F.G.), 
Bruce Thompson (Irlanda). 
Arpad Pozmink, Pall Vorbs, 
Lajos Nadudvary, Ferenc 
Antal, Lasio Weimbach (Un
garia).

Antrenorii lotului național 
au desemnat alergătorii ro
mâni care ne vor reprezenta. 
Aceștia sînt: Dovids, Dănescu, 
Chițu, A. Ionescu, Coman, 
Macarie, Savin, Sasz, Goran, 
Moașa, Szinte, Kriszbay (250 
CMC), Seiler, Puiu, Gh. Ion, 
Paxino, Keresteș, FI. Ștefan, 
Stephani, Lucaci, Bobîineanu 
și Cîrjan (500 CMC). Ei vor 
avea o sarcină dificilă în a- 
cesț concurs dacă privim 
prin prisma valorii adversa
rilor. Clasa mașinilor grele 
întrunește la start „cărți de 
vizită" de mare prestigiu, 
printre care : G. Dietl, P. 
Hora. A. Kleeje, L. Wein- 
bach și A. Courajod, cunos- 
cuți publicului nostru din 
evoluțiile anterioare pe tra
seele românești.



NE VORBEȘTE JOHN CASTLE,
VICEPREȘEDINTE AL A. L B. A- «rlD

De ieri se află la București 
r tin oaspete de seamă, vice
președintele A.I.B.A., dl. John 
. Castle, președintele Comisiei 
[ de arbitraj de pe lîngă forul 
> internațional al sportului cu 
[ mănuși — amator. Oficialul 
i australian este una din cele 
1 mai proeminente figuri ale 
I „nobilei arte", el numărînd 
1 nu mai puțin de 45 de ani 
■ în slujba boxului. Dl. John 
Castle, în vîrstă de 64 de 
ani, a practicat în școală 
acest sport, reușind să cîștige 
campionatul clasei respective 
și dovedindu-se un „pun- 
cheur* de temut.

— Apoi, am abandonat bo
xul pentru că eram prea mic 
și nu aveam alonjă ca să pot 
face performanțe".

Dl. John Gastle are 6 bă
ieți ! 3 sînt medici, unul este 
arhitect, iar doi sînt încă pe 
băncile Universității din 
Sydney.

— Fiii dv. n-au practicat 
boxul ?
\ ‘—Să vă spun sincer, nici 
. unul dintre ei n-a arătat in 
• timpul școlii că poate exe
cuta corect loviturile, adică 
cu mănușa închisă și atunci, 
știindu-mă pe mine că sînt 
președintele forului de arbi
traj și, mai ales că sînt de
osebit de sever în ring, au 
renunțat să mai intre intr-o 
sală de antrenament.

John Castle activează ne
obosit în calitatea pe care o 
are. Din 1966 de cînd a pri
mit galonul de vicepreședinte 
al A.I.B.A. a organizat nu
meroase seminarii internațio
nale și a examinat o serie 
de „cavaleri ai ringului" în 
cadrul examenelor A.I.B.A., 
fiind recunoscut pentru com
petența sa.

După această primă „re
priză" a interviului nostru, 
amabilul nostru interlocutor

ne-a dat următorul răspuns 
la întrebarea >. „Cînd i-ați 
văzut pentru prima oară pe 
boxerii români ?".

— La Melbourne unde pe 
ringul de la „West Melbourne 
Stadium" românii Dobrescu, 
Linca, Dumitrescu și Negrea 
au impresionat prin ambiția 
și calitățile lor tehnice re
marcabile. Îmi plac boxerii 
români pentru că sînt com
bativi. Apoi i-am admirat la 
Tokio, Moscova și Roma, și 
de multe ori, am fost furat 
de minunatele faze oferite 
de ei, aplaudind îndelung 
chiar de la masa oficială.

11 rugăm pe dl. Gastle să 
ne spună care a fost pro
blema cea mai importantă a 
lucrărilor Comitetului exe
cutiv, recent încheiate la Te
heran.

— Fără îndoială, alegerea 
locului viitoarei ediții a cam
pionatelor europene din anul 
1969. Membrii A.I.B.A. s-au 
orientat excelent oferind Ro
mâniei organizarea „europe-

nelor". România merită cu 
prisosință onoarea de a fi 
gazda acestei importante în
treceri. Președintele A.I.B.A,, 
dl. Russel, și secretarul ge
neral, dl. H. Banks, mi-au 
vorbit în termeni elogioși de 
popularitatea de care se bu
cură boxul în țara dv. Ieri, 
pe stadionul Republicii, 
m-am convins personal, cît 
de mult iubește spectatorul 
român acest sport. Vă urez 
succes in dificila dv. misiune 
și sînt convins că „europe
nele" de la București vor 
cunoaște un remarcabil suc
ces.

Mulțumindu-i pentru inter
viul acordat, dl. J. Gastle 
ne-a confirmat că la începu
tul lunii mai 1969 echipa 
Australiei va întreprinde un 
turneu de două • meciuri în 
România. Este pentru prima 
oară în istoria boxului aus-
tralian, cînd reprezentativa 
țării cangurilor evoluează in 
Europa.

Paul OCHI ALBI

AU FOST DESEMNAȚI F1NALIȘTI

ÎN TOAMNĂ, LA BUCUREȘTI 

ROMÂNIA - SUEDIA 
LA TENIS DE MASĂ

Forul de specialitate con
tinental a stabilit programul 
celei de a doua ediții a Ligii 
Europene de tenis de masă. 
La tragerea la sorți au ieșit 
următoarele meciuri ale pri
mei etape (28 septembrie — 
26 octombrie} : Anglia—
R. F. a Germaniei, Cehos
lovacia—U.R.S.S., România— 
Suedia. Formația Ungariei nu 
joacă in această etapă. Deci, 
între 28 septembrie—26 oc
tombrie, la București: Româ
nia—Suedia la echipe mixte.

Concursul internațional 
atletic de la Sofia
La sfîrșitul săptămânii va 

avea Ioc pe Stadionul „ Vasil 
Levski" din Sofia competiția 
internațională de atletism 
organizată de ziarul Narodna 
mladej. La întreceri țara 
noastră va fi reprezentată de 
Un lot masiv de sportivi, între 
care: B. Iliescu, Gh. Ungu- 
reanu, Fl. Purghel, R. Rusu, 
Gh. Cefan, I. Căpraru, N 
Perța, I. Rățoi, V. Sărucan, 
V. Mureșan, Cr. Ivan, Gh. 
Popescu, S. Ciochină, Doina 
Bădescu, Valeria Bufanu, Vio
rica Viscopoleanu, Virginia 
Bond, Ana Sălăgean, Bis 
Manoliu, Mihaela Peneș, Ioa
na Stancu.

UN BUCHET DE CAMPIOANE! Fotografia noastră reprezintă lotul echipei de volei 
Partizan, care a ciștigat campionatul Iugoslaviei pe anul 1968 fără să fi suferit vreo înfringere 
de-a lungul celor 18 etape ale competiției Foto: TEMPO — BELGRAD

Dinamo București
(Urmare din pag. 1) 

sentimentale pronunțate cu 3—2 
în meciurile Năstac — Olteanu și 
Iancu — Mariuțan, în care ultimii 
puteau fi tot atît de bine decla
rați victorioși.

PRIMELE FINALE: semi- 
muscă : P. Ganea—V. Drăgan; 
cocoș Gh. Pușcaș — N. Gîju ; 
semiușoară Gh. Bădoi — C. 
Cuțov ; semimijlocie V. Sil- 
berraan (calificat în dauna 
neprezentării Iui Popa) — A. 
Majai; mijlocie Al. Năstac —

Gh. Chivăr ; grea I. Alexe — 
A. Iancu.

Astă-seară de la ora 19, au 
loc ultimele semifinale, după 
cum urmează: C. Ciucă — 
P. Iuga ; F. Molnar—C. Gru- 
iescu ; A. Simion—Gh. Drugă; 
C. Buzuliuc—N. Moldovan ; 
Al. Șerban — Gh. Ene; M. 
Dumitrescu—V. Antonio ; I. 
Covaci—Gh. Călin ; D. Găi- 
naru—V. Badea ; M. Constan- 
tinescu—I. Monea ; P. Cîm- 
peanu—V. Trandafir. In com
pletarea programului 4 me
ciuri oficiale pentru campio-

natul de juniori: A. Barna— 
A. Kelemen; P. Dobrescu— 
C. Bumb ; V. Lehăduș—D. Ze- 
Iinca și V. Schiembenschi—D. 
Bucur.

• în zilele de 8 și 9 limfe 
este programat la Constanța 
meciul dintre echipele orașe
lor București și Koln (R.F. s 
Germaniei). .

BERNA, 29 (Agerpres). — 
U.E.F.A. a dat publicității 
regulamentele „Cupei cam

pionilor europeni" și „Cupei 
cupelor" — ediția 1968/1969. 
înscrierile pentru aceste corn-

CAZUL HODOȘAN

694 ARBITRI
Un număr de 694 arbitri 

internaționali au fost delegați 
de Federația internațională 
de fotbal (F.I.F.A.) în sezo
nul 1967/1968. în fruntea lis-

Ia o distanță de 50 de metri, 
l-a rănit doar pe animal. Lo
vitura fatală a fost trasă de 
la 15 metri. „Această vînă- 
toare a fost pentru mine la 
fel de grea ca o cursă de 
fond pe 50 kilometri", a de-

Hodoșan a fost unul din
tre cei mai talentați ti
neri pugiliști. Promovat 
prea de timpuriu în prima 
garnitură, cînd încă nu 
știa să se apere, Hodoșan 
a suferit în scurt timp cî
teva k.o.-uri (prin lovituri 
la bărbie) în fața unor re
dutabili „puncheuri" ca o- 
Iandezul Scergaardus și ce
hoslovacul Nemecek. In loc 
să fie menajat, așa cum 
de altfel presa sportivă a 
cerut la timp antrenorilor 
și medicilor lotului repu
blican, Hodoșan a fost 
programat să boxeze anul 
trecut, în toamnă, în tur
neul internațional de la 
București, pierzînd din nou 
înainte de limită. Atunci, 
presa sportivă a cerut din 
nou colegiului de medici 
ca Hodoșan să primească 
un concediu îndelungat 
din activitatea pugilistică, 
timp în care el putea să 
se refacă complet. Dar 
iată că, ignorînd cele mai 
elementare noțiuni de pro
tecție, Hodoșan este trans
ferat la clubul sportiv Me
talul și introdus în prima 
echipă. înscris în campio

natul țării, fără să 1 se 
facă în prealabil un serios 
examen medical și o nouă 
encefalogramă, tînărul Ho
doșan a gustat din nou din 
cupa amară a înfrîngerii, 
pierzînd categoric în fața 
lui Popa. In meciul des
fășurat pe ringul de la 
stadionul Republicii, Ho
doșan a dovedit aceleași 
lacune, făcînd cunoștință 
cu podeaua în două rîn- 
duri. Au fost momente pe
nibile pentru cei care-1 
cunosc pe Hodoșan. Nu în
țelegem de ce medicii și 
antrenorii nu trec la mă
suri corespunzătoare în ca
zul Hodoșan, tratînd cu 
superficialitate această im
portantă problemă. Dacă 
antrenorul I. Stoianovici 
nu are cunoștințele și pre
gătirea unor medici cali
ficați, atunci ce părere are 
comisia medicală din ca
drul federației, condusă de 
dr. P. Radovici, care per
mite urcarea în ring a 
unui tînăr ce suferă de o 
maladie denumită în ter
meni sportivi „bărbie-fra- 
gilă".

ÎNTRE DOUĂ REPRIZE
• Maestrul Gheorghe Preda 

se desparte de sportul căruia 
i-a consacrat 45 de ani de 
viață. Astă-seară, antrenorul 
secției de box a clubului 
Voința va urca pentru ultima 
oară în ring, dar nu pentru 
a-și conduce elevii, ci pentru

tivează Ia clubul Voința. 
Frintre elevii săi se numără 
pugiliști de valoare, cum au 
fost Ti tu Sărbătoare, • Costică 
Dumitrescu. Tudose Voicu, Ni- 
eolae Voicilă ș. a. In ultimii 
ani, maestrul Preda a reușit să 
dea boxului nostru cîteva ta
lente (Marin Băloiu, Constan
tin Ghiță, Constantin Lică 
etc.), pe care, desigur, specta
torii le-au remarcat. Astă- 
seară, la lumina reflectoare
lor, antrenorul Preda va 
primi răsplata muncii sale 
neobosite. El nu va spune 
însă adio boxului, ci numai 
„la revedere", pentru că — 
așa cum ne-a asigurat — va 
continua să sprijine volun
tar sportul îndrăgit.

• „Ii recomand lui Covaci 
— ne-a declarat Ion Pițu, cu 
lacrimi în ochi, după eșecul 
din meciul cu Badea — să 
fie mai prudent decît mine. 
Eram convins că nu-mi va 
scăpa titlul, deoarece anul 
acesta m-am pregătit foarte 
mult. Badea mi-a amînat însă 
proiectul pentru anul viitor".

ASSAR ISACSSON și-a Ispășit suspendarea. După 3 ani de... cura 
de slăbire, acest arbitru suedez este din nou autorizat să conducă me
ciuri de fotbal. El fusese suspendat de federația de specialitate din 
țara sa, fiind „prea gras". Prin exerciții speciale și — mai ales — cu 
multă voință, Isacsson a reușit sa reducă numărul kilogramelor sale 
de la 139 la, exact, 100 ! Iată-1 fericit, arătînd fotoreporterilor vechea 
sa... circumferință, în momentul ieșirii pe teren pentru a fluiera din 
nou lovitura de începere.

tei se află continentul euro
pean cu 211 „cavaleri ai fluie
rului". Urinează Africa (186), 
Asia (128), America Centrală 
și de Nord (85), America de 
Sud (64) și Oceania (20).

MANTYRANTA ȘI VRSUL
„Regele schiului de fond", 

finlandezul Eero Măntyranta, 
a încheiat sezonul sportiv de 
iarnă din acest an cu o vî- 
nătoare de urși în regiunea 
Inari din Laponia. Mănty
ranta a zărit, la un moment 
dat, un urs care se îndepărta 
în grabă. El și-a pus imediat 
schiurile și a urmărit, astfel, 
vînatul timp de peste patru 
ore. Primul glonte, tras de

în vîrstă de 45 de ani. în 
drumul lor spre portul olan
dez Rotterdam ei vor fi oas
peții studenților din Zurich, 
Paris, Bruxelles și Amster
dam. De la New York, călă
toria va continua pe conti
nentul american, tot pe bici
clete, pînă în capitala mexi
cană.
DEFICITUL LUI A.C.

NAPOLI
Iubitorilor de fotbal din 

Italia nu le vine să creadă : 
clubul A.C. Napoli, clasat pe 
locul doi în campionat, a în
cheiat sezonul cu un deficit 
de un miliard de lire. Și a- 
ceasta în ciuda faptului că 
cele 15 meciuri desfășurate 
pe teren propriu au fost ur
mărite de peste un milion de 
spectatori (în medie 70 000 
de fiecare meci). Principalul 
semn de întrebare îl consti
tuie modul în care A.C. Na
poli, în ciuda uriașului său 
deficit, reușește de fiecare 
dată să „achiziționeze" noi ju
cători. Bineînțeles, există și 
un răspuns la acest „mister" i 
președintele și principalul ac
ționar al clubului este Gioac
chino Lauro, fiul unuia din
tre cei mai bogați industriași 
italieni !
UN MODEST NAVIGATOR 

SOLITAR
Un tîmplar german în 

vîrstă de 27 de ani, Wilfried 
Erdmann, a realizat, cu o dis
creție ce trădează modestia, 
o performanță care o ega
lează pe cea a lui Francis 
Chichester. Pe bordul unui 
mic velier de 7 metri, numit 
„Katena", el a făcut ocolul 
lumii în 605 zile, dintre care 
415 în mijlocul mărilor și 
oceanelor. El și-a început 
cursa la 10 septembrie 1966 
din portul spaniol Alicante, 

traversat Atlanticul îna 47

a fi sărbătorit de cei care 
timp de aproape o Jumătate 
de secol l-au urmărit și l-au 
încurajat în entuziasta sa 
activitate de dezvoltare a 
boxului românesc. Antrenorul 
Gh. Preda a împlinit de cu- 
iînd 60 de ani și, peste cîteva 
săptămîni, va ieși la pensie. 
El se poate mlndri că s-a 
numărat printre promotorii 
primei școli de maeștri de 
box din țara noastră, înfiin
țată în anul 1938. De aproape 
15 ani antrenorul Preda ac-

„Cupa speranțelor" la tenis
Primele rezultate ale întrecerilor pentru

definitivarea ordinei în grupe

BRAȘOV. 29 (prin telefon). — 
Baza sportivă Olimpia, complet 
reamenajată, cu cinci terenuri, 
găzduiește întrecerile celor 4o de 
jucători și 21 de jucătoare care 
concurează în cadrul „Cupei spe
ranțelor". Pentru definitivarea 
ordinei în grupe, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : fete : A. 
Cirnaru — A. Cătălina 8—6, 6—3, 
B. Tănăsescu — Z. Tudose 7—5,

6—2, L. Cobzuc — E. Cotuna 
1—6, 6—4, 8—6, F. Bucur — M. 
Oargă 6—1; 6—1 ; băieți : Mure; 
șan — Mitrache 4—6. 6—4 6—3,
Ovicl — C Hulpe 6—0, 6—0, Sza
bo — Hîrju 6—4, 6—2, Dumitres
cu — Bondoc 6—1. 6—4. Atît la 
fete cît și la băieți, învingătorii 
s-au calificat în grupa I, iar în
vinșii în grupa a II-a.

C, GRUIA — coresp. principal

petiții trebuie să parvină Ia 
U.E.F.A. pînă la 30 iunie, iar 
tragerea la sorți a primului 
tur va avea loc la 10 iulie.

în regulamentele celor două 
cupe au survenit unele modi
ficări : în cursul unei partide 
vor putea fi înlocuiți doi 

jucători (nu numai portarul, 
ca pînă acum); pe foaia de 
arbitraj vor putea fi anun
țați 16 jucători ; jocul va fi 
întrerupt cînd una din echipe 
rămîne în 6 jucători; numai 
jucătorii legitimați înainte de 
15 august la cluburile înscrise 
în competiție vor fi admiși 
la primele trei tururi; un 
jucător eliminat de pe teren 
nu va mai putea participa la 
competiție și la nici un meci 
organizat de U.E.F.A.

Ruda Hvezdala haltere
sala Dinamo

reuniune de
Dinamo Bucu-

Sîmbătă, cu începere de 
la ora 18, în 
din Capitală va avea Ioc 
o interesantă 
haltere :
rești — Ruda Hvezda Pra
ga. In cele două echipe fi
gurează numeroși campioni 
și recordmani ai țării, 
printre caro Gh. Mincu, 
Gh. Teleman (Dinamo), 
Ian Helebrand (pană) și 
Linder (semigrea).

Triunghiularul de haltere de la Verona
La Verona a început tri

unghiularul de haltere Ita
lia — România — Izrael. După 
prima zi scorurile sînt: Ita
lia — România 3—1, Româ
nia — Izrael 4—0, Italia — 
Izrael 4—0. Rezultatele pe 
categorii : COCOȘ: Z. Fiat 
(România) 327,5 kg (107,5 — 
97,5, record — 122,5); Tanti 
(It.) 320 kg, Friedmann (lz.) 
305 kg ; PANA : Mannironi

(It.) 345 kg; V. Rusu (R) 
320 kg ; Somolski (Iz.) 295 kg; 
UȘOARA: Silvino (It.) 377,5 
kg, Bădescu (R.) 352,5 kg, 
Naftaly (Iz.) 347,5 kg ; SEMI
GREA : Vezzani (It.) 437,5 kgî 
Teleman (R.) 437,5 kg, Rora- 
lev (Iz.) 377,5 kg. Concursul 
continuă cu desfășurarea ce
lorlalte categorii (semi-mijlo- 
eie, mijlocie și grea).

^tulexradiotelefon^
LOTUL DE FOTBAL al Bra
ziliei pentru turneul în Euro
pa, Africa și America Latină 
va cuprinde 23 jucători : Pi
casso, Lula (portari), Djalma 
Santos, Carlos Alberto, Jose 
Maria, Brito, Jurandyr, Joen, 
Dias, Rildo, Sady, Denilson, 
Gerson, Rivelino, Piazza (mij
locași), Natal, Borges, Cesar, 
T'ostao, Roberto, Jairzinho, 
Dueduardo, Edu. De remarcat 
absența lui Pele, careva juca, 
probabil, cu echipa sa, F.C. 
Santos, în Europa.

ETAPA a IX-a din turul 
ciclist al Italiei (Brescia— 
Lago di Caldonazzo, 210 km) 
a fost cîștigată de spaniolul 
Jimenez în 6 h 40:28. în cla
samentul general conduce 
Dancelli (Italia).

REZULTATE din zona a 4-a 
a turneului preolimpic de 
baschet de la Sofia : Polo
nia — Anglia 95—77 (47—37) ; 
Bulgaria — R.F.G. 52—39 
(21—r2); R.D.G. — Grecia 
85—77 (46—43) ; Iugoslavia —

Finlanda 75—72 (33—31). în 
grupa A conduce Polonia, iar 
în grupa B, Iugoslavia.

SELECȚIONATA de volei 
a Mexicului și-a încheiat 
turneul în România cu victo
ria repurtată aseară, la Cluj, 
în dauna echipei locale Poli
tehnica cu scorul de 3—0 
(1> 12, 12).■
COMITETUL de organizare a 
viitoarelor Jocuri Olimpice 
de iarnă, care se vor des
fășura în orașul japonez Sap
poro, a propus ca date de 
disputare 3—13 februarie 
1972.

CAMPIONATUL feminin de 
gimnastică al U.R.S.S. a luat 
sfîrșit, la Leningrad, cu vic
toria tinerei Natalia Kucins- 
kaia (78,375 p).

LA HRADEC KRALOVE, Ja
roslava Valența a stabilit 
un nou record al Cehoslova
ciei la săritura în înălțime i 
1,80 m.

clarat celebrul schior finlan
dez.
FANATICII HOCHEIULUI

După ce au cucerit „Cupa 
Angliei", jucătorii echipei en
gleze de fotbal West Brom
wich Albion au fost întîm- 
pinați și sărbătoriți de 
250 000 suporteri. Iată că 
acest „record" a fost doborît 
și încă de o echipă de hochei. 
Ziarele din Montreal au eva
luat la 600 000 pînă la 
3 000 000 de persoane mulți
mea care a întîmpinat pe ju
cătorii echipei profesioniste 
Montreal Canadians după ce 
și-a adjudecat a 13-a ediție 
a „Cupei Stanley". Cortegiul 
care i-a condus pe hocheiștii 
sărbătoriți s-a înșirat pe o 
distanță de mai mulți kilo
metri de-a lungul străzilor 
marelui oraș canadian.
PE BICICLETE, SPRE

MEXIC
După cum se știe, în toam

na anului trecut, cinci stu
dente din Praga au plecat 
pe jos spre Ciudad de Mexi
co pentru a asista la desfă
șurarea Jocurilor Olimpice 
de vară. Zilele acestea trei 
cehoslovaci au pornit spre 
același obiectiv, dar folosind 
bicicletele. Este vorba de doi 
studenți, ambii în vîrstă de 
21 de ani, și de un muncitor

Contravenție.. .
(din SPORT-ILLUȘTRIERTE) 

de zile, a trecut prin cana
lul Panama, a atins insulele 
Tahiti și apoi Noua Guinee 
de unde s-a îndreptat spre 
Capetown (Africa de Sud), 
unde a ajuns în 98 de zile. 
De aici el a mai făcut 130 de 
zile pînă în insulele Helgo
land (Marea Nordului).

De remarcat că mica lui 
ambarcațiune a fost lipsită de 
instrumente de precizie pen
tru orientare și de radio.

In turul al doilea al turneului de tenis de la Rolland 
Garros, Ilie Năstase a dispus cu 6—0, 6—1, 6—2 de francezul 
Jean Olivier. Alte rezultate : Cox (Anglia)—Paul (Franța) 6—1, 
6—1, 6—1, Maud (R.S.A.)—Palieri (Italia) 9—7, 6—4, 6—4, Ca- 
ramichael (Australia)—Hombergen (Belgia) 4—6, 6—3, 6—1, 
6—0.

FINALA C.C.E. LA FOTBAL

MANCHESTER UNITED - BENFICA 4-1, 
DUPĂ PRELUNGIRI

în fața celor 105 000 spectatori 
(plus cele cîteva milioane de tele
spectatori, care au urmărit trans
misiunea pe micul ecran în 30 de 
țări) arbitrul italian Concetto Lo 
Bello a chemat la întrecere ur
mătoarele formații :

MANCHESTER UNITED : Step
ney Brennan, Dune, Crerand, 
Foulkes, Stiles, Best, Kidd, Bobby 
Charlton, Sadler, Aston.

BENFICA LISABONA : Jose
henrique — Adolfo, Humberto, 
Jacinto, Cruz, Graca, Coluna, Jose 
Augusto, Torres, Eusebio, Simoes.

La început, meciul este echili
brat, dar prima mare ocazie surî- 
de portughezilor. în min. 11, Eu
sebio driblează doi adversari și 
lansează o bombă de la 18 m care 
zguduie colțul barei. Englezii îl 
lansează deseori pe Best, dar a- 
cesta este oprit de nenumărate 
ori neregulamentar de Graca și 
Humberto, acesta din urmă pri
mind chiar doug avertismente. 
Dar și Eusebio este oprit prin

faulturi de Stiles. în min. 27. gaz
dele ratează o mare ocazie prin 
Sadler. Apoi, treptat Ibericii au o 
ușoară inițiativă, însă loviturile 
libere executate de Eusebio nu 
nimeresc ținta, așa Incit repriza 
se încheie cu un scor alb.

Repriza a doua este de-a dreptul 
excepțională. Atacă englezii și 
Bobby Charlton deschide scorul 
printr-un gol marcat cu capul, 
după o acțiune de mare finețe 
tehnică (min. 53). în continuare, 
ambii portari se remarcă prin in
tervenții salutare. Portughezii re
vin și egalează prin Graca (min. 
79). în prelungiri, gazdele joacă 
excelent, depășind apărarea ad
versă printr-o viteză debordantă. 
Ele înscriu de trei ori consecutiv 
prin Best (min. 93), Kidd (min. 95) 
și Bobby Charlton (min. 104).

Astfel, echipa Manchester Uni
ted cîștigă partida cu 4—1, adu- 
cind pentru prima oară Angliei 
prețiosul trofeu.


