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Închiderea lucrărilor sesiunii
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

7 *
Lucrările primei sesiuni a ce

lei de-a Vl-a legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România au 
continuat in cursul zilei de vi
neri.

Dimineața au avut Ioc șe
dințe de lucru ale unor comisii 
permanente în legătură cu exa
minarea proiectelor de legi în
scrise in continuare pe ordinea 
de zi a Marii Adunări Națio
nale.

După-amlază, lucrările sesi
unii Marii Adunări Naționale 
s-au desfășurat în ședință ple
nară.

La Intrarea In sală, deputății 
și invitații au întîmpinat cu pu
ternice aplauze pe conducătorii 
de partid și de stat.

în loja din dreapta incinie! 
au luat Ioc tovarășii NIcolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Gheorghe Apostol. Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Con
stantin Drăgan, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu. 
Leonto Răutu, Gheorghe Stoica. 
Vasile Vîlcu.

în loja din stingă au luat loc 
membrii Consiliului de Stat.

Au asistat numeroși invitați 
— activiști de partid și de stat, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor ob
ștești, personalități ale vieții e- 
conomice, științifice și cultu
rale.

Erau prezențl șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
țara noastră. Au asistat, de ase
menea, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

După ce a deschis lucrările 
ședinței, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Ștefan Voi- 
tec. a dat cuvintul deputatului 
Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, care a 
prezentat expunerea la Proiec
tul de lege cu privire la orga
nizarea și funcționarea Consi-

popular
fost dis- 
și supus 
deputați-

Ilulul Economic. Raportul Co
misiei economieo-financiare la 
acest proiect de lege a fost 
prezentat de deputatul Aurel 
Vijoli, președintele comisiei.

Au avut Ioc apoi discuții. Ia 
care au luat cuvintul deputății 
Costache Sava, director gene
ral al Combinatului petrochi- 
mic-Pitești, și Gheorghe Pană, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului 
județean.

Proiectul de lege a 
cutat apoi pe articole 
în Întregime votului 
lor.

Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret, cu bile, 
Legea cu privire la organizarea 
și funcționarea Consiliului Eco
nomic.

Primit cu vil aplauze a luat 
cuvintul tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, care a pre
zentat expunerea Ia Proiectul 
de lege privind inființarea, or
ganizarea și funcționarea Con
siliului Apărării Republicii So
cialiste România. Deputatul ge
neral de armată Ion Tutoveanu. 
vicepreședinte al Comisiei pen
tru probleme de apărare, a pre
zentat raportul Comisiei la a- 
cest proiect de lege.

La discuția generală au luat 
cuvintul deputății Nicolae Mi- 
litaru, general-locotenent, și Miu 
Dobrescu, prim-secretar al Co
mitetului județean — Iași al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean.

După discuția pe articolr. 
proiectul de lege a fost supus 
in întregime votului deputaților.

Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret, cu bile. 
Legea privind inființarea, orga
nizarea și funcționarea Consi
liului Apărării Republicii So
cialista România.

Trecîndu-se la următorul

punct de pe ordinea de zi de
putatul Ștefan Bălan, ministrul 
invâțămintulul. a prezentat ex
punerea la Proiectul de lege 
privind Statutul personalului 
didactic din Republica Socialis
tă România. Deputatul Con
stantin Dinculescu, președintele 
Comisiei pentru invățămint. 
știință șl cultură, a prezentat 
raportul acestei 
celei juridice 1 
lege.

La discuția i 
acestui proiect i 
cuvintul deputății George Bă- 
rănescu. rectorul Institutului 
politehnic din București. Eme
rit Antal, profesor la Liceul din 
Miercurea-Ciuc. județul Har
ghita, Stela Rădășanu. profe
soară la Liceal .Ștefan cel Ma- 

Sueeava. Gheorgbe Pe- 
prim-secretar al Comi- 

judetean — Dolj al 
președintele Consiliului 

Hans Mihai 
directorul Liceului 

Sighișoara.

I comisii și al 
Ia proiectul de

generali asupra 
de lege au luat

ASTÂ-SEARÂ,

Derbiul campionatului de baschet:
DINAMO-STEAUA

re“ din 
trescu. 
telului 
P.C.R.. 
popular județean. 
Wellmann. ~ 
nr. 2 din Sighișoara. județul 
Mureș, și Stefan Paseu. recto
rul Universității -Babeș-Bolyai** 
dia Cluj.

Proiectul de lege a fost dis
cutat apoi pe articole ți supus 
votului deputaților.

Cu unele amendamente pro
puse, Marca Adunare Naționa
lă a adoptat prin vot secret, cu 
bile. Legea privind Statutul 
personalului didactic din Repu
blica Socialistă România.

La ultimul punct de pe ordi
nea de zi. deputatul 
Stătescu. secretarul 
de Stat, a prezentat 
Ia proiectele de legi 
probarea decretelor 
de lege, emise de Consiliul de 
Stat între 28 decembrie 1968 și 
11 martie 1969. iar deputatul 
Mircea Rebreanu. secretar al 
Comisiei juridice, a prezentat 
raportul acestei comisii referi
tor la aceste proiecte de lege.

Marea Adunare Națională a 
aprobat, prin vot secret, eu bu
letine. toate decretele eu putere 
de lege emise de C-rurilritl de 
Stat de la ultima sestupe-

Președintele Marii Aduuări 
Naționale. Ștefan Voitee. a ros
tit apoi euvintul de închidere a 
primei sesiuni a celei de-a VL-a 
legislaturi a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România.

Constantin 
Consiliului 
expunerea 
pentru a- 
cu putere

(Agerpres)
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Visner înscrie nestingherit în fața coechipierilor ți... adver
sarilor săi care asistă impasibili la acțiunea dinamovistului. 
Imagine din ultima partidă Dinamo-Steaua cîștigată de prima 

formație
Fotoi A. NEAGU
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CONCURSUL ATLETIC 
REPUBLICAN DE SALĂ

— .-ț- Otja Zee.ar.- 
—L 6—1 ; Koch (Brazi-
- Hcâeeek (Cehoslovacia) 
6—3 : Frenukmrt (Iugo- 
' - Plotz (RFG.) 2—6. 
8—6 La dublu mixt 
r Mehr le (Australia).

pe Lenka, 
L, CU 6—-3, 
fi : Leslie

Assmuaj — Marilyn
CSU-A.) 4—6 6—2.
lie Heldman <SlU-A_) 
fi —sZ”. (S.UA.) 6 1,

telefon, de la trimisul nos- 
sărbătorească, specifică în-

Al CLUBURILOR UNIVERSITARE
Sala de atletism cir. parcul 

bucureștean „23 August” va 
găzdui astăzi și mime ultima 
întrecere impcrtar.tâ a sezonu
lui pe teren acoperit: CON
CURSUL REPUBLICAN AL 
CLUBURILOR UNIVERSI
TARE. Vor participa atleți de 
la 10 cluburi : Universitatea 
din Cluj, Iași și Craiova; 
Politehnica din Timișoara și 
Brașov ; Pedagogic din Bacău. 
Oradea și Pitești; Medicina 
din Tg. Mureș și Clubul 
Atletic Universitar București. 
Dintre concurenții înscriși se 
remarcă Șerban loan. Dan 
Hidioșanu, Manole Mitilecis, 
Nichifor Ligor, Gh. Cărăian* 
(București), Ștefan Szatmari, 
Sanda Tănase (Cluj), Emil 
Tobias (Timișoara), Gabriela 
Rădulescu (Iași) etc. Sîmbătă 
concursul începe la ora 15, 
iar duminică la ora 9,30.
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telefon).
r.'.el 

diviziei B

Prima 
manșe 
la ho- 

-rai cu o surpriză ne-
.- pa. Voința Sighișoa

ra: de pe gheața artr- 
a::.aoaruiul din Poiana 

OL astfel Tlmava Odorheiul Se- 
cuiesc a : , prin neprezen-

Reguluie din etapele i ți a 
Il-a . a - . Cheorghieni — Coo
peratorul Tg Secuiesc 5—3 (2—0, 
•—3. 3—•>. Metalul Rădăuți — Vo
ința Sighișoara 5—0 (neprezen- 
tare). Hraara Odorheiul Secuiesc 
— Coopera:: rul 10—0 (3—0, 3—0, 
4—6).

se încheie dumi- 
nlcă la prin» cu două meciuri 
atractive : Tîruava — Avlntul șl 
Metalul — Constructorul.

C. GRUIA — coresp. principal

POIANA BRAȘOV, 14 (prin 
tru). Intr-o atmosferă caldă, _____ .... .....  _ _
trecerilor studențești, au început azi (n.r. : ieri) finalele 
ca—pie.Atelor universitare la schi. In această zi inau- 
guraiă. sau desfășurat întrecerile de fond șl cursele de 
slalom uriaș care, deși nu s-au ridicat la cel mai înalt 
r.:ve! tehnic, au plăcut datorită entuziasmului cu care 
fiecare participant și-a apărat șansa. La fond a impre- 
«tenat. In special, disputa fetelor, între care decalajul s-a 
făcu: de-ab: a pe ultima porțiune a traseului și la diferen
țe fcarte mici. La băieți, in schimb. D. Chlțu a învins cu 
un avans ce aproape două minute, confirmînd pronos
ticurile.

Cor.curențil de la slalom uriaș au avut o misiune foarte 
ditcită. Pe Hngă zăpada de primăvară, umedă, grea (pe 
care au suportat-o de altfel și 
fottdlșnî). au avut de făcut față 
unu marcaj al traseului foarte 
strfns. deoarece cu o zi înainte 
se presupunea că la ora des
fășurării concursului va fl ghea
ță. Temperatura a fost însă ri
dicată și astfel schiorii au 
buit să depună deosebite 
fizice pentru a termina 
In bune condiții.

Rezultate : fond 15 km 
1. D Chitu- (Politehnica 
lh 03:55 ; 2. N. Sumedrea 
Pedagogic Oradea) lh 05:36 ;

tre- 
eforturl 
traseul

băieți :
Brașov) 

(Inst, 
; 3. I. 

Dudu" (Î.E.F.S.) lh 05:56 ; 4. N.
Timiș (I.E.F.S.) lh 12:03 ; 5. Iosif 
Olteanu (Inst. Pedagogic Oradea) 
lh 12:20 ; 6. M. Pop (I.E.F.S.) lh 
14:41 ; 5 km fete : 1. Elena Mîn- 
drilâ (..U“ Iași) 28:22 ; 2. Gabriela 
Bighiu (I.E.F.S.) 29:24 ; 3. Doina 
Samoilă (Inst. Pedagogic Oradea) 
29:27 ; 4. Maria Borbath (I.P.O.) 
29:39 ; 5. Magdalena ~
(I.P.O.) 30:18 ; 6. Adriana Rusu
(I.M.F. Cluj) 31:50 ; slalom uriaș 
băieți ; 1. C. Cișmaș (I.E.F.S.)
2:28 7 ; 2. I. Juncu (I.E.F.S.) 2:32,0; 
3. N Stinghie (PoLit. Brașov) 
2:33,0 ; 4. N. Crețoi (Polit. Bra
șov) 2:33,3 ; 5. N. Andreescu
(Polit. Brașov) 2:33,4 ; 6. P. Brîn- 
zei (I.E.F.S.) 2:34,9 ; slalom uriaș 
fete î 1. Ioana Belu (Arhitectura 
Buc.) 1:49,0 ; 2. ’ ~
(IE.F.S.) 1:49,4; 3.
(IE.F.S.) 1:50.0 
(I.E.F.S.) 1:52,4 ; 5. 
gărit (I.E.F.S.) 1:55,5 ; 
Blebea (I.E.F.S.) 1:56,2.

Sîmbătă au loc cursele de sla
lom special. ..

M. BRADU

3.

Pereki

ludith TSmori 
Gizela Mores 

4. Elena Neagoe 
Daniela Măr

fi. Liana

De derbyul Steaua — Dinamo, 
tradițională întîlnire a celor doi 
titani ai baschetului românesc, 
este condiționată — de aproa
pe 15 ani - desemnarea cam
pioanei la baschet. Astă-seară, 
tncepînd de la ora 18,15, cele 
două protagoniste se vor afla 
din nou între panourile sălii 
Floreasca, promițînd obișnuitul 
spectacol din'care nu au lipsit 
niciodată momentele de mare 
tensiune.

în cele 45 de întîlnirl directe 
de pînă acum, Steaua a trium
fat de 24 de ori, iar dinamoviș- 
tii au realizat 20 de victorii. Și 
coșaverajul este favorabil sti
liștilor : 3089-2926. Dar în pal
maresul respectiv mai există un 
amănunt de loc neglijabil, și 
anume faptul că echipa Dinamo 
a realizat, din primăvara anului 
1967 și pînă în prezent, o suită 
de 7 victorii consecutive, unică 
(în felul ei; în întîlnirile directe 
dintre cele două echipe.

Astă-seară, campionii țării 
pornesc în întrecere cu un avan
taj de două puncte asupra ad
versarilor lor, și, în eventuali-

tatea unei noi victorii, ei se pot 
considera cîștigători ai titlului. 
Steaua, în schimb, pentru a pu
tea reveni la șefia plutonului, 
va trebui (in afara unui succes 
în această întilnire) să ciștige 
toate partidele care i-au mai 
rămas de disputat.

Atit Dinamo cît și Steaua au 
anunțat formații complete, iar 
conducerea întîlnirii a fost în
credințată cuplului G. Dutka 
(Oradea) — M. Aldea (Ploiești).

în zilele de 28, 29 și 30 mar
tie, sala Floreasca va găzdui 
prima ediție a Campionatelor 
internaționale de judo ale Ro
mâniei. Au confirmat parti
ciparea echipele Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Letoniei, Iugo
slaviei și formația Vorwărts 
Berlin. Țara noastră va fi re
prezentată de două garnituri t 
A și B.

Cu acest prilej, amatorii ju- 
do-ului din Capitală vor asis
ta și la o demonstrație inedită 
de karate susținută de un lot 
de specialiști ai genului din 
Iugoslavia.

ouă din zilele acestui sfîrșît I 
de săptămînă merită, vorbind . 
de sportul luptelor, să fie 
subliniate : JOI, 13 MARTIE, I 
au fost primiți sărbătorește, 
la înapoierea din Argentina, 

laureații campionatelor mon- I 
d’iale de lupte greco-roma.ne, învingă- ( 
torii Gheorghe Berceanu și Simion Po; [ 
pescu și ceilalți medaliați ai marii 
confruntări de peste Atlantic; DUMI
NICĂ, 16 MARTIE, cînd se dă startul 
în cea mai importantă competiție in
ternă pe echipe, CAMPIONATUL RE
PUBLICAN, LA GRECO-ROMANE . SI 
LIBERE. Ambele evenimente au reținut 
și rețin atenția nu numai micii familii 
a celor care îndrăgesc această ramură 
a atleticii grele, ci și tuturor iubitorilor 
de sport.

Campionatul divizionar, această com
petiție plină de efervescență, în care 
iese pregnant în evidență setea de 
afirmare a tineretului, este considerată 
— și pe bună dreptate — drept o caie 
către marile performanțe. Majoritatea 
luptătorilor români care au cunoscut 
deliciile ascensiunii oe podiumul de 
onoare ai Jocud'or Olimpice, al Cam
pionatelor mondiale, europene sau bal
canice (Dumitru Pîrvulescu, Ion Cernea, 
Ion Bcciu, Valeriu Bularca, Nicolae 
Martinescu, ca și fruntașii „mondiale
lor' de la Mar del Plata) și-au călit 
forțele, și-au cizelat tehnica mai cu 
seamă în cadrul diviziei. La greco-ro- 
mane, stil cu o veche tradiție la noi 
și la a cărui dezvoltare pe plan mon
dial școala românească și-a adus un 
aport considerabil, campionatul divizio
nar a ajuns la o vîrstă remarcabilă : 
anul acesta se dispută cea de^a XXI-a 
ediție.

Se impune, deci, ca în 1969, mai mult 
ca oricînd, cele două competiții (greco- 
romane și libere) să fie organizate cu 
un înalt simț de răspundere, să se 
desfășoare la un nivel tehnic superior, 
să reprezinte o întrecere a loialității 
depline.

Traducînd în viață unul din obiecli- 
vele majore ale federației de speciali
tate, și anume promovarea elemente
lor tinere, antrenorii, instructorii, con
ducerile secțiilor a'e lupte vor trebui 
să militeze pentru introducerea În for
mații o unor sportivi care chiar dacă 
astăzi nu vor da, poate, randamentul 
scontat, au șansa de a deveni, prin 
rodarea lor în concursuri de însemnă
tate, elemente de valoare in viziunea 
perspectivei.

Ediția din 1969 a campionatului na
țional dg lupte pe echipe se anunță 
o întrecere grea și de durată. Compe
tiția se dispută sistem tur-retur, ceea 
ce va solicita din partea sportivilor, 
antrenorilor și organizatorilor, eforturi 
sporite. Toți factorii răspunzători pen
tru bunul mers ai acestui sport al pu
terii și bărbăției trebuie să muncească 
cu pasiune, astfel ca întrecerea divizio
nară nu numai să-și mențină, dar să-și 
aureoleze cu noi virtuți un prestigiu 
pe drept cîștigat I

Toma RABȘAN

I

SELECȚIA PENTRU REPREZENTATIVELE
DE POPICE 1969

începînd de 
arenei Voința 
găzduiesc cel mai important 
concurs de selecție al sezonu
lui, la care participă sportivii 
fruntași ai acestei discipline 
— juniori și seniori — din 
întreaga țară. La loturile de 
anul trecut s-au adăugat acum 
o serie de jucători și jucătoare 
care s-au remarcat cu rezulta
te bune in întrecerile campio
natului divizionar. Sportivii 
privesc cu multă seriozitate 
această selecție, care este ho- 
tărîtoare în alcătuirea echipe
lor reprezentative pentru par
tidele internaționale care vor 
avea loc peste puțin timp, ca, 
de exemplu, meciul interțări 
de juniori și junioare, Ro
mânia — Cehoslovacia (5—6

IV), partida de seniori Bucu-

ieri, pistele 
din Capitală

• rești — Nlirnberg (11—12 IV), 
România — R.F.G. (juniori), 
România — Ungaria (seniori) 
și altele.

Iată primele rezultate : 100 
lovituri mixte — SENIOARE — 
Cornelia Moldoveanu 439 p.d., 
Valeria Dumitrescu 438 p.d., E- 
lena Cernat 433 p.d., Crista 
Szocs 429 p.d. ; JUNIOARE - 
Ana Marcu 440 p.d., Stela An
drei 397 p.d.. Elena Rada 396 
p.d.. Elena Vasile 394 p.d. ; 200 
lovituri mixte — SENIORI — 
P. Purje 928 p.d., D. Dumitru 
882 p.d., V. Măntoiu 861 p.d., 
Al. Vrânceanu 818 p.d. ; JU
NIORI - C. Voicu 921 p.d., 
Gh. Dumitrescu 896 p.d., C. 
Constantinescu 889 p.d., Gh.
Silvestru 829 p.d., D.
tin 817 p.d.

Concursul continuă 
ceeași arenă, de la 
respectiv, 15 (T. R.)

896 p.d., 
P-d.,
Constan-

azi pe a- 
orele 8,

In pragul returului rugbystic
O dată cu încheierea ultimei 

etape a .Cupei de iarnă”, com
petiție organizată de Comisia 
municipală București în vede
rea perfecționării pregătirii și 
a omogenizării echipelor bucu- 
reștene, pășim în cea de a doua 
parte a campionatului de rugby 
1968'1969. în ciuda condițiilor 
vitrege din această iarnă, care 
au influențat pregătirea in aer 
liber, majoritatea formațiilor, 
atit din București, cît și din 
provincie, au început progra
mul de lucru și l-au continuat 
fără întrerupere încă din prima 
decadă a lunii ianuarie. «Cupa 
de iarnă”, desfășurată pe sta
dionul Constructorul din Capi
tală. pe un timp nefavorabil și 
pe un teren impropriu, a avut, 
totuși, calitatea de a pune în 
evidență, in afara pregătirii fi
zice a participanților, și felul 
în care ei înțeleg noua orienta
re de joc ce se preconizează 
pentru returul campionatului.

ECHIPE ROMÂNEȘTI DE VOLEI IN SFERTURILE

DE FINALA ALE

Contestația echipei belgiene 
Brabo Anvers împotriva for
mației V.V.F. „O. Ruini” Flo
rența a fost admisă de Comisia 
de organizare a competiției. 
Așadar, STEAUA va avea ca 
adversară în sferturile de finală 
ale C.C.E. la volei echipa

„CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI11

BRABO ANVERS. La pro
punerea formației din Anvers, 
ambele jocuri vor avea loc in 
Belgia. Au fost propuse datele 
24 și 26 martie.

*
• tn cadrul sferturilor de 

finală ale C.C.E. la volei fe-

pe
22
29

minin, RAPID va întîlni 
DINAMO MOSCOVA la 
martie Ia Moscova și la 
martie la București. Partida 
din tur va fi condusă de un 
cuplu de arbitri polonezi, iar 
cea din retur de un cuplu 
iugoslav.

Este îmbucurător faptul că. 
in urma meciului România — 
Franța din 1 decembrie 1968, 
tehnicienii și o parte din jucă
torii noștri și-au Însușit 
de elemente menite să 
un joc cursiv, eficace și 
culos. S-au observat 
deosebit de frumoase și 
în special la echipele 
Dinamo și Grivița Roșie, pre
cum și la celelalte formații di
vizionare din București (Progre
sul, Constructorul, Gloria). Un 
aport individual deosebit au a- 
vut, în acest sens, jucătorii Cio
bănel, Rășcanu, Țuțuianu, Ve- 
luda, Șerban, Baciu, Irimescu, 
Dragomirescu. Nica, Braga și 
alții, care au înțeles principala 
idee a jocului actual : fiecare 
purtător de balon trebuie să 
atace impetuos, amenințind bu
tul advers.

în legătură cu cerințele jo
cului modern, reamintim că mo
dificările aduse regulamentului 
au reușit să îmbunătățească 

efectiv cursivitatea și eficacita
tea acțiunilor, obligind ia adop
tarea unei maniere de joc care 
asigură spectaculozitatea.

Din acest punct de vedere, 
arbitrilor, antrenorilor și tehni
cienilor noștri care se ocupă 
de pregătirea rugbvștilor, pre
cum și fiecărui jucător în par
te, Ie revin sarcini sporite a- 
cum, in pragul returului.

Astfel, antrenorii trebuie să

o serie 
asigure 
specta- 
acțiuni 

eficace, 
Steaua,

prof. Al. TEOFILOVICI
antrenor federal
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iunie), boxerii benefi- 
o zi de odihnă înain-

rile luate de Comisia de organi
zare pentru a se asigura cele 
mai bune condiții de lucru dife
ritelor comisii, o ambianță plă
cută participanților la C.E.

K. NIKIFOROV-DENISOV:
iunie, 8 
ciind de 
tea finalelor.

irizare a C.E., Gh. Guriev, 
prilejul conferinței de presă 
la Uniunea Ziariștilor.

• Campionatele europene_
vor desfășura pe parcursul a

zile de concurs (31 mai — 6

al AIBA — care a avut loc re
cent la Londra — a fost socotii 
foarte complet. Oficialitățile bo
xului internațional și-au mani
festat satisfacția față de măsu-

Gh. Guriev, președintele Comisiei de organizare 
a campionatelor europene

• NOI AMĂNUNTE DE LA CONFERINȚA DE PRESA CU I 
PREȘEDINTELE COMISIEI DE ORGANIZARE A CE. DE BOX, 
GH. GURIEV • 15 GALE TN 8 ZILE • CAMPIONATELE 

NAȚIONALE, IMPORTANT CRITERIU DE SELECȚIE 
• EXAMENUL ARBITRILOR CANDIDAȚI A.I.B.A.

Pentru mine, virsta nu contează

7I Nenorocitul

evoluție.

lăudăro-

Radu COSAȘU

SlMBATA

XiTM-

DUMINICA

SA-L CUMPERI!
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evo- 
evo- 
tea-

de a se 
forță - 
va ajun- 
gargarei

ca sub 
dracului

irită. foarte, 
bătrinilor campioni pe

Mă
șenia 
seama lui Cassius Clay. Joe 
Louis spunea că pe vremea
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Continuăm publicarea infor
mațiilor privind campionatele 
europene de box primite de la 
președintele _Comisiei de orga- 

“ cu
de

• Delegațiile celor 28 de țări 
participante vor sosi în Capi
tală în ziua de 29 mai. La 30 
mai este programat — la Cen
trul de medicină sportivă — 
examenul medical al boxerilor.

• Delegațiile de boxeri par-

ticlpante Ia C.E. vor avea asi
gurat un bogat program de vizi
ta la muzee, expoziții etc. De 
asemenea, vor putea participa 
la excursii special

• Toți sportivii 
vor fi cazați la ho
telul din comple
xul sportiv -23 Au
gust".

La alcătuirea 
meniurilor vor co
labora medici, spe
cialiști, antrenori.
• Cronometrajul 

va fi asigurat de 
firma Longines. 
Comunicarea re
zultatelor va fi fă
cută cu ajutorul u- 
nui panou luminos 
executat în Unga
ria.

• Zilnic se vor 
desfășura cite două 
gale. Prima cu în
cepere de la ora 
13, cea de a doua de „„ ... 
Gala finalelor va începe la ora 
18. Ceremonia de deschidere a 
campionatelor europene va avea 
Ioc in ziua de 31 mai, înaintea 
celei de a doua gale a zilei.
• Examenul pentru arbitrii 

candidați AIBA se va desfășu
ra In sala de ședințe a comple
xului sportiv „23 August” (par
tea teoretică) și la sala Flo- 
reasca (partea practică). Pentru 
examinarea practică vor fi or
ganizate gale în zilele de 27, 28 
și 29 mai. Președintele juriului 
de arbitri al C.E. și al comisiei 
de examinare a candidaților 
este Roman Lisovski, vicepreșe
dinte al AIBA.

• Materialul informativ pre
zentat de delegația noastră la 
ședința Comitetului executiv 
și a Biroului regional european

• La întrebarea „Care 
criteriile de selecție a boxerilor 
noștri în formația ce va evolua 
la C.E. ?” “ '
zentant al

Cu prilejul acestei conferința de presă, redac
ția ziarului „Sportul" a făcut Comisiei ae orga
nizare a C.E. două propuneri ;

1. Să se organizeze, la 3 zile după încheierea 
campionatelor europene, un meci de box între 
echipa EUROPEI (alcătuită din campionii euro
peni) și reprezentativa ROMÂNIEI.

2. Boxerii eliminați în primele tururi să fie 
invitați să participe la gale amicale, organizate 
într-o serie de orașe nu prea depărtate de 
Capitală (Ploiești, Brașov. Pitești, Constanța, Ga
lați, Craiova, Buzău. Brăila ș.a.)_

Președintele Comisiei de organizare a C.E., 
GH. GURIEV, a socotit deosebit de interesante 
aceste propuneri și a promis că va face toate 
diligentele pentru realizarea lor.

>» pusă de un repre- 
xiarului nostru, tov. 

Gh. Guriev a dat 
următorul răspuns: 
„Colegiul de antre
nori, colectivul de 
tehnicieni care se 
ocupă de pregăti
rea boxerilor (I. 
Popa, C. Dumi
trescu, I. Chiriac, 
T. Nîculescu și 
Aîex. Vîadar) și, 
bineînțeles, biroul 
federal, vor avea 
ca important crite
riu de selecție 
campionatele na
ționale ce se vor 
desfășura între 4 
șl 13 aprilie. Cum 
înscrierea nomina
lă trebuie prezen
tată la 20 mai, se 

vor mal putea face anumite re
tușuri. In cazul cînd un boxer 
nu manifestă o formă sportivă 
la nivelul exigențelor, el va fi 
opus, in gală publică, contra
candidatului său".

Reprezentativa de box a 
Algeriei și-a încheiat turneul 
în țara noastră. Așteptată cu 
legitim interes, deoarece ve
nea pentru prima dată în 
România, selecționata algeri
ană n-a putut să ne edifice 
asupra posibilităților sale, 
deoarece — așa cum serj am 
deunăzi — a sosit în Bucu
rești doar cu 24 de ore îna
intea primului meci, după o 
călătorie extrem de obosi
toare. Pe de altă parte, tre
buie avut în vedere faptul 
că, exact în aceste zile, o 
altă reprezentativă a Alge
riei â susținut un meci în 
Tunisia.

®e concluzii se pot trage 
deci din meciurile vizionate 
Ia București și la Constanța?

Misiunea selecționatelor 
noastre a fost, evident, ușoa
ră. Oaspeții, majoritatea foar
te tineri și deci lipsiți de 
experiență competițională, 
n-au putut opune o rezisten
ță dîrză. Am admirat la 
mulțl dintre ei acuratețea 
stilului de luptă, eschivele 
spectaculoase, lupta la mică 
distanță. Le lipsește, însă, 
forța de lovire, rezistența.

<Su toate că adversarii nu 
le-au pus probleme deose
bite, selecționabilii noștri 
n-au corespuns decît parțial. 
Singurul care s-a detașat (la 
București) a fost cocoșul Pa
vel Nedelcea, care a și avut 
un partener de luptă (Rah- 
mani Abdelkader) foarte bun. 
Cu un ritm debordant, Ne
delcea a plasat lovituri vari
ate, întețindu-și atacurile în
deosebi în ultima repriză. In 
gala de la Constanța, Mihai 
Aurel a confirmat partida 
remarcabilă de la Belgrad. 
Deși adversarul său a fost 
mult mai înalt, incomod, 
Mihai l-a dominat insistent 
Note „de trecere* pot fi a- 
cordate de asemenea. Iui Ion 
Dinu, pentru bexul sobru și 
eficace pe care-1 practică, 
precum și tinărului Gheorghe 
Drugă. Cu toată experiența 
sa bogată. Constantin Ciucă 
n-a evoluat convingător In 
partida cu tî nărui de 19 ani. 
Salmi Taib. E drept, el a 
dominat mai mult, dar s-a 
lovit de un adversar foarte 
mobil, prompt In riposte, d- 
ruia n-a știut să-i 
antidotul.

Constantin Buzuliuc și chiar 
Ion Covaci intră, de aseme
nea, în categoria celor care 
nu ne-au edificat.

După încheierea meciului 
de la Constanța, domnul 
Keddad Abderrahmane. pre
ședintele federației algeriene, 
a ținut să ne facă cunoscut! 
opinia sa în legătură cu în- 
tîlnirea inaugurală dintre 
cele două reprezentative: 
„Am venit cu multă bucurie 
in România. Cunoșteam cd 

aveți boxeri buni și. taâzfv- 
du-i in ring, mi-am da: seerna 
că echipa rorxâad erte ro
bustă. M-a imvresîonca mai 
cu seamă excelenta arepi- 
tire fizici. An rend — dec-, 
— ta far» do. «3 tacdH** 
mai mult boat, deoarece, ta 
condițiile pierderii «ni mare 
număr de sportivi, noi am 
fost neroiți *d luăm manea 
de la început. Sasftatad 
mai număr de tart-
ni~i vom căpăta, firi ducn- 
ț:e, experiențL Cred eS ta 
viitor meaumle dintre spor- 
ticti și cei ai sir

•ekLjb-etc".

N. Nikiforov-Denisov, unul 
dintre vicepreședinții AIBA. 
și președintele biroului regio
nal european de box, ne-a 
dezvăluit părerile sale cu pri
vire la perspectivele boxului 
amator european. Vor prima 
oare, în confruntă rile conti
nentale de la București, tehni
ca sau combativitatea., rutina 
sau elanul, deci tinerețea ? Și 
iată răspunsul:

— Toți cei care îndrăgesc 
boxul vor să vixtacexe ia ring 
un spectacol framos. • adevă- 

practici așa casa tretane. bo
xul devine • artă. M-ați în
trebat ce ilfi at va avea ia- 
tiictate la cimpta 
saa tinerețea ? E

că va veni timpul (și cred 
aceasta se va intimpla, într-o 
bună măsură, chiar la Bucu
rești) cind toți oficialii vor sa
luta boxul tehnic.

— O ultimă întrebare, nele
gată direct de campionatul 
european: considerați că în- 
tr-un meci de 3 reprize boxe
rul iți poate etala convingător 
calitățile tehnice ?

— Fără discuție. Chiar și 
tntr-ua minut poate să de
monstreze valoarea 
procedee. Cu o condiție 
să 
fi

Oricit mă pasionează 
luția politicii mondiale, 
luția filozofiei, evoluția 
trului și a operetei, evolu
ția romanului, evoluția poe
ziei, evoluția salariilor pe 
glob, evoluția scurt-metra- 
jului, evoluția picturii, evo
luția prețurilor pe glob, evo
luția amorului, evoluția pri
madonelor, evoluția junilor 
primi, evoluția bătrinilor 
secundari, evoluția pedia
triei și — în directă legătu
ră — evoluția armamentelor, 
evoluția gripei și evoluția 
seismografelor etc. etc., ori
cit țin, în calitatea de re
porter inter-rătăcitor și ce
tățean al lumii să stau de 
vorbă și să schimb o idee 
cu marii morți și cu marii 
vii, cu mari înțelepți și cu 
mari proști, cu celebrii ju
decători și celebrii con
damnați, cu patrupedele și 
cu miriapodele, cu călugării 
și cu actrițele uriașe etc. 
etc. — primul drum l-aș face 
azi în Anglia, să-l găsesc și 
să mă uit bine la omul ace
la care și-a marcat trei go
luri în propria poartă, în- 
tr-un singur meci de fotbal. 
Atita ghinion fascinează ca 
o vrajă. Atita sfînt nenoroc 
te duce înapoi, la vremea 
cind zeii loveau fără cruța
re oamenii abia ieșiți din 
găoace. Atita nenorocire te 
face să împietrești 
blestem și să lași 
orice

lui, Clay n-ar fi avut ce cîș- 
tiga pe ring. Cu o singură 
mină, el, Louis, l-ar fi pus 
jos în repriza a 13-a. Gene 
Tunney declară că Demp
sey și Louis l-ar fi terminat 
pe Cassius în mai puțin de 
trei reprize. Vorbe. Garga
ră. Gargara cu care toți ne 
clătim gura cînd vine vre
mea să dăm în primire. Hi- 
gienă bucală — cînd nu mai 
poți face antrenamente la 
sac și maseurul nu mai are 
de ce să-ți parcheteze muș
chii. Bunicul meu spunea că 
pe vremea lui se iubea alt
fel, mal profund. Bunica 
declara că pe vremea ei se 
gătea altfel, mai bine. Și 
ca să-mi dovedească asta, 
era gata să facă un meci de 
preparare a fripturii, prin 
ordinatoare. Ca și Louis, ca 
și Tunney, bunica era con
vinsă că ordinatorul va da 
cîștig fripturii și su
pei ei cu găluște. Ca și 
Louis, ca și Dempsey — bu
nica vroia triumful prin or
dinator asupra zilei de azi. 
Dar nici unul nu observă că 
pe vrețnea lor minunată nu 
existau ordinatoare. Nici u- 
nul nu observă că pentru a 
mai ti mari și puternici, ei 
au nevoie de Clay și ordina
toare. E cea mai bună dova
dă a puterii lui Clay. Numai 
Clay îi dă azi lui Louis ilu
zia că el, Louis, mai este 
campion, că mai are pumn, 
vanitate și putere 
lăuda. E o mare 
Clay. Azi. Iar cînd 
ge și el Ia vremea
cu vorbe, în loc de masai 
va declara și el că-1 pune 
k.o, cu o mină pe puștiul 
care va fi atunci campion 
mondial. Vanitatea e sin
gurul campionat în care toți 
participanții sint capabili să 
nu retrogradeze, pînă la 
adinei bătrîneți.

AIBJL

DACA N-AI UN BATRIN
îmi amintesc, din vremuri nu 

prea vechi, cînd eram încă ju
nior, cum fostul meu antrenor, 
Ion Popescu, programa într-o 
anume zi din săptămînă, în ore
le de antrenament, vizite ale 
trăgătorilor din alte cluburi. De 
obicei, sportivi mai virstnici, cu 
mai multă experiență, care să 
tragă cu noi și de la care să ne 
îmbogățim experiența. Erau 
foarte utile aceste schimburi 
(și noi. la rîndul nostru, mer
geam în alte săli) pentru că. de 
fiecare dată, reușeam să sur
prindem cite o subtilitate tactică, 
descopeream că un anume pro
cedeu tehnic se poate folosi și 
în alte situații ale luptei decit 
cele pe care le cunoșteam. Tre
buie să arăt aci. pentru cei care 
cunosc mai puțin scrima, că. 
datorită multitudinii elemente
lor tehnice și gama acțiunilor 
tactice este foarte bogată, cu 
foarte multe posibilități de com
binații, surprinzătoare uneori, 
chiar pentru experimentați, și 
că toate acestea nu se pot învă
ța decit văzîndu-le și simțin- 
du-le „pe viu’’.

Discutind o dată, cu profeso
rul meu și manifestîndu-mi sa
tisfacția că de la fiecare tră
gător „bătrîn" am învățat cite 
ceva, acesta mi-a răspuns sfă
tos : „Dacă n-ai un bătrîn. să-l 
cumperi". Un proverb pe care-1 
cunoșteam și care venea să 
întregească discuția noastră.

Acum, însă, cînd îmi amin
tesc situația de atunci șî mă uit 
împrejur, constat că în discipli
na noastră nu prea mai avem 
„bătrini” șî-mi dau seama de 
tîlcul vorbelor de atunci.

Constat eu nostalgie că în 
vremea copilăriei mele, în scri
mă. în toate sălile din Bucu
rești existau mulți „bătrini" de 
aceștia care, prin pasiunea lor, 
călăuzeau pașii tinerilor dornici 
să se inițieze și să progreseze. 
Treptat, însă, mergi ndu-se pe o 
concepție greșită, încurajată de 
însuși forul de specialitate, s-a 
renunțat la aportul acestor „bă- 
trîni" pentru diferite conside
rente. Singurul care a rezistat 
mai mult, poate datorită șl unei 
superpasiunî (care, de altfel, 
l-a ținut prezent pe planșe pînă 
dincolo de 70 de ani), a fost Mi
hai Savu.

îmi amintesc, de asemenea, 
de longevitatea, pe vremuri 
mult comentată, a serimerilor 
și astăzi mă întilnesc cu „bă- 
trîni” din generația mea (să-mi 
ierte termenul pe care-1 folo
sesc pentru ei. chiar în ghili
mele) care-mi declară cu sin
cere regrete că nu mai au posi
bilitatea de a face scrimă.

Unii își mai amintesc, poate, 
(pentru că nu-i mult de atunci), 
de înființarea secției de scrimă 
de la Banca de Stat, metamor
fozată mai tîrziu în actualul 
„Progresul". O secție nou în
ființată, într-o instituție care, 
pînă atunci, nu avusese nici o 
legătură cu scrima, dar in care

s-au încadrat mulți sportin cosv- 
sacrați, buni tehniaeru. pe lin
gă care a crescut repede o ple
iadă de tineri. Câteva exemple : 
maestrul emerit Tănase Mure- 
șanu. maeștrii sportului Comei 
Pelmuș, Constantin Stelian. Ște
fan Tăpălagă. Dumitru Musta
ță. Maria Vicol și Eugenia Tă- 
răngoiu. Barou CXlănescu. 
Gheorghe Matei ș.a. Acum, dia 
secția -Progresului', ca și dia 
celelalte, au dispărut „bătrini:”, 
iar dintre cei menționați mai 
sus mai activează numai Ma
ria Vicol (care, o bună parte din 
timp, este chemată in loturi). 
Și constată, acuma, că tinerii 
urcă mai greu treptele măies
triei. De unde generația de care 
vorbeam a crescut vertiginos, 
în 2-3 ani. actuala generație se 
dezvoliă de 4—5 ani. și încă nu 
a ajuns la nivelul înaintașilor. 
O altă parte s-a pierdut pe 
drum, fără să fi ajuns pe cul
mile consacrării. Probabil că 
mai sint și anumite alte cauze 
sau greutăți. Eu. insă, am citat 
numai exemplul acesta, pe ca
re-1 consider foarte concludent 
pentru toți cei ce țin în mină 
anumite frine ale sportului ar
melor albe.

Dar. prin dispariția lor, „bă- 
trinii' nu au lăsat goluri numai 
în instruirea tineretului, ci și în 
conducerile secțiilor. Birourile 
de secții sint aproape inexis
tente sau compuse din netehni- 
cieni, al căror aport este fireș
te scăzut La fel se intimplă in 
comisiile orășenești și federale, 
din care cauză competițiile au 
scăzut și ca nivel organizatoric 
și ca interes. Din același motiv,

In pragul RETURULUI
(Urmare din pag. I)

promoveze elementele de pers
pectivă și o concepție de joc ba
zată, în special, pe atac, îndru- 
mînd munca spre învățarea și 
perfecționarea elementelor și 
procedeelor tehnice specifice 
atacului : in primul rind, miș
carea în teren, schimbarea de 
direcție, schimbarea de ritm, 
fenta, mînuirea perfectă a ba
lonului. chiar și în contact cu 
adversarul, lovitura de picior 
căzută etc. Desigur, nu trebuie 
neglijate nici elementele și pro
cedeele tipice apărării.

Arbitrilor li se cere să apli
ce creator legea avanta îtilui, in 
sensul favorizării atacului.

rol„Cavalerii fluierului" au un 
determinant în vederea desfă
șurării partidelor in autentic 
spirit rugbystic.

Jucătorii trebuie să pregă
tească și să perfecționeze ele-

anumitor 
insă : 

muncească mult pentru a 
le însuși.

□e S3 1

de

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 17 : Politehnica Buc, 
Politehnica Brașov (m) ; Steaua 
- Dinamo (m) ; I.C.H.F. - Ra
pid (m).

VOLEI. Sala Giulești, de la 
17,30 : C.P.B. _ I.E.F.S. 

sala Progresul, de la 
Universitatea — I.E.F.S. 
; Progresul - Rapid 

A) ; Progresul - Flacăra 
roșie (f. B).

ATLETISM. Sala din parcul 
„23 August", dc la ora 15 : con
cursul republican al cluburilor 
universitare.

Unde 
mergem ?

r-ață șt funded acest proces de 
■ rrogrej. j« petrece sub ochii 

Di» cind in cind, totuși, în 
»a anei acțiuni. ne invadează 

nr, autentice, urstele creșterii
•o*?—'c_ ,V« «vaaaexae ea pidcr-e et cm arat rempeonz mondiali uni- 
re-Ț-.'-an de acta. e-v oral p areas eompăota belmai'i ți campioni inter- 
■Mțxmait. .ț.igin le ta ^-e < echipelor noastre de com-
pe^țșe, ctnd sar :;aeru le iau locul. înțelegem,
astfel, cd xhml se află re aa rfnrm bas fi cd, mc: devreme sau mat 
ttrrm. prea reraizateie sc-’e, ț-eșt:g-vL jda. r« pătrunde în zona de 
oettr-.tate ta care «ke duophne ft-an trensfosutet sportivii tn ambasa
dori as aoUor «aaxs-e

totuși, fn optimismul 
general avem o nedu- 

uterire. Unde este schiul fe- 
mzata, pe care altădată l-n 
ihsKTOt atit de frumes El.x- 
veta Sacru, Elena Bird, Mag- 
dale-ia Marotineanu, Elena 
Za-cor. Elena Tampa, Mar
gareta Arvay, Iuliana Simzm, 
Stefania Botcariu, Stanislava 
Zermcn, pentru a nu cita de
cit dteva dintre e e ți ca-e, 
la vremea respectivă, e-tfu 
vtrfurile unei mase mari de 
schioare »

Ultimele campionate națio
nale feminina ne-au 
mintă aceste ginduri. 
scădem cu nimic 
personale ale Ilonei 
dublă campioană (și 
puțind șansă, putea obfine 
toate titlurile), ți cu toate fe
licitările care i se cuvin pen
tru performanța realizată du
pă cițiva ani de întrerupere 
și in condițiile unei pregă
tiri^.. turistice, ne punem, 
foarte legitim, întrebarea

adus fn 
Fără să 
meritele

Micloș, 
care, cu

RUGBYSTIC

dacă nen^u aehrsl femtn n 
s-a țdent tednl, daci i s-a 
eoșvst ctitorul tn mod simi- 
lar aha man:ulm. Ne rine

ar treimi si benefiaeze de 
etape de p-epizire tn lotul 
reprezensatir. ca u antrenor 
«I lor. cu n plan de pregă
tire șt de pcrspacttvd pe sări
ră am. cd fetele ar putea pv- 
ticipa la citeca etape de pre
gătire pe pirtu și ta condi
ții âihcile pesta hotare (ca 
p birețd), că și-ar putea 
lărgi orixonîul șt-experiența 
prin pa-bciparea Ta întreceri 
internaționale fn mod progre
siv, șudiaas, și nu intim- 
plător, o dată pe an. Ne gtn- 
dim eu plăcere și entuziasm 
la posibCiu:ei oryaniză-ii 
unor concursuri internaționa
le feminina la not in țari. 
Destul ce deptrte par vremu
rile cind le-am văzut pe Pos
tăvar, ți am învățat de la 
ele, pe surorile Goitschel, pe 
Cristl Baas, Terese Obrecht 
sau pe Patricia du Roi 
Bligui.

N-ar fi de loc 
mărită aria de 
schiului feminin 
club, la fiecare
școală sportivă sau liceu eu 
specific sportiv. De unde să 
alimentăm echipa națională, 
cind principalele 
cluburi au in secțiile 
— simbolic — cite 
sau două ?

Trecind tn revistă
mai sus, înțelegem mai bine 
realul insucces al tinerei ge
nerații la naționalele de schi 
Șt întreaga lor perspectivă. 
Să avem, însă, încredere in 
fetele noastre / Să nu uităm

ei Magdalena Marotineanu a 
obținut trei locuri II la cam- 
pionaiele mondiale universi
tare (J956 Ia Zakopane) ți că 
Ilona Micloș a învins. pe 
Etna, o campioană olimpică 
de schi, ți să credem cd a- 
ceste rezultate pot și vor fi 
repe'ate.

Mihai BÎRA

LUPTE, Sala Steaua (calea 
Plevnei 114), de la ora 10 : me
ciuri în cadru] primei etape a 
campionatului diviziei A ; par- 

râ echipele Steaua. Steagul 
roșu Brașov, Metalul București 
(greco-romane) și Steaua, Du
nărea Galați, Progresul Brăila 
(libere).

JUDO. Sala Floreasca, de la 
ora 9,30 și de la ora 17 : faza 
pe municipiul București a cam
pionatului național individual 
de juniori.

BASCHET. Sala Progresul,* 
de la ora 8.30 : Universitatea 
Buc. — Universitatea Iași (m) ; 
I.E.F.S. II — A.S.A. Bacău (m); 
Progresul - Crișul (f) ; sala 
Constructorul, de la ora 9: 
I.E.F.S. - A.S.A. Cluj (f) ; Ra
pid — Viitorul Dorohoi (f).

ÎNOT, Bazinul Floreasca. de 
la ora 9 : concurs în cadrul 
campionatului municipiului 
București.

VOLEI. Sala Giulești. de la 
ora 8 : Construcții - Progre
sul Suceava (m. B) ; Medicina
— Politehnica Brașov (m, B) ; 
Rapid — Universitatea Timi
șoara (f. A) ; sala Dinamo, de 
la ora 8.30 : Medicina — Uni
versitatea Craiova (f. A) ; Di
namo — Penicilina Iași (f. A) ; 
Viitorul — Progresul Km. Sărat 
(f. B).

ATLETISM. Sala din parcul 
_23 August”, de la ora 9.30 : 
concursul republican al clubu
rilor universitare.

RUGBY. Teren Constructo
rul. ora 9.30 : Dinamo — Uni
versitatea Timișoara (divizia A); 
teren Olimpia, ora 10.30 ; Olim
pia — Construcții •_ teren Poli
tehnica. ora 13 : Politehnica — 
Ș.N. Oltenița ; teren Giulești, 
ora 11 : Rapid — Vulcan (toate 
meciurile se dispută în cadrul 
diviziei B. seria I) : teren Glo
ria, ora 9 : Gloria — CI. sp. șco
lar ; teren Parcul Copilului, ora 
10 : Grivița Roșie — Șc. sp. 2 ; 
teren Ghencea, ora 11 : Steaua
— Constructorul (toate partidele 
se desfășoară în cadrul cam
pionatului de juniori).

CONCURSUL EXCEPTIONAL PRGNOEXPRES 
DIN 23 MARTIE 1969 t

de

rău sd
selecție

mentele și procedeele tehnice 
moderne, insușindu-și și inca- 
drindu-se în noua orientare tac
tică. Numai așa ei pot deveni 
jucători compleți/ acționînd atit 
în apărare, cît și în atac, pu- 
tindu-se folosi de toate mijloa
cele tehnico-tactice ce stau la 
baza acestui sport.

Mi-am permis această ple
doarie pentru atac și sportivi
tate pe terenurile noastre de 
rugby acum, în prag de retur, 
convins fiind de justețea sen
sului nou al manierei de joc 
elaborate pe plan internațional, 
ca și de faptul că numai insu
șindu-și spiritul ei. rugbyul 
românesc va putea să-și păs
treze prestigiul ciștigat.

fie 
a 

la fiecare 
asociație,

noastre 
de schi 
o fată

cele de

Concursul excepțional Pro- 
noexpres din 23 martie 1969 
se anunță a fi unul din cele 
mai atractive de la introduce
rea acestui sistem, deoarece 
beneficiază de numeroase pre
mii : autoturisme în număr 
NELIMITAT, DACIA 1100, 
MOSKVICI 408 cu patru fa
ruri și radio, SKODA 1000 
MB și TRABANT 601 pentru 
categoriile I — a IV-a și 
autoturisme prin tragere 
sorți: 4 DACIA 1 100,
MOSKVICI 408 cu patru 
ruri și radio, 2 SKODA 1 
MB și 2 TRABANT 601 pen
tru categoriile a V-a și a Vl-a.

De asemenea, se mai atri
buie t

50 excursii în AUSTRIA, 
la VIENA, cu avionul, durata 
circa 10 zile, prin tragere la 
sorți, premii în numerar de 
valoare variabilă și premii 
fixe în bani.

Este firesc ca la un concurs 
de asemenea importanță par- 
ticipanții să-și procure cit mai 
multe bilete pentru a-și mări 
șansele de cîștig.

Cu 30 lei puteți participa la 
toate cele 10 extrageri — 100 
de numere.

10 
la
2 

fa- 
000

ULTIMA ZI de vînzare a 
biletelor este sîmbăt'ă 22 mar
tie 1969.

• Azi este ultima zi cînd 
mai puteți completa și depu
ne buletinele dumneavoastră 
pentru concursul Pronosport 
nr. 11 de mîine.

După surprizele înregistrate 
la concursul de duminica tre
cută se așteaptă o participare 
și mai numeroasă la concursul 
de mîine.

• Nu uitați să depuneți bu
letinele pentru concursul su
plimentar Pronosport — ho
chei nr. 2, în programul că
ruia sînt incluse cele mai a- 
tractive și echilibrate întîl- 
niri de hochei din grupa A 
a campionatului mondial care 
se dispută la Stockholm.

LOTO

numerele extrase la tragerea 
din 14 martie 1969

EXTRAGEREA I : 66 78 83 
41 80 56 12 44 23 42 69 25.

Fond de premii • 772 374 lei.
EXTRAGEREA A II-A j 10 

34 20 65.
Fond de premii i 411194 lei.



Nr. 484 (5918)
•— -4

DE LA FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL
Primele meciuri oficiale ale 

boului sezon fotbalistic au scos 
în evidență străduința tuturor 
factorilor pentru asigurarea or
ganizării și desfășurării jocurilor 
în condițiuni corespunzătoare. 
Cu toate acestea, in unele par
tide s-au constatat abateri de la 
Instrucțiunile F.R.F. ți regula
mentul de joc.

La jocul Farul — Crișul, de 
pildă, brigada de arbitri G. Pop, 
Calugberovici șl Mihăilescu a to
lerat echipei gazdă schimbarea in 
timpul jocului a S jucători.

Antrenorul Gheorghe Nuțescu, 
de la Chimia Rm. Vilcea, a în
cercat să introducă pe teren t 
jucători care nu aveau viza me
dicală.

Echipa Ancora Galați și Comer
țul Alexandria nu aveau operate 
vizele medicale pe carnetele de 
legitimare ale jucătorilor.

Arbitrajele prestate de arbitrii 
M. Rotaru, A. Macovei, A. Bo- 
eeanu ți I. Chiriță au fost pre

sărata cu multe greșeli, avanta- 
Jind echipele gazdă.

Arbitrul D. Nichlfor, «uferind 
un accident de mașină, nu a-a 
prezentat la jocul Ia care a fost 
programat.

O parte a secțiilor de fotbal 
organizatoare au tolerat, eu În
găduința arbitrilor, pătrunderea 
In Incinta terenurilor a nnor 
persoane ndautorîzate.

Publicul spectator din Pitești 
s-a manifestat neeorespunzător tn 
timpul jocului F.C. Argeș — 
Steaua.

Unii reprezentanți ai echipelor 
nu au asigurat arbitrilor condi
ții corespunzătoare pentru exe
cutarea atribuțiilor lor (Jigniri 
și Insulte aduse conducătorilor 
de joc și echipelor adverse, ca
bine neîncălzite, ex. i Comerțul 
Alexandria).

Unii arbitri continuă să trimită 
cu mtlrziere rapoartele de arbi
traj, ceea ce creează greutăți tn 
activitatea comisiilor șl colegii
lor centrale ale F.B.F. (ex. : G. 
Pop șl C. ►’lțescu) !

Un număr de 13 jucători al 
echipelor divizionare A, B și C 
tu avut comportări necorespun
zătoare față de adversari șl ar
bitri.

Organele F.R.F. au laat măsuri 
Împotriva tuturor abaterilor men
ționate mai sus. sancțtonind pe 
cei care s-au făcut vlnovați de 
sărirșlrea lor.

Se impune ca secțiile de fotbal, 
antrenorii, arbitrii șl jucătorii 
să respecte cu strictețe instruc
țiunile F.R.F. șl prevederile re
gulamentului de joc, asigurind 
astfel desfășurarea normala a 
viitoarelor etape de campionat.

Unul dintre cele mai disputate meciuri ale etapei trecute a fort F. C. Argeș—Stecua. lată o fard 
de atac a argeșenilor Foto : S. BAKSI

Pe marginea proiectului

regulamentului de transferări

CÎTEVA SUGESTII Șl PROPUNERI
Avind la bază o experiență 

plină de învățăminte, clubul 
sportiv „Crișul” și-a concentrat 
toate eforturile în direcția or
ganizării unei pepiniere proprii, 
care să constituie un rezervor 
pentru fotbalul de performanță. 
Acest cadru l-a asigurat cen
trul de juniori — înființat prin 
grija F. R. Fotbal. Desfășurln- 
du-se o selecție judicioasă, ve- 
rificindu-se mii de copii — prin 
diverse forme (campionatul de 
străzi ți cartiere, campionatele 
de școli), s-a reușit, printr-o 
muncă plină de răbdare, desfă
șurată sub îndrumarea unor 
antrenori pricepuți și cu presti
giu în fotbalul nostru (Iuhasz, 
Ferenczi, Vlad. Cociș, Barta), 
să se formeze o serie de jucă
tori valoroși. Virsta medie a ac
tualei noastre echipe nu trece 
de 23 ani. Dindu-se dovadă de 
curaj, acești tineri au fost pro
movați în prima echipă, ei pri
mind botezul focului in divi
zia B la virsta de 15—17 ani ! 
După un an greu, această eehi- 
pă a trecut cu succes examenul 
de baraj, promovînd in divizia 
națională A. In prezent, nu a- 
vem, desigur, o situație de in
vidiat în clasament, dar noi 
vom găsi suficientă forță mo
rală în acești jucători crescuți 
cu multă grijă și încredere, pen
tru a ne păstra locul în divi
zia A și a dovedi, în același 
timp, că se poate forma și in 
alt mod o echipă, nu neapărat 
prin obținerea de jucători cres
cuți de alții.

Am evidențiat cîteva din 
preocupările noastre pentru a 
putea face o legătură cu o

chestiune mult dezbătută astăzi 
și anume „Regulamentul de 
transferări". Sîntem de părere 
că actuala formulă satisface și 
reglementează in bună măsură 
cerințele secțiilor de fotbal, a- 
sigurind o circulație mal bună 
a fondului de jucători ți pu- 
nind capăt racolării.

Referindu-mă la cîteva din 
prevederile proiectului. sini 
rnnwn de necesitatea deplinu
lui Wcord dintre cluburi — a- 
tuna cind se propune trecerea 
unui sportiv dintr-o secție in 
alta — in același timp fiind ne
cesar și consimțămintul spor
tivului. Nerespectarea acestui 
principiu ar aduce daune mari 
fotbalului, Iezind profund inte
resele secțiilor preocupate de 
creșterea de sportivi și ușurind. 
in schimb, stilul de muncă al 
aitora, obișnuiți să culeagă roa
dele muncii celor dinții. Aceas
tă practică, folosită frecvent cu 
nu prea mulți ani in urmă, a 
avut urmări nefaste, care se re
simt incă și astăzi, in special 
lipsa de interes din partea unor 
secții de a crește cadre. Dacă 
nu ai fotbaliști, nu este obliga
toriu să formezi o echipă de 
fotbal, bizuindu-te pe faptul 
că-i vei aduce din altă parte.

Pretenția unor echipe de-a 
putea transfera în fiecare an 3 
jucători fără dezlegare, trebuie

DUMINICĂ

PRONOSTICUL NOSTRU
Vagonul—Dinamo București 2 
,U“ Craiova — Jiul 1
„Poli" Iasi — F.C. Argeș 1 
Crișul — U.T.A. *
Dinamo Bacău — Progresul x 
A.S.A. Tg. Mureș — Farul 1 
Bologna — Ataianta 1
Gagliari — Roma 1
Juventus — Torino x
Eanerossi — Milan 2
Palermo — Napoli x
Sampdoria — Fiorentina 2 
Verona — Varese 1

IN CAPITALĂ

• Metalul București — Fla
căra Moreni, stadionul Meta
lul (Șos. Pantelimon) de la ora 
11; Politehnica București — 
Politehnica Galați, stadionul 
Politehnica, de la ora 11.

• Autobuzul București — 
Marina Mangalia, stadionul 
Timpuri noi, de la ora 11: Si
rena București — S. N. Olte
nița, de la ora 10 și Mașini 
unelte București — Chimia Tr. 
Măgurele, de la ora 11,45, am
bele meciuri pe terenul Sire
na ; Voința București — Mi
nerul Cimpulung Muscel, sta
dionul Voința (teren II) de la 
ora 11.

respinsă. Ar insemr.a. altfel, să 
se lovească în echipele care 
dispun de jucători valoroși, 
știut fiind că privirile anumitor 
cluburi privilegiate s-ar în
drepta numai spre astfel de e- 
chipe. Ar fi suficient, de pildă, 
ca două-trei echipe să pună 
ochii pe o divizionară B pen
tru ca aceasta să ajungă in si
tuația de a se destrăma.

Prevederea din proiect cu re
ferire la transferarea pe ter
men limitat (doi am) reprezizrA 
o slăbiciune a proiectului de 
regulament. Este oare normal 
ea o secție care a dus • man
că intensă, timp de 8—1» ani, 
pentru creșterea unui jucător 
să-l piardă tocmai cind acesta 
a Început să se afirme ' Ce se 
intimpLă dacă toți cei 18-23 de 
jucători s-ar transfera — fie «ă 
pe termen limitat T

Desigur, un jucător nu tre
buie legat pe veci de o echipă. 
Aceasta, insă, rămine toc a 
chestiune de înțelegere intre 
jucător și duh și s-ar putea a- 
junge la un acord după 4—5 ani 
de activitate, timp in care sec
ția și-ar putea orienta munca 
de creștere îndt să nu rămină 
descoperită la plecarea unor ju
cători de bază.

împrumutul de jucători pe 
termen limitat reprezintă o for
mă de colaborare potrivită intre 
cluburi și vine in îr.timpinarea 
tuturor secțiilor. Este necesar, 
de asemenea, să se urmărească 
cum se aplică prevederea care 
obligă sportivul ce și-a satisfă
cut stagiul militar să se reîn
toarcă la echipa de unde a ple
cat. intrucit cei mai valoroși 
dintre ei ajung acasă abia la 
bătrinețe.

Acestea au fost doar o parte 
din ideile pe care am ținut să 
le exprim in legătură cu îmbu
nătățirea proiectului regula
mentului. Sint convins că prin 
consultarea cit mai multor iu
bitori ai fotbalului, se va putea 
elabora un regulament de care 
să fie mulțumite toate secțiile.

Bujor MERA
președintele Clubului sportiv 
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Ultimele veștiFață in față Părerile cronicarilor
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DACĂ
V-ați gîndit cît de mult 

poate influența această etapă 
soarta campionatului, deși ne 
aflăm încă ia începutul re
turului ?

Iată cîteva perspective :
a) Dacă U.T.A. și Dinamo 

București obțin aceleași rezul
tate și diferența dintre aceste 
două principale pretendente 
la titlu rămine tot de 6 punc
te, arădenii sînt avantajați 
prin simplul fapt că s-a mai 
scurs o etapă.

b) Dacă bate U.T.A. și 
pierde Dinamo, diferența din
tre ele mărindu-se la 8 puncte, 
echipa lui Coco Dumitrescu e 
80° 0 campioană.

c) Dacă Dinamo cîștigă și 
fj.T.A. pierde, bătălia pentru

titlu intră într-o fază drama
tică, U.T.A. nemaiavînd decît 
4 puncte avans și partida 
directă, cu Dinamo, jucîn- 
du-se la București.

d) Dacă atît U.T.A., cît și 
Dinamo București părăsesc 
terenul învinse, iar Universi
tatea Craiova cîștigă acasă 
(rezultat foarte posibil), stu
denții își consolidează locul 2 
și devin mai periculoși pentru 
liderul actual.

Există și alte eventualități, 
legate de rezultatele de egali
tate, pe de o parte, și de vic
torii sau înfrîngeri, pe de 
altă parte. In aceste cazuri, 
însă, ... seismele vor fi mai 
puțin puternice.

în mod sigur, orice discu
ție cu Niki, răsfățatul optar 
al feroviarilor, are tangen
țe cu fotbalul.

Ne aflăm la începutul re
turului și Dumitriu II. re
cent întors dintr-o călătorie 
la Aachen, este plin de im
presii, pe care se grăbește 
să le împărtășească.

— Am asistat, începe să po
vestească Interlocutorul nostru, 
la mai multe antrenamente ale 
echipei T.S.V. Alemannia 
Aachen, la un meci de Cupă 
și unul de campionat. Am dis
cutat cu jucători, antrenori și 
suporteri ai echipei locale, am 
urmărit antrenamentele supli
mentare ale lui Ion Ionescu. 
așa incit am putut să-mi fac o 
imagine destul de completă des
pre modul in care se pregătesc, 
joacă, și — in general — își fac 
meseria fotbaliștii din R.F.G.

Da, meseria, întărește blon
dul atacant. Și încă o meserie 
aspră, grea și nemiloasă, care 
cere deopotrivă pasiune, abne
gație și spirit de sacrificiu.

îmi amintesc de un articol 
din presa vest-germană intitulat 
sugestiv „Beția succesului și 
insuccesul beției", articol în care 
un fotbalist tînăr și foarte ta
lentat, dar adept al lui Bachut,

CRIȘLTL : Katana (Baum
gartner) — Balog. Sărac. 
E. Naghl, PopovieL 
L'Jeaci (Seriâzâ), Dărăcan, 
(Coda). 8udu (Torneș). 
Kun I, Kun H. Pevese-u.

U.T.A. t Gornea — Birău, 
Baco». Pojoni (Lereter)i 
Czako, Axentei Peteseu. 
L e r e ♦ a r (Brcșovacitf). 
șchlopu. Domine, Moț.

Vor arbitra 1 A. BENTU 
— ia centru. V. Tossa șl 
D. Gbețu — la tuși Goți 
<Ln București).

• După meciul de miercuri, de la Cluj, 
fotbaliștii orâdeni s-au deplasat joi în orașul 
Dr. Petru Groza, unde au făcut antrena
mente de omogenizare și acomodare. 
A. Ferenczi va alinia, după *.oate probabili
tățile. echipa care a fost spusă de două ori 
Farului (L Ghișa, coresp. principal).

*
• U.T-A. a făcut joi un antrenament de 

pregătire f-.znA. iar vineri a jucat la două 
porți Jn familie*. Este dată ca probabilă 
retr.u-area iui Poloni. Echipa pleacă simbătă 
dimineața, cu un autocar OJl.T, spre orașul 
Dr. Petru Groza. (G. Nieolăiță. coresp-)

Orașul Dr. Petru Groza va jace pentiu prima, 
oară în existența sa oficiul de gazdă a unui 
meci de divizia A. Și nu a unuia oarecare, ci 
tocmai a aceluia in care evoluează liderul auto
ritar al clasamentului. Publicul local (căruia 
i se vor alătura, fără îndoială, numeroși supor
teri veniți din Arad și Oradea), va avea pri
lejul să asiste — intr-un fel — la un derby. 
Căci Crișul, mai ales după victoria de la Con
stanța. se anunță un adversar redutabil pentru 
formația lui Coco Dumitrescu. E adevărat că, 
privind și prin prisma rezultatelor de miercuri, 
din „Cupă', arădenii par a avea prima șansă, 
dar un rezultat egal nu este exclus. (C. F1RA- 
NESCU)

*

9
Programat In deschiderea cuplajului de pe 

stadionul ,^3 August", potrivit poziției în cla- , 
sament a echipelor Rapid și „U“. întilnirea Lor 
poate deveni vedeta programului fotbalistic din. 
Capitală. Echipă tinără, de luptă, dar și eu 
un remarcabil potențial tehnic, „U“ poate da 
o replică puternică Rapidului, în ciuda reco
mandărilor cu care vin giuleștenii, după prima 
etapă a returului Prin prisma valorilor indi
viduale, formația bucureșteană are o evidentă 
superior^ate. In fotbal se afirmă, insă, in ma
joritatea cazurilor, echipa. Care va fi aceasta ? 
Indic; Rapidul. Dar nu sint sigur... (Jack 
BERARIU)

și 
ai 
și

*

•
La Iași va fi, sint aproape sigur, un meci 

âe mare luptă, in care, vrînd-nevrind, unul dintre 
personajele principale poate fi... arbitrul. „În
călzită" de vecinătatea lanternei roșii, vice- 
campioana de anul trecut va lupta „pe viață și 
re moarte' pentru un PUNCT MARE, cu care 
să înceapă construcția barajului de stăvilire 
a curgerii Argeșului in... B. E, de asemenea, in 
afard de orice îndoială faptul că Politehnica 
iși ta apăra cu înverșunare prestigiul cucerit 
ară-toamnă. In sinteză, tripla „1, X, 2" mi se 
pare obligatorie. (Marius POPESCU)

MIINEA ETAPA A XVII-A
MECIURI CHEIE: CRISLL- L.T.A., VAGONUL - DINAMO BUCUREȘTI, POLITEHNICA

IAȘI-F.C. ARGEȘ • \ OR l\\ l\GE FAVORIȚII IN PRIMIL CUPLAJ BUCUREȘTEAN ?

• CRAIOVENII ÎȘI PIS SPERANȚE IN CUPLUL BĂLAN - OBLEMEI^CO

• B jcurețJetui șt-au Ircherat ieri după- 
amiarâ pregătirile in eoerea secului cu 
Petroiul Aatrenoru Covad ș: Onlste. satis- 
făcuți de comportarea _ll*-lui care a jucat 
ia prinaa ecapă la Pitsșn. nu vor opera mo
dificări in formație.

♦
• Petrolul a făcut iz această săptănună, 

in «dara a*.:-ecamer.te.tr ocașnuite. două 
jecKri-șcnaLa ia compert a echipei de tine
ret ș: a reJet ce juniori. Va juca, după 
toa* orccabdrăt-je. _ll*-4e aliniat în par- 
bda co Rapid, cu un Kngur dubiu la postul 
de m.jjccaș stin ga: Dincuță sau Iuhasz. 
(A. țiăsceaBo. coresp. principal)

zi

• Vaconul a jucat joi cu CFR Arad, pe 
a ir.treert-o cu 3—0 Adam (2) și Dem- 

inscris golurile. Dacă gazdele 
! in ceea ce privește pronos- 

cu 
de

brovschi au i 
sin: rezervate 
tirul, eu pot să vă asigur că la jocul 
Dinamo se va înregistra un nou record 
spectatori. (ȘL lacob, coresp. principal).

★
• Ieri seară, intr-o convorbire telefonică, 

Biz 1 Marian ne-a declarat lapidar: „Mer
gem la Arad să luăm puncte !*

• Băcăuanii au susținut joi o utilă parti
dă de verificare la Buhuși, unde au primit 
replica echipei din localitate, Textila. Bine 
pregătite, gazdele au rezistat in prima re
miză, f ind depășite abia în a doua parte 
a jocului, cind Rugiubei a înscris cele două 
goluri ale jocului Prin forma arătată, Ru
giubei are toate șansele să devină titular 
(pir.ă acum a fost rezervă) în „11 “-Ie care 
va fi aliniat duminică. (I. Vieru, coresp)

★
• După meciul de Cupă, cu Politehnica 

Galați, Progresul a continuat antrenamen
tele pină vineri. ,,U“-le ce va fi aliniat 
la Bacău cuprinde un singur semn de în
trebare, pentru postul de fundaș stingă, unde 
este posibilă folosirea lui Ad. Constanti- 
nescu.

• Gripa pune probleme de alcătuire a 
„ll'-Iui ce va fi prezentat duminică, Ciutac 
și Caniaro avînd, la ora cînd transmit aceste 
rînduri, febră. Se așteaptă, sîmbătă, avizul 
medicului. (I. Păuș, coresp. principal).

★

Vor arbitra : 
— La centru. ! 
șl Șt. Lazâr — 
dia București).

UXTVEBsrrATEA CRA
IOVA : Plică — Niculescu, 
Deselor cu. Bitlan (Mincă). 
Veiea. Strimbeanu. Stănes- 
cu (Ivan). Martinovici. Bă
lan. Obîemenco, Niță.

JIUL : Stan — Talpal, 
Georgev.c:. stoker (Geor
geses). Mihai. R. Popa. Li- 
bardi. Peronescu. Cotor- 
maru Ba:cu (Achim), Nai- 
d:n (Sandu).

Vor arbitra : N. CURSA- 
RU (Ploiești) — la centru, 
I. Dancu și Gh. timona 
(ambii din București) — la 
tușă.

• După victoria din „Cupă“ asupra Cri- 
șului, lotul constănțean a plecat de la 
Cluj spre Tg. Mures. Antrenorul Cosmoo 
speră într-un rezultat egal eu echipa lui 
Bone.

Universitatea reintră fundașul• La 
dreapta Niculescu, în schimb este incertă 
folosirea 
bolnav de gripă.

mijlocașului Ivan, la ora asta

★
• Reintrarea lui Stoker în 

rare este singura noutate de 
Ozon nu va face nici o altă 
echipa care a pierdut în fața 
Konicka-coresp.)

linia de 
la Jiul, 
modificare în 
Rapidului. (Șt.

apă- 
Titus

Una dintre victimele etapei trecute vine la 
București să înfrunte Steaua, remarcabilă și 
victorioasă la Pitești. Ar fi greșit, totuși, să 
etichetăm acest meci ca fiind susceptibil de 
un singur rezultat, deși echipa lui Hălmă- 
geanu rămine favorită. Petrolul nu poate fi 
considerat lipsit de orice șanse, deoarece: va 
avea elanul specific celor periclitați; echipa 
are niște valențe interne ce nu pot fi contes
tate după o infrlngere; la București — ploteș- 
tenii n-au fost intimpinați niciodată cu răceală. 
Partida se recomandă de la sine, prin tradiție 
și prtn necesitatea de afirmare a celor două 
echipe. (Romulus BALABAN)

Gazdele joacă o carte mare. O victorie asu
pra dinamoviștilcrr bucureșteni le-ar ridica 
moralul de a lupta în continuare, cu mai mult 
cura], pentru a evita retrogradarea. Rămtae 
de văzut doar dacă băieții lui Basil Marian le 
vor facilita această șansă. Personal, nu cred 
că Dinamo, pornită în cursa de urmărire a 
celeilalte arădene, U.T.A., iși va permite să 
lase vreun punct Vagonului. In orice caz. me
ciul de la Arad se anunță „tare" și, sper, fru
mos, deoarece plec de acasă cu an „sac“ de 
stele pentru jucători, arbitri și public. (Cr. 
MANTU)

o e.chipă 
pe orice 

desfășura 
a echipei

Nu știu cît va conta avantajul terenului in 
meciul de la Bacău. Progresul, chiar dacă rtu 
convinge totdeauna ca joc, este,însă 
care știe să lupte pentru rezultat, 
teren. Sint convins că partida se va 
sub semnul superiorității teritoriale
locale, că vom asista la unele execuții tehnice 
reușite ale lui Dembrovschi, dar sînt mai pu
țin sigur că Dinamo Bacău va reuși să fructi
fice aceste avantaje și altele care s-ar putea 
ivi pe parcursul partidei. Contraatacurile fot
baliștilor de la Progresul sînt periculoase, de 
multe ori chiar rodnice. Un meci egal ? Cred 
că da. (G. MIHALACHE)

A'u-i prea comod să-ți revezi suporterii după 
un 0—4. Se pare insă că jucătorii de ia 
A.S.A. și-au obișnuit simpatizanții cu aseme
nea dușuri reci (un singur meci egal in depla
sare .'). In schimb, le-au dat maximum de satis
facții la Tg. Mureș, unde n-au pierdut nici 
un joc. Să continue această tradiție ? De 
ce nu...

Farul, după dubla confruntare cu Crișul, ar 
dori să se întoarcă pe malul mării și cu vreun 
punct, nu numai cu speranța „sferturilor". Să 
reușească ? De ce nu ? lată de ce sintem pen
tru : 1, X sau poate chiar 2. (Dorin ȘTEFLEA)

Miine, la Craiova, dialog între actuala și 
fosta echipă a tandemului de antrenori Coidum- 
Frînculescu. Un meci care, prin tradiție, se 
anunță atractiv și în care, după opinia noastră, în 
condiții normale, victoria nu poate scăpa craio- 
venilor. Argumente ? Pe de o parte, dorința de 
reabilitare a oltenilor în fața propriilor supor
teri (la antrenamentul de joi au asistat aproape 
2 000) după înfrîngerea de la Arad, pe de alta 
— forma excelentă a cuplului de atacanți cen
trali Oblemenco-Bălan, care promite mult 
pentru duminică. (Ovidiu IOANIȚOAIA)

EMIL DUMITRIU - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DESPRE ION IONESCU Șl... RAPID

era „țintuit la stilpul infamiei”.
Dar acesta este un caz rar. 

Calitatea de fotbalist nu com
portă compromisuri. Zilnic — 
antrenamente care te solicită 
la maximum, meciuri în care 
angajamentul fizic e total, o 
viață sobră, o respectare strictă 
a regulamentului (mă refer la 
regulamentul clubului, care se 
află afișat la vedere în aparta
mentul fiecărui jucător), aces
tea sînt condițiile — sine qua 
non — ale unei activități care 
cere muncă asiduă, dar care și 
oferă numeroase satisfacții.

11 urmăresc cu atenție. îi 
admir pasiunea cu care îmi vor
bește. Să-i dăm cuvîntul în 
continuare :

— La Alemannia, luni se face 
un antrenament intens cuprin- 
zînd și un meci de două repri
ze a 45 de minute cu teme pre
cise. De pildă, mingea nu poate 
fi lovită într-o fază decît o 
singură dată de un jucător. 
Acest exercițiu formează de

prinderea unui joc simplu, 
fără păstrarea exagerată a ba
lonului. Marți — pregătire fi
zică susținută, cu durata de 
110—130 de minute, miercuri — 
meci al echipei a doua, întări
tă cu unii titulari ai primei 
formații, joi — o nouă pregă
tire fizică făcută într-un ritm 
infernal, vineri — echipa intră 
în cantonament, sîmbătă are loc 
meciul, după care, indiferent de 
rezultat, jucătorii participă îm
preună cu soțiile lor la o masă 
comună și, în sfîrșit. duminica, 
un binemeritat relache.

— Intr-adevăr, un program 
draconjc. Cum s-a adaptat Puiu 
Ionescu la acest regim dur ?

— Cît se poate de bine. Putu 
a dus, întotdeauna, o via
ță sportivă, a ocolit excesele 
de orice fel. astfel incit adap
tarea s-a făcut rapid. Refăcut 
în urma gravului accident, el 
a reușit să-și reocupe locul în 
formație. Puiu se antrenează

de 2—3 ori pe săptămână supli
mentar, pentru a se menține în 
formă. Această muncă e răs
plătită de simpatia cu care îl 
înconjoară suporterii și de pre
țuirea coechipierilor.

Pentru spectatorii din Aachen, 
Ion Ionescu este tot una cu 
subtilitatea tehnică, cu execu
țiile spectaculoase, cu finețea 
tactică. La meciul Alemannia — 
Muster, terminat cu scorul de 
2—0 pentru gazde, o foarfecă, 
de toată frumusețea executată 
de Puiu, deși a nimerit bara, a 
fost frenetic aplaudată de spec
tatori. In meciul Alemannia — 
Hanovra 96, terminat cu același 
scor, întreg stadionul scanda : 
„Ionescu".

Se joacă foarte tare, jucătorii 
nu se feresc, angajîndu-se in 
dueluri directe necruțătoare. Ar
bitrajele sînt foarte severe. La 
un meci, un jucător al echipei 
gazdă a mutat cu cîțiva metri 
locul de executare a unei lovi
turi libere; arbitrul a pus min

gea la locul infracțiunii; de data 
aceasta tinărul atacant a mai în
cercat să „ciupească" jumătate 
de metru ; arbitrul l-a eliminat 
imediat de pe teren. Rețineți : 
jucătorul aparținea echipei gaz
dă și scorul era, in acel mo
ment, 0—0.

Dumitriu II povestește cu ta
lent. captivînd pe ascultător cu 
fente și driblinguri, de data 
ăteasta stilistice. Riscăm o în
trebare directă :

— Cum vezi evoluția Rapi
dului în. retur... și pe cînd re
intrarea atît de așteptată de 
suporteri ?

Dumitriu surîde.
— începutul e de bun augur. 

Cu Dan revenit în forma sa 
bună, cu Mazurachis integrat 'n 
jocul combinativ al liniei de 
atac, cu Dumitru mereu mai 
combativ și mai insistent, sper 
că echipa va urca spre partea, 
superioară a clasamentului. Cit 
despre reintrarea mea. .. o sper 
cît mai apropiată. Va trebui să 
lupt pentru a rccîștiga locul in 
cvartetul ofensiv al echipei.. .

li dorim îndeplinirea acestui 
deziderat, cu convingerea că 
Dumitriu II va redeveni înain
tașul de temut din anii trecuți.

Mihai SAVEL

ecamer.te.tr


ață de săptămlna trecută, 
aria de mar* interes 
sportiv a-a mai restrins 

crrfi punct de vedere geografic, 
centrul devenind bătrinul nos
tru continent

în schi — ne referim la pro
bele alpine dotate cu „Cupa 
Mondială" care au în program 
un penultim contact — apele se 
limpezesc, concursul de la Mont 
Saint’Anne (Canada), care va fi 
urmat peste cîteva zile de punc
tul final de la Waterville 
(S.U.A.), nemaiputînd produce 
mari răsturnări de situații.

Iată-ne, deci, în Europa. în 
fotbal, cu excepția campiona
telor naționale și a mini sau 
maxisurprizelor înregistrate 
pînă acum în competițiile euro
pene intercluburi, nimic de 
semnalat. Poate doar faptul că 
se mai cîștigă și în deplasare, 
uneori, exemplul din C.O.T. 
(recenta victorie a fotbaliștilor 
de la Ujpesti Dozsa la Linz), 
fiind ilustrativ.

La Stockholm, din nou, după 
șase ani, se dispută titlul mon
dial la hochei pe gheață, ca de 
obicei întîlnirile-șoc fiind furni
zate de partidele — tur-retur de 
data aceasta — dintre cele patru 
mari forțe ale crosei și pucului 
— U.R.S.S., Cehoslovacia, Ca
nada și Suedia. Poate avea un 
cuvînt greu de spus prin rezul
tate izolate și selecționata 

S.U.A.
La Paris, băieții, și la To

rino, fetele, se încrucișează cele 
mai prestigioase florete ale Eu
ropei, în C.C.E. și in trofeele 
„Adrien Rommel" și „Martini". 
Voih urmări, desigur, cu mare 
atenție evoluția reprezentante
lor șl reprezentanților noștri, 
ale căror galoane își măresc, de 
la an Ia an, semnificația și stră
lucirea. Să le urăm succes !

Trebuie să mai semnalăm o 
competiție de amploare, dar — 
din păcate — și absența româ
nilor: campionatele europene de 
tineret la judo Față de dezvol
tarea aproape explozivă, de ca
litățile excelente arătate în con-

PE MALUL ATLANTICULUI
f

Ediția argentiniană a mondialelor de luate
• Europenii și-au păstrat supremația • „Incredibila organizare
• La Mar del Plata tehnica a decis ierarhia valorica • Echipa 
României cel mai valoros rezultat, aprecieri elogioase și admirație

>•'
CTUAUIATE

cursurile interne, poate că nu 
era rău să fi participat și pur
tătorii 
măcar, 
ia fața 
contact

Am ..___
competiție din lumea balo
nului oval — Turneul ce
lor cinci națiuni. Rezul
tatele din acest an par a 
marca în egală măsură un net 
declin al autoritarilor ei do
minanți din ultimii ani, rug- 
biyștii francezi, și un spor de 
eficacitate al formațiilor brita
nice. Iată rezultatele de pînă 
acum : Franța — Scoția 3-6. 
Irlanda - Franța 17-9, Scoția 
- Țara Galilor 3-17, Irlanda - 
Anglia 17-15, Scoția - Irlanda 
0-16, Anglia - Franța 22-8. 
Țara Galilor - Irlanda 24-11. 
Astăzi după-amiază. pe terenul 
Twickenham, autentic sanc
tuar al rugbyului în XV, se va 
disputa partida Anglia — Sco
ția. îar peste o săptămînă. le 
Paris, Franța își va juca ultima 
carte in fața galezilor. încercînd 
să obțină măcar o victorie după 
lungul și întunecatul șir de în- 
fringeri din ultimele 12 luni. 
Galezii, exponent) ai rugbyului 
„concret", păstrează cele mai 
mari șanse de a cuceri trofeul, 
cu condiția de a realiza încă 
două puncte din patru posibile.

Pentru rugbyul nostru com
petiția prezintă un interes apar
te, deși nu sîntem participant!. 
Indirect, însă, ea constituie un 
criteriu de comparație căruia 
trebuie să-i acordăm mare aten
ție : sezonul în curs consfințeș
te mai presus de un moment de 
formă sportivă, triumful unei 
concepții de joc pe care trebuie 
neapărat să ne-o însușim. Cali
tățile ieșite din comun pe care 
le au jucătorii români, combati
vitatea. dăruirea lor pe teren, 
autentic exemplu pentru otice 
sportiv din lume, trebuie -puse 
în valoare. Acest lucru nu ne 
va fi însă posibil dacă vom ur
mări mereu doar rezultatul. 
Exemplul cel mai util ni-1 ofetă 
tot Turneul celor cinci națiuni : 
în pofida înfrîngerilor (uneori 
la scor...) suferite, echipa 
Franței nu a recoltat niciodată 
atitea aplauze pentru frumuse
țea jocului său ca în acest an...

G. RUSSUȘiRlANU

culorilor noastre. Sau, 
să fi avut un observator 
locului, în chip de prim 
cu saltelele „selecte”, 
ajuns acum la marea 

din lumea 
oval — Turneul 

cinci națiuni.
din acest an

Cinci pugiliști belgieni
selecționați pentru „europene-

După desfășurarea campiona
telor naționale de box, care au 
avut loc la Anvers, federația de 
specialitate belgiană a stabilit 
ca 5 boxeri să facă deplasarea 
la „europenele" de la Bucu
rești. Au fost selecționați: 
Abspoel (pană). Haeck (semi- 
ușoară), Nielandt (ușoară), 
Foucart (semimijlocie) și De- 
rutyer (semigrea).

Debutant la C. M., Gheorghe Berceanu — 
noii categorii (48 kg)

Simion Popescu, colecționarul celor mai multe medalii. 
Campion european fn 1967, medaliat cu bronz la C.E. din 
1966, cu argint la G.M. din 1967, cu bronz la J.O. din 1968. 
ți-a înscris numele ți pe lista Învingătorilor de la Mar del 

Plata
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FLORETISTELE DE LA STEAUA
IN FINALA C.C.E!•

TORINO, 14 (prin telefon). — 
Echipa feminină de floretă a 
clubului Steaua a pășit în ac
tuala ediție a Cupei campioni
lor europeni decisă să-și apere 
trofeul 
După ce 
din Linz 
bă, Olga 
leanu. Ecaterina Iencic, 
victorii), floretistele Stelei au 
întrecut în eliminările directe

cucerit anul 
au dispus de 

cu 16—0 (Ileana 
Szabo, Suzana

trecut, 
echipa 
Drim- 
Arde- 
cite 4

pe campioana Franței, Racing 
Paris, cu 9—3 (Szabo 3 v, Drîm- 
bă, Iencic și Ardeleanu cite 2 
victorii).

în semifinalele competiției, 
Steaua a întrecut pe Vasutas 
(Budapesta) cu 9-8 (Iencic și 
Ardeleanu 3 v, Szabo 2 v s 
Drîmbă 1 v). In finală. Steaua 
întîlnește pe Dinamb Moscova.

I. ZILAHI

Steaua pe locul 3 in C.C.E.

în sfîrșit, toate întrebările 
— de o complexitate deose
bită — au primit răspuns, 
confirmînd sau, adesea, in- 
firmînd părerile exprimate 
de specialiști înaintea campio
natelor mondiale de lupte gre- 
co-romane și libere, desfășu
rate pentru prima oară De 
continentul sud-american. Nu 
este vorba numai de stabili
rea ierarhiei valorice pe plan 
mondial (doar la cîteva luni 
după Jocurile Olimpice) ci, 
mai ales, de ceea ce ar putea 
fi numit ineditul ediției de la 
Mar del Plata.

Cu toate că au avut de su
portat handicapul condițiilor 
climaterice diferite (peste 30°), 
al diferenței de fus orar, ca 
si a! unor deplasări foarte 
lungi și obositoare, luptătorii 
europeni au dominat categoric 
mondialele. La greco-romane, 
de exemplu, în afara europe
nilor doar sportivii din 
Iran (prima medalie de aur 
prin Firus Aluzadeh), Coreea 
de Sud și S.U.A. au reușit să 
se claseze în primele trei 
locuri (la cat 48, 52, 57 kg), 
iar în clasamentul pe echipe 
cel mai bun rezultat l-a ob
ținut formația Iranului (4).

Nici disputarea campionate
lor după formula noilor cate
gorii (sporite ca număr șl di
ferențiate ca greutate) n-a di
minuat supremația europeană. 
Este interesant de amintit că 
propunerea de introducere în 
programul campionatelor a 
categoriei 48 kg a fost întîm- 
pinată nu numai cu rezervă, 
ci și cu împotrivire de către 
reprezentanții europeni care 
considerau că astfel se crea 
un avantaj pentru luptătorii 
asiatici. Și, după cum s-a vă
zut, n-a fost așa !

★
Răgazul foarte scurt pentru 

pregătiri, după Jocurile Olim
pice, dificultățile create de 
introducerea noilor categorii, 
de condițiile climaterice (fa- 
vorizante doar pentru luptă
torii din SU.A., Iran — din 
echipele puternice — și dintre 
țările sud-americane) n-au 
fost însă singurele obstacole 
pe care le-au avut de depășit 
participanții la recent înche
iata ediție a campionatelor 
mondiale.

Programate în Argentina cu 
intenția 
bui la 
luptelor 
fic-e ale
Ia Mar del

evidentă de a contri- 
dezvoltarea sportului 
în noi zone geogra- 
lumii, mondialele de 

Plata nu s-au

bucurat, din păcate 
organizare corespunzătoare. 
Dimpotrivă 1 Poate lipsa de 
experiență, poate subestima
rea importanței pe care o pre
zintă pentru buna desfășurare 
a unei competiții de aseme
nea amploare, toate probleme
le de ordin organizatoric și 
tehnic au făcut ca, din acest 
punct de vedere, „experimen
tul Mar del Plata" să înregis
treze un neplăcut eșec. în lo
cul altor explicații — cîteva 
din titlurile unor articole pu
blicate de presa argentiniană : 
„Mondialele de lupte : început 
cu derută și dezordine" (Cla- 
rin, 4 martie), „Totodată dez
organizare" (La Capital, 7 
martie), sau „Incredibilă or
ganizare" (El Trabajo, 9 mar
tie), ultimul fiind titlul inter
viului acordat presei sportive 
de dl. ROGER COULON, pre
ședintele F.I.L.A.

Este, desigur, meritul tutu
ror concurenților și al tehni
cienilor respectivi că, în a- 
ceste condiții chiar, au reușit 
să arate spectatorilor argen
tinieni, o dată cu frumusețea 
acestui sport, o înaltă măies
trie sportivă.

★
Specialiștii prezenți în cele 

două săli în care se disputau 
reuniunile (o altă dificultate) 
apreciau, unanim, că cea de-a 
XVIII-a ediție a campionate
lor mondiale, la care au fost 
reprezentate mai puține țări, 
dar cu echipe sau cu luptă
tori de mare valoare, s-au ri
dicat pe plan tehnic și spec
tacular mult peste întrecerile 
olimpice de la Ciudad de Me
xico

A fost un campionat în care 
tehnica a cîștigat mai mult 
teren ca oricind. La Mar del 
Plata, stimulați și de un ar
bitraj foarte exigent, cu in
tervenții și sancționarea prin 
avertismente chiar de 
ceputul primei reprize, 
torii — cei mai mulți 
folosit cu predilecție 
deele tehnice în cursa 
medalii sau puncte.
au încercat să străbată dru
mul spre podium, bazîndu-se 
exclusiv pe forță și rezistență, 
au avut surpriza să constate 
că acumulează un număr de 
puncte „rele" mult mai mare 
decît se așteptau A reieșit 
clar că lupta in forță, fără un 
solid suport tehnic nu poate 
duce, decît accidental, la vic
torie. Fără îndoială, pentru

sportul luptelor este un 
țios cîștig faptul că la 
del Plata s-a conturat 
precis un stil de luptă moder
nă. dinamică, spectaculară, in 
care predomină cunoștințele 
tehnice și o bună pregătire 
fizică specifică.

★
Cîteva concluzii generale 

privind raportul valoric ac
tual stabilit la Mar 
La greco-romane, 
U.R.SS. (6—1—3), 
(2—1—1), Bulgariei 
Iranului (1—1—0).
(0—0—2) și R. F. a Germaniei 
au alcătuit un pluton fruntaș, 
dar remarcabil s-au compor
tat și luptătorii din S.U.A. și 
Coreea de Sud. întrecerile de 
libere au fost dominate auto
ritar de echipele U.R.S.S., Ira
nului, S.U.A și Japoniei. O 
singură surpriză: slaba evo
luție a luptătorilor bulgari, 
cotați inițial printre favoriți. 
De subliniat prezența — da
torită distanțelor apropiate de 
țara organizatoare — luptăto
rilor din Ecuador, Panama, 
Venezuela ș.a., care se află 
însă, evident, departe de 
loarea celorlalte echipe.

★
Participarea luptătorilor 

mâni la aceste campionate 
încheiat cu un bilanț strălu
cit, cel mâi bogat din cele rea
lizate pînă acum. Este acum 
cunoscut cititorilor faptul că 
la Mar del Plata „tricolorii" 
noștri au cucerit primele ti-

r

J

EDIȚIE A „CURSEI PĂCII"
La 12 mai se va da startul 

in cea de-a 22-a ediție a 
tradiționalei competiții de 
lung kilometraj „(Sursa 
Păcii". Goncurenții vor porni 
din Varșovia și după 14 zile 
vor ajunge la Berlin.

Gomisia de organizare a 
fixat ca termen limită pen
tru primjrea înscrierilor data 
de 15 aprilie. Prima federa
ție care și-a confirmat par
ticiparea este cea a Finlandei 
Echipa finlandeză participă 
pentru â 21-a oară la această 
mare întrecere internaționa
lă, prima ei prezență datind 
din anul 1949 Și-au mai anun
țat înscrierea reprezentativele 
Belgiei, Algeriei șl Marocu
lui. Deși n-au trimis încă • 
confirmare oficială, se aș
teaptă ca la start să Fie pre
zente și selecționatele Franței 
și Italiei. Vor fj prezente, de 
asemenea, echipele Poloniei, 
RD. ~ 
vietice și 
cialiste.

Traseul 
mă torul i

Etapa I , ___ _____
în Varșovia (112 km); etapa 
a H-a (13 mai). Varșovia — 
Lodz (158 km); etapa a III-a 
(14 mai), Lodz — Piotrkow

Germane, Uniunii 
ale altor țări

competiției este

So- 
so-

ur-

(12 mai) — cjrcuit

VALERI BRUMEL A SĂRIT 2,00 m
Concurs atletic la San Jose

Atletul sovietic Valeri Bru
mei își continuă pregătirile în 
vederea reintrării în activita
tea competițională. în cadrul 
unui antrenament care a avut 
loc la Moscova, Brumei a tre
cut peste ștacheta înălțată la 
2.00 m El a declarat că in eu- 
rînd se va alinia la startul 
unui concurs oficial.

în aer liber, la San Jose, 
sprinterul american Ronnie 
Ray Smith a cîștigat proba de 
150 yarzi în 14,3. Cu același 
timp, a fost cronometrat și 
compatriotul 
Smith Proba de săritură cu 
prăjina a revenit sportivului

greo Papanikolau eu perfor
manța de 5,03 tn.

FOTBAL PE GLOB

său Tommie

• Ea Sofia, în meei amical, 
echipa C.S K A. Sofia a dis
pus cu 1—0 de T.SK A. Mos
cova A marcat Penev.

• In „Cupa campionilor A- 
mericii de Sud", Nacional (U- 
ruguay) — Barcelona (Ecua
dor) 2—0 (0—0); Universidad 
Catolica (Chile) — Sporting 
Cristal (Peru) 3—2 (2—0); O- 
lympia (Paraguay) — Al Li
tota! (Bolivia) 2—0 (0—0).

pre- 
Mar 
mai

del Plata, 
echipele 

României 
(1-2-1), 

Suediei

va-

ro
s-a

tluri mondiale pentru sportul 
românesc din acest an. Fără 
îndoială, pe marginea evolu
ției celor opt sportivi în să
lile Cazinoului din Mar del 
Plata va fi necesar să reve
nim. Cîteva concluzii genera
le sînt însă evidente și se cer 
subliniate înaintea oricăror 
altor comentarii. Este vorba 
despre buna orientare a fede
rației de specialitate, a colec
tivului de tehnicieni condus 
de antrenorul emerit Ion Cor- 
neanu, în ceea ce privește se
lecția și pregătirea echipei, 
preocuparea deosebită mani
festată în direcția creșterii 
tehnicității, orientare care a 
stat la baza succeselor obți
nute. De mare utilitate a fost, 
de asemenea, deplasarea în 
Maroc — antrenamente și 
concursuri — pe care, cu spri
jinul C.N.E.F.S., federația a 
asigurat-o, timp de două săp- 
tămîni, luptătorilor noștri. La 
Mar del Plata, echipa Româ
niei — deși cu un efectiv re
dus — a confirmat pe deplin 
valoarea ridicată a școlii ro
mânești, tradiția performanțe
lor de prestigiu realizate de-a 
lungul anilor, cucerind o dată 
cu aprecierile elogioase ale 
specialiștilor din numeroase 
țări, simpatia și admirația 
spectatorilor și multor locui
tori ai splendidei „perle a 
Atlanticului". Pentru toate a- 
cestea — felicitări „tricolori
lor" !

Dan GÂRLEȘTEANU

PARIS, 14 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru special). — 
Zece echipe masculine de flo
retă își dispută, incepînd de vi
neri dimineață, in sala Couber
tin din capitala Franței, ediția 
din acest an a Cupei campioni
lor europeni.

Campioana țării noastre, e- 
chipa Steaua, componentă a 
grupei a Il-a. 
cu formațiile S. 
no și Leblond-Paris, 
debutul în compania 
nei Italiei. Și a fost 
încununat cu succes, 
gâtorii noștri au abordat întîl
nirea cu oarecare timiditate, 
fiind conduși după prima manșă 
cu 3—1. In manșa a II-a cvar
tetul bucureștean și-a revenit 
și a punctat în serie : 5—3 pen
tru Steaua. în manșa următoa
re. Steaua își mărește avanta
jul la 8—4, torinezii cîștigă, a- 
poi, un asalt, iar in momentul 
în care bucureștenii ajung la 
cea de a 9-a victorie întîlnirea 
a fost oprită întrucît cîștigăto- 
rul ei era cunoscut : Steaua — 
S. C. Torino 9—5 •■(Drîmbă — 3 
victorii ; Ardeleanu — 2 ; Țiu — 
2 ; Falb - 2).

în următorul meci, floretiștii 
români au întilnit redutabila 
echipă franceză Leblond, prile
juind confruntarea cea mai 
dramatică din cursul primei 
părți a competiției. Campionii 
noștri au luptat cu mult calm 
și, într-un moment critic, cînd 
erau conduși cu 7—6, Falb a 
adus echipei punctul egalizator, 
iar apoi Țiu și-a dus echipa în 
avantaj (8—7). în asaltul urmă
tor, francezul Condom a obți
nut o neașteptată victorie, așa

împreună 
C. Tori- 

și-a făcut 
campioa- 
un debut 
deși tră-

că învingătorii partidei au fost 
desemnați de numărul de tușe : 
58—60 în favoarea Stelei, care 
s-a calificat astfel direct în se
mifinale. împreună cu cam
pioana Ungariei, Dozsa Buda
pesta. Aportul componenților e- 
chipei : Drîmbă 3 v. Ardelea
nu 2, Țiu 2 și Falb 1.

întîlnirea cu Dozsa a dat ciș- 
tig de cauză floretiștilor ma
ghiari. aflați într-un stadiu de 
pregătire mult mai avansat. 
Floretiștii Stelei, conduși cu 
6—1, au recuperat pînă la 5—7, 
dar în final au cedat cu 9—7. 
Cum în cealaltă semifinală, 
Burevestnik a dispus de Bonn 
cu 9—3, Steaua ocupă locul 3 
in clasamentul final.

Tiberiu STAMA

TURNEUL
DE ȘAH

INTERNATIONAL»

DE LA BELGRAD

internațional femi-Turneul 
nin de șah de la Belgrad a 
fost reluat cu runda a 5-a, în 
care Aleksandria a cîștigat la 
Cardoso, K. Jovanovici la Po- 
lihroniade, Bihalici la Gresser 
și Markovici la Bilek. în cla
sament conduce sovietica Na
na Aleksandria cu 4 1/2 punc
te, urmată de cehoslovaca Ma- 
lipetrova — 31/2 p și o par
tidă întreruptă. Elisabeta Po- 
lihroniade ocupă locul 10 cu 
2 puncte și o partidă amînatâ.

AZI, LA STOCKHOLM

ÎNCEPE DISPUTA PENTRU 0 ALTĂ PERECHE
la în- 
luptă- 
— au 
proce- 
pentru 

iei care

(43 km — individual contra- 
cronometrului); etapa a IV-a 
(14 mai), Piotrkow — Giiwice 
(157 km) ; etapa a V-a (15 
mai), Kedzierzyn — Wal- 
brzych (180 km); etapa a Vl-a 
(16 maj), Walbrzych — Wro
claw (152 km); etapa a Vll-a 
(17 mai), Wroclaw — Poznan 
(203 km) ; etapa a VllI-a (18 
mai). Poznan — Zielona Gora 
(131 km); la 19 mai este zi 
de odihnă la Zielona Gora; 
etapa a IX-a (20 mai), Zielona 
Gora — Swiebodzin (38 km
— individual contracronome- 
trului); etapa a X-a (20 
mai), Swjebodzin — Eisen
huttenstadt (100 km) ; etapa 
a Xl-a (21 mai), Eisenhut
tenstadt — Cottbus (58 km
— individual contracronome^ 
trului)j 
mai), 
km) ; 
mai), 
km); 
mai)
km); etapa a XV-a (25 mai), 
Zeitz — Berlin (246 km).

După cum se vede, traseul 
din acest an oferă o noutate : 
au fost programate 3 etape 
individual contrasron yrnetru- 
lui I "

etapa a XlI-a (22 
Cottbus — Dresda (132 

etapa a XIII-a 
Dresda — Gera 
etapa a XlV-a 

— circuit în Gera

(23 
(161

(24
<80

Jan WOJDIGA

DE LAURI Al CROSEI SI PUCULUI

(stingă) și GCran Nilsson (dreapta) se felicită fericiți'. Au înscris un gol

antrenorilor Anatoli Tarasov șî 
Evgheni Cernișev, care, an de 
an, au ridicat capacitatea fizică 
a formației pe care o pregă
tesc prin serioase infuzii de ti
nerețe. Apariția fraților Maio
rov și a lui Starșinov în 1963, 
a lui Anatolii Firsov în 1964, a 
Iui Polupanov în 1966. a lui Vi
kulov în 1967 și, în sfîrșit, a lui 
Mihakov și Moiseev în 1968, ca 
să nu numim decît pe șefii de 
promoție, a dat mereu selecțio
natei sovietice prospețime și, 
în același timp, valoare, calități 
care au detașat-o suficient pen
tru a izbîndi. Singurii care au 
reușit rezultate strinse, în mod 
repetat, cu echipa U.R.S.S., în 
competiții oficiale, sînt hocheiș- 
tii cehoslovaci și cei suedezi. Ei 
au șanse la fel de mari ca și 
jucătorii sovietici, numai cu 
condiția ca pe parcursul între
cerii evoluția lor să nu fie han
dicapată, la primii, de o apă
rare fragilă, iar la ultimii, de 
lipsa de forță. Perspectivele a- 
cestor două formații sînt mai 
certe acum, deoarece în ambele 
team-uri au apărut jucători ti
neri și foarte talentați : Hrbaly, 
Horesovsky, Havel, Sevcik — 
Cehoslovacia ; Hedlung, Hen- 
riksson. Bengsston — Suedia.

Nu sînt de neglijat nici șan
sele canadienilor, care se pre
gătesc serios de o bună bucată 
de timp, lucrind cu două selec
ționate, una pregătită de reve
rendul Bauer, iar alta de fostul 
jucător Bownass. Este de aștep
tat ca echipa țării de baștină a 
hocheiului competițional, a ță
rii unde acest sport are o popu
laritate imensă, să se prezinte 
altfel decît pînă acum și pentru 
motivul că ediția următoare a 
C.M. (1970) va avea loc in Ca
nada.

Așadar, azi. la ora 22.15, ne 
vom instala în fața televizoa
relor pentru a urmări prima 
partidă a actualei ediții a cam
pionatului mondial. Și încă ce 
partidă : Cehoslovacia — Ca
nada I

Suedezii Lindbergh
in poarta echipei Cehoslovaciei, al cărei căpitan. Golonka, pare a nu fi de acord cu valabili

tatea punctului
faptul că anul de 
campionatului lumii 
socotindu-se turneul 
la Chamonix ca prima competi
ție mondială a hocheiului. Așa 
că...

Așa că azi, la Stockholm, pe 
modernul stadion de iarnă Io- 
hanessov, va incepe cea de-a 
35-a ediție a campionatului mon
dial și cea de-a 47-a ediție a 
campionatului european la ho
chei pe gheață, eveniment spor
tiv cu larg ecou internațional. 
Aprecierea popularității acestei 
competiții cu dublu învingător 
(se acordă ambele titluri : mon
dial și european), are drept cri
teriu estimativ nu atît specta
culozitatea hocheiului, rapidita
tea fazelor, risipa de energie 
a jucătorilor sau frecvența unor 
momente de mare tensiune. Poa
te că nu printre acestea se află 
principalul motiv care ne va 
(intui, zilele următoare, ore în
tregi în fața televizoarelor. Ade
vărul este că vom fi curioși să 
vedem cine va primi cununa 
sau cununile de lauri. Vor pu
tea hocheiștii sovietici să rea
lizeze a șaptea victorie conse
cutivă ? Vor reuși jucătorii ce
hoslovaci, care au fost cei mai 
aproape, în ultimii ani, de a- 
ceastă mare performanță, s-o 
realizeze acum ? Ce surpriză

în urmă cu 59 de ani, o mică 
localitate helvetă, aproape uita
tă azi, Les Avants, găzduise 
primul turneu oficial de hochei 
pe gheață, socotit, ulterior, cu 
oarecare îngăduință, ca cea din
ții ediție a campionatului euro
pean în acest sport. Cercetînd 
insă mai atent documentele vre
mii și interpretind dacă nu se
ver, cel puțin lucid, datele pe 
care ele ni le furnizează, apre
cierea acestui modest turneu, 
cîștigat, în numele Angliei, de 
echipa „Princes I.H.S.", drept 
un campionat european, ni se 
pare puțin exagerată. Dincolo 
însă de orice rigurozitate pro
fesională sau de opinia perso
nală a unui statistician, are va
loare azi hotărîrea L.I.H.G., fo
rul suprem mondial în hocheiul 
pe gheață amator, care a stabi
lit că în 1910, la Les Avants. a 
avut loc prima ediție a campio
natului european, la fel cum tot 
acest for a legiferat, să zicem,

„Cupa campionilor europeni" la fotbal
Ajax Amsterdam — Benfica Lisabona

F.C. NUrnberg Itl, 4:0 
Fenerbahce Istanbul

Manchester United
Waterford 3:1, 7:1 
Anderlecht 3:0, 1:3

A. C. Milan
MalmO F.F. 1:2, 4:1

primit
naștere a' 
este 1924.

olimpic de

1:3, 3:1,
3:0, d.p.

pregătește simpaticul reverend 
Bauer și tinerii lui canadieni ? 
Sau. in sfîrșit, tehnicii și de loc 
placizii suedezi vor reintra în 
posesia celor două titluri după 
o Întrerupere de șase ani ?

Desigur, aprecierile sînt mai 
greu de făcut, deoarece com
petiția se desfășoară după o 
formulă nouă. Grupa A a cam
pionatului mondial și european 
reunește de azi, în capitala Sue
diei. doar 6 echipe : Uniunea 
Sovietică. Cehoslovacia, Cana
da, Suedia, Finlanda și Statele 
Unite, care se vor înfrunta — 
pentru prima oară ! — într-un 
turneu cu tur și retur. Deci, 
efort fizic (și așa risipit gene
ros în jocurile de hochei) în 
plus, ceea ce ne face să apre
ciem că formația care va avea 
cea mai serioasă rezervă de 
energie va fi aceea ce va pu
tea să-și înscrie în palmares o 
nouă și, fără îndoială, mai pre
țioasă victorie.

Pînă în prezent, cele 34 de 
titluri mondiale sînt repartizate 
astfel : Canada — 18, U.R.S.S. 
— 8 (6 consecutive în ultimii 
ani !), Suedia — 3, S.U.A. — 
Cehoslovacia — 2 și Anglia 
Cine va cuceri al 35-lea 
mondial ?

Cele mai mari șanse le 
după opinia noastră, tot echipa

Câlin ANTONESCU

2, 
- 1. 
titlu

are,

Valur Reykjavik 0:0, 8il 
2:0, 2:0

— Rapid Viena
Rosenborg Trondheim
Real Madrid 1:0, 1:2*

— Celtic Glasgow
St. Etienne 0:2, 4:0
Steaua roșie Belgrad

— A.E.K.

3:0,
3il, 3:3

0:0,

0:0

1:0

5:1, lil

2:1, 
Jeunesse Luxemburg 3:0, 2:3 
Akademisk Copenhaga 0:0, 2:0

Spartak Trnava
Steaua București 1:3 4:0
Reipas Lahti 9:1**, 7:1

* Gol marcat în deplasare considerat dublu.
•* Meci desfășurat la Viena

1:1

Pregătirile boxerilor francezi 
pentru C.E.

BEZIERS (Agerpres). —
La Băziers au luat sfîrșit 

campionatele de box amator ale 
Franței, criteriu de selecție în 
vederea campionatelor europe
ne de la București (31 mai — 
8 iunie). în ordinea celor 10 ca
tegorii, începînd cu cea de mus
că, titlurile au fost cucerite de 
următorii boxeri : J. Bihin, A. 
Cosenfine, A. Laine, D. Azzaro,

E. Rodriguez, A. Mallaerts, C. 
Clerget, H. Moreau, B. Va- 

rennes și A. Victor. Nu au avut 
loc întreceri la categoria semi- 
muscă. Cei mai în formă pugi
liști s-au dovedit a fi Cosenti* 
ne, Laine, Azzaro și greul A- 
lain Victor, care a dispus Ia 
puncte de principalul favorit, 
Christian Poncelet.

La Riga s-a disputat meciul 
dintre echipele T.T.T. Riga și 
Wisla Cracovia, contînd pen
tru „Cupa campionilor euro
peni” la baschet feminin. Gaz
dele au terminat învingătoa
re cu scorul de 72—34 (36—16). 
Baschetbalistele sovietice s-au 
calificat pentru semifinalele 
competiției.

După patru etape, in cursa 
ciclistă Paris — Nisa conti
nuă să fie lider rutierul bel
gian Eddy Merckx. îl urmea
ză în clasamentul genera) in
dividual francezii Poulidor — 
la 29 sec, Anquetil — Ia 43 
sea, vest-germanul Wolfshohl 
— la 1:26 
desfășurată 
Etienne — 
a revenit 
Zandegu.

La „Palatul Sporturilor" din 
Roma, boxerul englez Henry 
Cooper și-a păstrat titlul de 
campion european la catego
ria grea, învingîndu-1 prin k o. 
în repriza a 5-a pe italianul 
Peiero Tomasoni.

etc. Etapa a 4-a, 
pe distanța St. 
Bollene (201 km), 
italianului Dino


