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în careul magic de la Floreasca minunile continuă
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Gheorghe Chivâr, un alt candidat
care și-a închis drumul spre europene
© Greii au boxat... greoi® Prea

multă bătaie, prea puțină

scrimă pugilistică • Ghinionistul

timișorean G. Schubert...

• Deziluzii in serie pentru

antrenorul Ion Popa ® Astă-

seară meci de mare atracție :

C. Cuțov — A. Simion I

Sala Floreasca — arhiplină, 
din nou — a găzduit aseară cea 
de a treia gală din „serialul” 
finalelor campionatelor națio
nale de box. Au fost prezenți 
între corzile ringului boxerii de 
la semimijlocie, mijlocie și 
grea. Ca în fiecare dintre reu
niunile precedente, n-au lipsit 
surprizele.„

Liderul galei de aseară. Victor Silberman (în dreapta) puncttnd eficace, rapid ți sigur, îm
potriva unui adversar incomod și dîrz; Cristinel Vasiliu

Semimijlocie
Victorie dificilă

tinue în rundul III cînd Fillp 
era în imposibilitate de a se 
apăra.

I. Hodoșan b.p. V. Filip.
Cunoscuțl în general 

»obstrucționiști“, A. 
(C.S.M. Cluj) și C. Ghiță (Di
namo București) au făcut —

ca 
Maja! O decizie injustă

dlțfl, elevul Iul Stolanovlcl a 
preluat Inițiativa. Gongul fi
nal îl găsește pe Stumpf îm
brățișat cu cel ce va 
.vinsul său.

.4» H. Stumpf b.p. V.
ceanu.

b.p. I. Olteanu (Dinamo Bucu
rești).

fi în-
Tecu-

Ca un copac retezat

Bucureștiul — 
gazda „europenelor** 
de atletism din 1974?

Secretariatul eomitetulul european din
LA.A.F. a anunțat că «tabllirea orașelor 
gazdă ale jocurilor europene de «ală —
1971 fi a Campionatelor euro
peni — 1974 ie va face cu 
prilejul Congresului C-E.A. 
care va evea loc la București 
între 31 octombrie — 2 noiem
brie.

Pină la ora actuală au fost 
depuse cereri de organizare a 
europenelor din 1974 din par
tea orașelor București. T>au- 
sanne și Moscova. Termenul 
de închidere a candidaturilor 
este 1 «eptembrio 1969.

Juniorii români au ciștigat turneul 
de fotbal de la Cannes

Turneul International de fotbal (juniori) ce (-a des
fășurat la Cannes (Franjo) s-a încheiat cu victoria 
tinerilor noștri fotbaliști, In finală : țomănia-Franta
1-0. Pentru locurile 3-4 l-a disputat partida Israel- 
U.R.S.S., încheiată cu victoria primei echipe la «co
rul de 1-0.

Oaspeții au dominat ultima reuniune 
a internaționalelor de inot

...iar românii au stabilit alte recorduri naționale

La sfârșitul săptămânii

„Cupa Federației44 la schi

Fostul campion de juniori 
î. Voicilă (A.S.A. Tg. Mureș) 

i-a dominat două re
prize și jumătate pe 
Mihai Cornel (Metalul 
Plopeni), plasîndu-i de
seori directe de dreapta 
la plex 
repriza 
rul din 
la atac, 
punctat 
cilă. Spre finele meciu
lui, M. Cornel a profi
tat de oboseala adver
sarului, dar revenirea 
sa n-a fost atît de evi
dentă îneît să-i deter
mine pe judecători să-i 
ofere (cu 3—2) cadou 
victoria. Și totuși... M. 
Cornel b.p L Voicilă.

Siguranța 
lui Silberman

Veteranul Olteanu învins

și la cap. în 
secundă, boxe- 
Plopeni a ieșit 
dar cel care a 
a fost tot Voi-

Vijeliosul tfmplar din Bra
șov, Ion Petrea, a alergat timp 
de trei reprize după campio
nul mijlociilor mici din 1964. 
Și, intr-adevăr, Olteanu nu a 
putut păstra distanta prefera
tă decît în rundul II, cînd a 
plasat cîteva croșee de stînga 
mai clare. în rest, tot meciul 
a fost un clinei continuu, cu 
țineri neregulamentare de am
bele părți. în repriza a Il-a, 
arbitrul polonez Laukedrey le 
acordă ambilor boxeri cîte un 
avertisment în ultima repri
ză, Olteanu mai primește uni 
avertisment și pierde un meci 
pe care-1 putea cîștiga.

Dlnamovistul Gh. Drăgan a 
recepționat repetate lovituri 
dure la figură, lucru care ar 
trebui să-1 pună pe gînduri. 
Nici urmă de apărare la a- 
cest boxer. Trimis la podea 
în prima repriză cie C. Cojo- 
caru (Chimia 
Gheorghiu-Dej) 
arbitrul Firoiu. 
ționează și în 
clasic croșeu de stînga la băr
bie și cade ea un copac re
tezat. Numărat pînă la 8, el 
se ridică cu greu, fapt sesizat 
de antrenorul Nour care cere 
abandonul elevului său-

C. Cojocaru b. ab. II 
Drăgan.

Orașul Gh. 
și numărat de 
Drăgan recep- 
rundul II un

Fără menajamente

Gh

A Xin-a ediție a 
(.Cupei Federației", 
competiție care în
cheie de riegulă ac
tivitatea oficială a 
sezonului de schi, 
își primește astăzi 
invitații în Capitală, 
urmind ca aceștia 
să plece mîine la 
Sinaia pentru a În
cepe antrenamentele 
și apoi a concura, 
alături de sportivii 
români; pe ptrtllla 
dintre Vîrful Furnl- 
ca șl Cota 1500. 
După cum am mal 
anunțat, (.Cupa Fe
derației" va avea 
anul acesta un ca
racter internațional, 
astfel că cei ce vor 
popula Valea lui 
Carp, ca spectatori, 
vor putea vedea e- 
voluînd reprezen
tanți al Austriei, 
Franței, Italiei; Ce
hoslovaciei și Bul
gariei și. bineînțe
les. ai României; 
mai precis schiori 
din Brașov, Sinaia, 
Bușteni, Predeal, 
Cluj, Petroșenl, Re
șița și București.

In vederea aces
tui eveniment, 
F.R.S.B. a șl alcă
tuit programul În
trecerilor, urmînd 
ca ele să se dispute 
In următoarea or
dine : VINERI ora 
slalom uriaș senioare,
11.30 : slalom uriaș
niorl, ora 15 : antrenament 
coborire : SÎMBATĂ, ora
10.30 : slalom special se
niori, ora 12 : slalom spe
cial senioare, ora 13 : non-

Dan Cristea, cîștigător al „Cupei Bucegi", 
unul dintre favoriții probelor „Cupei 
Federației” Foto : A. NEAGU

CRISTINA BALABAN 4:58,2 — 400 m liber 
AGNETA STERNER 70,4 — 100 m delfin 
EUGEN ALMER 18:01,3 — 1 500 m liber

CLUJ, 7 (prin telefon). Obosi
toare șl trenantă această a IX-a 
ediție a Internaționalelor, care a 
supus pe participant unor efor
turi (serii șl finale) destul de 
mari pentru actualul lor stadiu 
de pregătire. Dacă organizatorii 
s-ar fi gindit la programarea u- 
nor serii contratimp, nu ar fi 
fost decît de clștigat. Spectacolul 
ar fi devenit mal atractiv șl. In 
mod cert, protagoniștii ar fi rea
lizat cifre superioare.

In
torli români au găsit totuși re
surse șl In această ultimă reu
niune (în care au fost dominați 
de oaspeți) pentru a ataca ta
bela de recorduri. Tonul l-a dat 
Cristina Balaban. într-o „între
cere" în care adversarele aveau 
să se afle în urma ei la distante 
apreciabile, a început cu 2:23,5 și 
a încheiat cursa de 400 m craul 
in 4:58,2. Cu o mal bună dozare 
a efortului, bucureșieanca ar fi 
înotat in jurul a 4:55.0, perfor
mantă care ti este pe deplin ac
cesibilă. Oricum. Cristtna anunță 
o frumoasă revenire, care, spe
răm. ii va aduce șl timpi de va
loare europeană în cursele 
craul șl mixt

Agneta Sterner s-a dovedit 
data aceasta cea mai rapidă 
proba de 100 m delfin. Pe prima 
lungime ea a Înotat pe aceeași 
linie cu Nicoleta Ștefănescu, pen
tru ca după întoarcere să se des
prindă Încet și sigur de experi
mentata el adversară, smulgînd 
o zecime recordului național (70.4). 
Dar cea mai substanțială modi
ficare în tabelă ne-a fost oferită 
de micul maraton (1500 m), în 
care nu a lipsit mult peritru ca 
Eugen Aimer să Învingă granița 
celor IB minute. Cum era și de 
așteptat, metronomul Sperling s-a 
instalat de la început în fruntea 
plutonului, parcurgînd cu o pre-

ceea ce-i privește. înotâ-

Adrian VASILIU

de

de 
In

I. Petrea (Dinamo Brașov)

Splendid spectacolul oferit 
,de colegii de club Gh. Chi-

(Continuare în pag. a 4-a)

11 : 
ora 
se-

stop seniori ; DUMINICĂ 
ora 11 : coborire seniori, 
ora 13 : festivitatea de pre
miere.

Menționăm că stratul de 
zăpadă existent în Bucegi 
permite desfășurarea pro
belor în condiții optime.

(Continuare țn pag a 4-a)

De ani de zile același om în colț: 
Florea Stanomir, și același elev 
W- guincios: Arpad Majai 
f 
spre surprinderea tuturor — 
o primă repriză de box curat 
Cu o ușoară superioritate în 
acțiuni, clujeanul a obținut 
un infim avantaj. în rundul 
II, Ghiță a echilibrat situația. 
Ultimele 3 minute au fost in» 
female. Cei doi boxeri au fă
cut risipă de .energie Și— lo
vituri, astfel că gongul final 
i-a găsit complet epuizați.

A. Majai b.p. C. Ghiță. 
z >

Ca-n 7 păcate !

Ion Hodoșan (Metalul Bucu
rești) și Valeriu Filip (Ener
gia Constanța) s-au angrenat 
încă din primul‘minut într-un 
fchimb de lovituri foarte 
dure. La 6 directă de dreapta 
a lui Hodoșan, Donstănțeanul 
a fost k.d. Lupta e-a reluat 
ți Filip a expediat un nă- 
praznie upercut, după ce ar
bitrul ordonase oprirea 'dispu
tei (Hodoșan alunecase). Bucu- 
reșteanul a±f^ț numărat, iar 
FitiP 
mer.t. în repriza a’ Il-a, Ho
doșan

apnnSh' unW evertis-*

<
sir-

s-a

netrecut. 
campionul 

aseară im- 
punctat cu 
acționat fn 

deplasat,

Gălățeanul C. Vasiliu 
(Dunărea) a avut mo
mente clnd a luptat cu
rajos (deși, uneori, s-a 
„agățat" de adversar) 
cu V. Silberman (Stea
ua), dar s-a lovit de un 
obstacol de 
într-adevăr, 
s-a dovedit 
batabil. A 
precizie, a 
viteză. s-a

blocat — într-un cuvînt a 
dovedit o siguranță demnă de 
un campion. Silberman, com
ponent al lotului național, s-a 
detașat — pînă acum — de 
colegii săi.

în ultima repriză, C. Vasi
liu a fost numărat de arbitrul 
maghiar Gesztodi. V. Silber
man b.p. C. Vasiliu.

studen- 
(Rapid 
meciul

Mijlocie
Stumpf încegrcă scrimă, 

dar... .4?

4 Pus pe fapte mari, 
iul Viorel Tecuceanu 
București) a început
convins că va aduce clubului 
său o victorie. După prima 
repriză, antrenorul său Luca 
Romano era convins de acest 
lucru. H. Stumpf (Metalul 
București) a încercat să facă 
scrimă pugilistică. dar a fost 
primit de croșeele lui Tecu
ceanu. în continuare, lupta a 
devenit confuză. Tecuceanu a 
terminat resursele fizice, ar- 

«... cada stingă a început să-i 
* , sîngereze și. în aceste con-

și-a mai trimis adver-
sarul o dată JrL’podea.'’Aibi- 
trul N. Mihăilestu’ a «>mis, 
apoi, cîteva greșeli: a oprit 
lupta nejustificat de cîteva 
ori, lăsînd în schimb să coh-

V.

19,
CORZI

'• ft • .■■■■ ........ .

AZI, IA ORA 
DIN NOU ÎNTRE
Categoria semiușoară 

pentru semifinală) : P. 
(Din. Buc.) — C. Negoescu (Olim
pia Buc.), A. Simion (Muscelul 
C. Lung) — C. Cuțov (Din. Buc.) ; 
categoria mijlocie mică (optimi de 
finală) : I. Covaci (Din. Buc.) — 
N. Nlculae (Met. Buc.), AI. Ma
ta (C.S.M. Baia Mare) — I. Pițu 
(Farul Constanța), Gh. Călin (Ni- 
colina Iași) — C. Cocirlea (Voin
ța Brăila), Em. Constantinescu 
(Electroputerc Craiova) — I. GyOrf- 
fi (Din. Buc.); cat. semigrea l 
M. Constantinescu (Din. Buc.) — 
S. Schiopu (Electroputere Cra
iova), N. Manița (Oțelul Galați) 
— P. PIrvu (Steaua Buc.), L. Ga- 
vrilă (Ol. Buc.) — Gh. Preda (Fa
rul Constanța), Gh. Dumitrescu 
JMet. Plopeni) — I. Monea (Din. 
3uc.).

(contînd 
Dobrescu
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ATRACHV, MllNE LA TIMIȘOARA

LOTUL A V0JV0D1NA NOVI SAD (ora 16,30)

pregătirilor pe 
în vederea me-

în continuarea 
care le efectuează 
ciului de la Atena, LOTUL A sus
ține mîine la Timișoara (și nu la 
Arad, cum fusese stabilit inițial) 
o nouă partidă cu caracter de ve
rificare și omogenizare, în compa
nia cunoscutei formații iugoslave 
VOJVODINA NOVI SAD.

Pentru acest ultim test, antreno
rul Angelo Niculescu s-a oprit 
asupra următorului „11“ : Răducanu 
— S. tmăreanu, Boc, Dan, Deleanu, 
Ghergheli, Dinu, Năsturescu, Do- 
mide, Dumitrache, Lucescu. In ca
zul în care Dumitrache (reacciden- 
tat la umăr. în meciul de la Istan
bul) nu va fi complet restabilit, 
linia de atac va cunoaște urmă
toarea alcătuire: Năsturescu, Dem- 
brovschi, Domide, Lucescu.

„Pentru noi, acest meci este foar
te util — ne-a declarat, Ieri diml-

neață. antrenorul Angelo Nicu
lescu. Obiectivele noastre sînt: în
tărirea coeziunii, precizarea atri
buțiilor fiecărui jucător, sincroniza
rea unor cupluri de bază: Boc- 
Dan, Ghergheli-Dinu, Domide-Du- 
mitrache sau Dembrovschi-Domide. 
Bineînțeles, pentru cuplul înainta
șilor centrali mai este posibilă șl 
utilizarea lui Ion lonescu, pentru 
care, în prezent, se duc tratative 
cu Alemannia Aachen".

Din lotul A, care a plecat ieri 
după-amiază, cu avionul, la Timi
șoara, mad fac parte Gomea, Hăl- 
măgeanu, Mocanu, Anca și Dobrin. 

în deschidere, la meciul Lotul 
A — Vojvodina, se va disputa în- 
tîlnirea amicală dintre Lotul B și 
Selecționata orașului Timișoara (o 
combinată între Politehnica și 
C.F.R.).

Antrenorul lotului B, C. Braun- 
Bogdan, își va alcătui echipa din 
următorii 15 jucători :

Portari — Datcu, Ghiță ; fundași: 
Ivăncescu, Barbu, D. Nicolae, Tu- 
dorie (Politehnica Galați); mijlo
cași : Ștefănescu, Stoenescu, Llbardij 
înaintași: Șchiopu, Daniel Ene, 
Grozea, Tufan, Creiniceanu, Kallo.

„lon lonescu a fost asul trium
fului repurtat de Alemannia în 
«marele careu» în jocul cu Miin- 
chen 60" — este titlul publicat de 
ziarul „Sport Nachrichten" din 
Aachen. El se referă la victoria 
realizată cu 4—0 de Alemannia 
în meciul cu Munchen 1860, în 
care lonescu a înscris 
luri.

Citiți în pagina a 
mele noutăji despre
includere a lui Ion lonescu în 
lotul pentru meciul cu Grecia.

două go-

3-a ulti-
eventuala

Soții DrîmM ou plecat la New York
în cursul zilei de ieri au părăsit Capitala pe calea aerului, îndrep- 

tîndu-se spre New York, soții Ionel și Ileana Drîmbă, care vor participa 
la trofeul „Martini**, în calitate de invitați.

împreună cu cei doi scrimeri fruntași a făcut deplasarea și floretistul 
Mihai Țiu. Toți trei vor lua startul simbătă în tradiționalul trofeu la care 
se vor alinia cei mai valoroși trăgători din lume, floretiști și floretiste, 
spadasini și sabreri.

I
I

I

I

BATRINEIL
T

inerețe fără bătrinete nu 
sim numai în basmele 
Ispirescu, ea poate exista 
aievea, în viața sportivă. Cu 
toate că viața sportivă este1 
foarte scurtă, totuși, unele 

echipe știu să-și mărească longevitatea 
prin reîntinerirea loturilor, prin reîm
prospătarea lor cu jucători talentati. 
Cel mai grăitor exemplu în acest sens 
ni l-a dat, nu de mult, naționala de 
handbal. Ea a întîlnit in „Tournoi de 
France" cele mai bune echipe din 
Europa, dar prin buna pregătire și 
forța jucătorilor a reușit să obțină un 
succes de prestigiu.

Faptul că antrenorii și conducătorii 
echipei de handbal au avut curajul să . 
promoveze elemente tinere — după ce j 
le-au pregătit din timp pentru confrun- " 
țările internaționale grele, de care să 
se achite cu succes — demonstrează că 
o formație poate să 
Alături de Oțelea și 
lor coechipieri au 
vechea garnitură de 
dus odată handbalul 
Avem încredere în acești băieți tineri 
și tot atît de lalentați ca și cei din 
generația anterioară.

Abia încheiatul campionat de lupte 
vine în sprijinul afirmației de mai sus. 
Tot prin reîmprospătarea lotului, prin 
încrederea acordată celor tineri se reu
șește o performanță demnă de toată 
lauda. La numai 19 ani, Berceanu de
vine campion mondial. Cîți tineri de 
vîrsta lui nu și-ar dori un asemenea 
titlu ? '

Rugbyul reușește și el, în ciuda prac
ticării lui de un număr restrîns de 
oameni, să prezinte mereu o echipă 
tîriără și plină de talente. Tradiția 
Derformanfei nu este întreruptă, numele 
bun cîștigat în anii din urmă în spor
turile de care am vorbit nu este pătat, 
ci dus cu mîndrie mai departe de alte 
și alte generații.

. Est® neplăcut că nu există aceeași 
situație în multe alte discipline sportive.

Spre a lua un exemplu, să ne gîndim 
la polo unde., de vreo 10 ani, echipa 
Dinamo cu aceiași jucător1 luptă an 
de an în „Cupa campionilor europeni", 
în timp ce adversarele noastre devin 
din ce în ce mai puternice.

De ce nu sînt întrebați cei ce se 
ocupă de disciplinele sportive în care 
avem atîtea satisfacții, cum reușesc să 
formeze jucători, să obțină mereu re
zultate foarte bune. Poate că ar fi inte
resant de știut și de urmat exemplul 
lor, deși sîntem conștienți că fiecare 
sport își are specificul lui, specific care 
determină condiții și criterii deosebite. 
Și totuși, tinerețea bine preg‘‘ită con
stituie — în orice ramură — o chezășie 
de reușită.

gd- 
lui

fie mereu tînâră 
Gruia, mai tinerii 

înlocuit excelent 
sportivi care au 

pe culmile gloriei.

N. ALDEA

J
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TRECEM PREA REPEDE
CE SEINTIMPLĂ?

După ediția 1967—1968 a 
Turneului celor cinci națiuni, 
„Cocoșul Galic' pășea țanțoș : 
învinsese, pe rînd și fără 
drept de apel, pe reprezentan
ții insulari ai balonului oval, 
adjudeeîndu-și astfel trofeul 
fără să cunoască înfrîngerea. 
Iată însă că, în ediția actuală 
a aceleiași cupe, „le Coq" iese 
destul de ciufulit, singura Iui 
performanță fiind un salva
tor rezultat de egalitate în 
compania probabilei cîștigă- 
toare, Țara Galilor. Numărul 
insucceselor consecutive tre
cute la pasiv în palmaresul 
naționalei Franței a ajuns la 
10, caz fără precedent în isto
ria acesteia.

Privindu-1, deci, prin pris
ma acestor rezultate ne între
băm, firesc, ce se întîmplă cu 
rugbyul cei mai dezvoltat! de 
pe bătrînul continent, rug
byul francez, și care sînt 
cauzele acestei serii negre de 
insuccese. Este greu de închi
puit că nivelul său poate să 
scadă atît de vertiginos în- 
tr-un singur an... De fapt, a- 
eeste întrebări le-a adresat co
tidianul „l’Equipe" marii 
mase de cititori iubitori ai ă- 
cestui sport. Iar cum cei în
drăgostiți cu adevărat nu trec 
indiferenți pe lîngă cauzele 
deziluziei, răspunsurile au fost 
prompte, întrecîhd prin nu
măr cele mai optimiste pre
viziuni.

A reieșit, astfel, că JOGUL

JUNIORII STELIȘTI
LA PRIMUL CONCURS

CU OBSTACOLE

tricolorilor ar fi prima cauză 
a nemulțumirilor, dar și pri
ma preocupare care stă în fața 
tuturor celor ce au răspuns la 
anchetă. Se pare că, 
„XV“-le Franței, care,
căpitănia lui Darrouy șl apoi 
a tînărului Garrăre, reușea să 
cîștige turneul, realizînd pri
mul „Grand Chelem" pentru 
Franța, aceasta s-ar fi datorat 
„mașinii de marcat puncte" pe 
care o reprezentau frații 
Cambârabâro și mai puțin Jo
cului colectiv, care încă de pe 
atunci lăsa să se întrevadă 
defectele actuale. Bazele clă
dite de Lucien Mias, cel care 
a revoluționat și a organizat 
jocul francezilor, s-au ruinat 
lent, după cum tot mai rar 
sînt descoperiți comandanți 
de talia lui Moncla, Lacroix 
sau Grauste, sub conducerea 
cărora „XV*-le francez și-a 
creat un stil, a devenit o for
ță, cu toate că șl atunci slă
biciunile comitetului de selec
ție au fost evidente.

De asemenea, s-a acordat o 
mare atenție GADRULUT în 
care își duce viața jocul, înce- 
pîndu-se cu Comitetul de 
conducere al federației, tre- 
cînd pe la Comitetul de se
lecție și ajungîndu-se la cam
pionatul național în actuala 
lui formă de desfășurare.

Opinia generală care se con
turează este că în componen
ța Comitetului de selecție, că
ruia i se preconizează o res- 
trîngere, trebuie să predomine 
„oameni de teren', de tip 
Jean Prat, făcîndu-se chiar 
recomandări in persoana foș
tilor Internaționali ca Gârard 
Dufau, Pierre Danos, Michel 
Grauste. Se speră că prin ca
pacitatea lor de a conduce 
antrenamentele selecționați
lor, de a imprima un clima» 
călduros în rîndul acestora 
și-ar dovedi mal mult utilita-

tea față de selecționerii „de 
tribună".

Actuala formulă de desfă
șurare a campionatului, deși 
face o bună propagandă rug
byului, acuză totuși o dis
proporție evidentă de valoare 
între cele 64 de echipe partici
pante. Din această cauză su
feră atît oei puternici, care 
nu au cu cine să-și măsoare 
forțele pe măsura posibilități
lor, cît și cei slabi, care luptă 
doar ca să se mențină, nu ca 
să se ridice. Se propune, deci, 
o reducere de la 64 de echipe 
la 56, sau 48, urmărindu-se 
astfel creșterea valorii cam
pionatului șl, implicit, apari
ția marilor Jucători, Capabili 
să îmbrace tricoul naționalei.

Acestea ar fi problemele 
principale ale rugbyului fran
cez și măsurile preconizate de 
public, adunate în „dosarul** 
ziarului „l’Equipe* și prezen
tate federației franceze de 
rugby, în speranța că-și vor 
găsi rezolvarea. Un prim pas 
s-a făcut prin acordarea ga- 
loanelor de căpitan narbone- 
zului Walter Spanghero, care 
a reușit să unească inimile ce
lor 15 combatanți, obținînd 
„egalul" dătător de speranțe 
tn fața galezilor.

Vom privi cu interes evolu
ția în continuare a rugbyului 
francez, singurul reprezentant 
al F.I.R.A. admis într-o com
petiție oficială organizată de 
mult prea rigidul Internatio
nal Board.

Credem că, ținînd cont de 
cele de mai sus, ar fi intere
santă o privire asupra modu
lui de desfășurare a campio
natului nostru, asupra nivelu
lui său valoric, fără să ne
glijăm Juniorii și divizia B, 
convinși fiind că învățămin
tele trase de francezi ar fi im
portante și pentru rugbyul 
nostru.

Analizând participarea spor
tivilor români’ la Crosul Bal
canic, biroul F.R.A. a tras 
următoarele concluzii:

1. Obiectivele de perfor
manță nu au fost îndeplinite, 
evoluția 
cea mai 
atleților 
ani ;

2. Pregătirea sportivilor nu 
s-a făcut în deplină concor
danță cu obiectivele propuse, 
atît în ceea ce privește in
dicii de pregătire specifică 
pentru cros, cît șl alegerea 
locurilor de antrenament cele 
mai indicate. De acest lucru 
se fao vinovați toți antreno
rii care au pregătit pe spor
tivii respectivi în cadrul clu
burilor ;

3. îndrumarea pregătirii nu 
a fost suficient controlată de 
organele de specialitate ale 
F, R. Atletism și nici de con
ducerile cluburilor;

4. Se dovedește, o dată în 
plus, că înaintea unor com
petiții Importante în care este 
angajată echipa național* 
este necesară luarea de mă
suri atît cu caracter organi
zatoric, cît și cu caracter in- 
«tructiv-educativ, care pot 
contribui în mod hotărîtor la 
îndeplinirea obiectivelor fi
xate ;

de la Skoplje fiind 
slabă participare a 
români în ultimii

5 în cadrul pregătirii s au 
constatat unele deficiențe în 
conștiinciozitatea la antrena
ment și viața sportivă a atle
tului Ion Dima de la Metalul 
București care s-a înfumurat 
și nu mal ascultă îndrumările 
antrenorului. Cu ocazia de
plasării la Skoplje, atletul 
Ion Rusnac de la Steaua 
București și Ion Dima au co
mis o abatere disciplinară 

în 1 
sus. 
luat

1. 
din 
deaproape planurile de pre
gătire a sportivilor, atît în ca
drul antrenamentelor la club, 
cît și a celor centralizate. 
Periodic vor informa biroul 
federal de stadiul îndeplini
rii obiectivelor prevăzute în 
aceste planuri ;

2. Se atrage atenția antre
norilor șj atleților ca să dea 
dovadă de cel mai înalt simț 
de răspundere față de pregă
tirea și participarea la con
cursurile internaționale.

3. Se suspendă din Iotul re
publican de atletism, pe In
tervalul 1 aprilie—30 iunie 
1969 atletul Ion Dima (Me
talul București), iar sportivu
lui Ion Rusnac (Steaua Bucu
rești) i se dă mustrare scrisă.

De asemenea, birou] F.R.A 
a constatat că unii antrenori, 
după ce fao deplasarea în 
străinătate, nu depun la timp 
concluziile cu privire la par
ticiparea sportivilor în con
curs. Fe viitor antrenorii care 
nu vor depune în cel mult 
trei zile de la întoarcere ra
poartele respective, nu vor 
mai însoți pe sportivi în străi
nătate.

legătură cu cele de mai 
Biroul F. R.
următoarele
Organele de 
federație vor

Atletism a 
hotărîri : 
specialitate 
urmări în-

ar 
în

să

Titlul foiletonului de față 
sună a început de elegie filo
zofică. Dar, evident, nu des
pre poezie va fi vorba, șl nici 
despre filozofie.

Punînd punctul pe i, titlul 
complet al foiletonului ar fi: 
Trecem prea repede peste în- 
frîngeri — adică, în traduce
re mai directă, ne facem că 
plouă. Este o meteahnă mai 
veche a sportului nostru din 
ultimii ani, asupra căreia 
fi cazul să reflectăm 
adîncime.

Ca orice om care vrea
meargă direct la țintă — am 
s-o iau mai pe departe. în 
fotbalul european al actuali
tății, a fost o surpriză mo
dul în care s-a tranșat dispu
ta dintre Benfica și Ajax. 
Fiecare echipă — întîi por
tughezii — a pierdut pe teren 
propriu, și la același scor 
(3—1), întilnirea ce i-ar fi 
putut da șansa să-și continue 
prezența în Cupa campioni
lor europeni. Apoi, a venit 
întîlnirea de la Paris — și 
Ajax a obținut calificarea, 
spre surpriza generală. în 
presa noastră de specialitate 
au apărut foarte numeroase 
comentarii, — unele chiar au
torizate — relativ la această 
poveste. Mă rog, surpriza-i 
surpriză I Dar cred că, în 
subsidiar, anumite comentarii 
implicau — probabil prema
tur — niște ecouri autoliniș-

Paul CIOBĂNEL

La capătul unei prime eta
pe de pregătire în activitatea, 
din noul sezon, tinerii călă
reți ai clubului Steaua au 
luat parte, duminică diminea
ța, la un interesant concurs 
de verificare. întrecerea, des
fășurată în manejul acoperit 
din Drumul Taberei, a reunit 
10 concurenți, membri ai sec
ției de Juniori, condusă de 
antrenorul D. Velicu. Toți cei 
prezenți la start au demon
strat că pregătirea 
că, din cursul iernii, 
roade. Dovadă : mai 
jumătate dintre ei 
tuat parcursul fără 
zare.

O impresie deosebită a lă
sat tînăra concurentă Irina 
Ciocmata, pe calul Neptun. 
De asemenea, au mai parcurs 
traseul cu 0 puncte penali
zare, alți patru călăreți. Da
niel Băcanu, Victor Costa- 
che, Dania Popescu și Gheor- 
ghe Popescu, aflați la pri
mul lor concurs.

La sfîrșitul concursului Ju
niorilor steliști, au susținut 
probe de verificare și călă
reții începători. (Rd. V.).

temeini- 
dă bune 
mult de 
au efec- 

penali-

/

FI. Hainăroșie a cîștigat
■

prima etapă la
MEDIAȘ (prin telefon). — 

Duminică dimineața, pe pan
ta de la Hula Mediașului s-a 
desfășurat prima etapă a 
campionatului național auto
mobilistic de viteză în coas
tă. Automobiliștii prezenți la 
start au avut uri aliat de ne
prețuit în vremea frumoasă 
care i-a ajutat să realizeze 
performanțe superioare. Cel 
mai rapid s-a dovedit con
curentul italian (în afară de 
concurs) Eugenio Giliberti,

Romeo 1776 cmc, 
realizat timpul de 

2:25,2. Pilotînd aceeași ma
șină, bucureșteanul Florin
Hainăroșie. cu 2:30,6, s-a cla
sat pe primul loc atît în 
ierarhia clasei sale (peste 1300 
cmc) cît și în cea generală. 
Pe locurile următoare au so
sit t 2. Eugen Ionescu-Cris- 

’ tea (Fiat 850) București 
2:32,4 ; 3. Aurel Puiu (R. 10) 
Brașov 2:32,9; 4. M. Ilioaie

DE JOI PÎNĂ DUMINICĂ

C?ips F. B. Ciclism**
la care participă și rutieri

din Polonia
© Circuitul de duminică

Duminică dimineață am asis
tat — ps circuitul din Balta 
Albă — la ultima verificare a 
rutierilor noștri înaintea com
petiției internaționale dotată cu 
„Cupa ■ F.R.C.”. întrecerea, ex
celent organizată de clubul spor
tiv Voința, a scos în evidență 
puține lucruri îmbucurătoare : 
forma acceptabilă a cîtorva aler
gători (W. Ziegler, Gh. Moldo- 
veanu, N. David și Șt. SuciU), nu
mărul crescînd de juniori la star
tul probelor (58) și, întrucîtva, 
pofta de cOhcurS a unora dintre 
seniori. In rest... Acum, tind 
marile întreceri bat la ușă, ar 
însemna să fim mai mult decit 
indulgenți dacă am considera 
satisfăcătoare evoluția majori
tății membrilor lotului național 
și, mai ales, dacă am fi de acord 
cu scuzele. Pregătirea lor este 
mult rămasă in urmă și aceasta 
se va evidenția, în mod deose
bit. cu prilejul competiției in
ternaționale care începe joi in 
Capitală. Notînd învingătorii 
probelor de duminică (Juniori 
mici : T. DRAGAN, juniori 
mari : FL. PORCÂRUȘU, se-

și Bulgaria
ne-a amplificat îndoielile
niori : W. ZIEGLER) socotim 
că putem trece la 
amănuntelor despre 
F.R.C.".

Tradiționala întrecere 
măvară va avea, anul 
4 etape la seniori (3 la . 
și va reuni la start cicliști de 
renume din loturile pentru 
„Cursa Păcii" ale Bulgariei, Po
loniei și României. Itinerarul 
este următorul : etapa I — joi 
ora 10, pentru seniori 100 km 
și pentru juniori 50 km pe șo
seaua București—Urziceni (start 
și sosire la km 11,5) ; etapa a 
Il-a — vineri ora 9, pentru se
niori 20 km contratimp indivi
dual și pentru juniori 10 km 
contratimp individual pe șo
seaua București — Oltenița 
(start și sosire la km 13,5) : 
etapa a IH-a — vineri ora 10, 
pentru seniori 100 km pe șo
seaua București — Ploiești, va
rianta Buftea (start și sosire 
la km 7) și etapa a IV-a — du
minică ora 10, circuit pe stf. 
Cîmpinei - 40 de ture pentru 
seniori (44 km) și 20 de ture 
pentru jtlniori (22 km). Se vor 
întocmi numai clasamente indi
viduale. Cicliștii oaspeți și-au 
anunțat sosirea cu garnituri al
cătuite din cite 10 cicliști.

După încheierea acestei în
treceri, o selecționată a țării 
noastre — compusă din 6 rutieri 
— va lua parte la „Turul Bel
giei” și, apoi, se va prezenta 
(împreună cu un al 7-lea ciclist 
ce va fi desemnat din rindUl 
rezervelor aflate în țară) la 
startul „Cursei Păcii", Varșovia 
—Berlin.

relatarea 
„Cupa

de prl- 
acesta, 

Juniori)

SEZONUL DE CAIAC-CANOE
A FOST DESCHIS PE BEGA
TIMIȘOARA, 1 (prin telefon). 

Clima blinda a marelui oraș bă
nățean a îngăduit inaugurarea 
sezonului de calac-canOe prin or
ganizarea celei de a XIII-a ediții 
a „Cupei Școlii sportive Timi
șoara". La concursul desfășurat 
sîmbătă și duminică au par
ticipat 120 de canolști șl cala- 
ciștl. reprezentînd secțiile de 
specialitate Constrictorul, Școa
lă sportivă șl Politehnica. Iată 
lista învingătorilor s calao Ju
niori mici: J. Galen tin 
(Șc. spj, juniori mari șl seniori:

Fr. Frank (Șc. ap.) Junioare miri : 
Ildlco Fatal (Șc. sp.) ; Junioare 
mari : Marta Gale (Constr.).; se
nioare : Doina Petlțea (Poli.) ; 
canoe juniori mari : C. Gheorghe 
(Constr.) : juniori mici : C. Tran- 
că (Constr.) ; seniori : Al. Oprtș 
(Poli.). Lungimea traseelor: 2 000 
m pentru ambele categorii da ju
nioare ; 4 000 m — senioare ;
6 000 m seniori și Juniori. Tn cla
samentul general : 1. Constructo
rul 184 p. 2. Școala sportivă 150 
p, 3. Politehnica 53 p.

P. ARCAN—coresp, principal

viteză în coastă
(Dacia) Pitești 2:33,8, 5. P. 
Fischer (N.S.U. Pfinz) Sibiu 
2:36,4. - 
peste 
roșie ;
Bran
1300);
Aurel Puiu ; clasa 850—1000 
cmc: P. Fischer; clasa 850 
cmc: E. Ionescu-Cristea. Pe 
echipe: 1. Dacia 477,4 p. 2. 
Sinterom Cluj 481 p, 3. Con
strucții Sibiu 482,6 p.

1. DUMITRESCU

Clasamente pe clase: 
1300 cmc: FI. Haină- 
pînă la 1300 Cmc i FI.

Băliban-Cluj (Fiat 
clasa 1000—1150 cmc:

Activitatea sportivă de per
formanță se caracterizează In 
prezent printr-o continuă pre
ocupare a specialiștilor pentru 
depistarea celor mai eficiente 
căi de obținere a rezultatelor 
superioare. Asemenea preocu
pări caracterizează și activita
tea specialiștilor noștri tn do
meniul gimnasticii sportivă.

Una din problemele impor
tante studiate, este Încadrarea 
gimnaștilor fruntași într-un a- 
numit ritm de viață, lntr-un 
anumit mediu social, care să le 
asigure o activitate creatoare, 
bine organizată și controlată 
Mă refer, între altele, la forma 
de pregătire a gimnaștilor frun
tași, la selecția lor.

Dacă forma de pregătire este 
corespunzătoare, nu același lu
cru se poate afirma despre Se
lecția gimnaștilor în loturile re
prezentative. Luînd in discuție 
problemele de selecție în loturi 
(copii, tineret, seniori), comi
sia tehnică masculină din F.R. 
de Gimnastică a ajuns la con
cluzia că procedeele folosite

ce-pînă în prezent nu satisfac __ 
rințele actuale. Primirea gim
naștilor în loturile reprezenta
tive numai pe baza unor apre
cieri subiective, fără o verifi
care prealabilă, nu a dat rezul
tate corespunzătoare. în vede
rea îmbunătățirii selecției in 
loturile naționale, comisia a 
hotărit întocmirea unor cerințe 
șt norme de control, obligatorii 
pentru fiecare gimnast. De ase
menea, s-au formulat cerințe șl 

și păntru râminerea în 
o perioadă mai măre.

norme
lot pe

S-a pornit de la ideea prin
cipală că față de toți gimnaștii

HIPISM

0 REUNIUNE CU
Cea de-a ddua reuniune 

hipică a anului ne-a oferit 
un măi amplu buchet de im
presii 1 Mai întîi s-a remarcat 
tendința organizatorilor pe 
planul decorativ al timpului 
de curse, deși aceasta se poa
te lovi de granițele limitate 
ale investițiilor.

Condițiile atmosferice de 
primăvară au permis, de ase
menea. ca pista și coeficien
tul recordurilor să se situeze 
în vecinătatea normalului. In 
sfîrșit, tot în domeniul con
statărilor, ne-a amuzat hotă- 
rîrea arbitrilor alergărilor de 
a-i lua licența anul trecut lui 
Avram Gherasim deoarece a 
oprit calul din acțiune și 
risca să piardă cursa — dar 
n-a pierdut-o — iar acum lui 
Oană Ion, avînd dubla gre
șeală — înhămâtura . incom
pletă și reținerea calului din 
acțiune — I s-a atribuit nu
mai un avertisment I...

Așteptată cu legitim inte
res, reintrarea corifeilor fos
tei generații de doi ani — 
Talaz și Talion — a oferit 
un spectacol de bună cali
tate în premiul Aurora. învin
gător net a fost vicecampio- 
nul Talion, condus cu deOse-

MULTI SPECTATORI
bită dexteritate de Cică Tă- 
nase. Poate că evoluția re
cordmanului Talaz să fie so
cotită sub nivelul așteptări
lor, în Comparație cu antici
pările. Dar, fiul lui Pogcrîși 
a suportat un handicap foar
te sever, la reintrare, pe care 
nici un crescător de altă 
dată nu l-ar fi acceptat, chiar 
dacă ar fi fost vorba de ne
cesități de program 1... Și așa, 
îngrădindu-se în terminologia 
onorabilității și nu a excep
ționalului, evoluția lui Talaz 
poate fi considerată satisfă
cătoare 1 în compensație cu 
rîndurile din cronica trecu
tă, Dinu Traian a ținut să 
ne demonstreze o triplă con
firmare a formei cailor săi.

Rezultatele tehnice : 1. Mal
dăr (T. Dinu), Răsărit, Re
zerva 1.38.5, 2. Zaraf (S. Teo- 
fil), Ilva Mică, Aura 1.36.8, 
3. Hortansa (T. Dinu) și Ka
ma (I. Crăciun), Simeria 
1.36.4 și 1.34.1, 4. Plutaș (M. 
Ștefănescu), Iarba, Foratic 
1.28, 5. Talion (Gh. Tănase), 
Rouă, Rarița 1.27.9, 6. Zăna- 
tec (F. Pașcă), Felix. Platon 
1.31.2, 7. Hamlet (Tr. Marcu), 
Baletista, Supapa 1.35.5.

Niddy DUMITRESCU

ajunși la un nivel valoric ridi
cat, trebuie să se manifeste 
aceeași exigență la selecția în 
loturile noastre reprezentative. 
Perspectiva de a fi selecționat 
în lot va influența, în mod po
zitiv, creșterea nivelului de pre
gătire în cadrul secțiilor. Con
siderăm că o asemenea pre
misă va duce, in mod cert, la 
desființarea senatorismului de 
drept în loturile noastre.

Normele stabilite pentru cele 
trei loturi reprezentative (cOpii, 
tineret și seniori) sînt eșalonate 
in mod progresiv, ținîndu-se 
seama atît de nivelul valoric 
existent, cît și de necesitatea 
ridicării acestei valori la nive
lul cerințelor internaționale. In 
acest sens, au fost stabilite pa
tru genuri de norrrfe : norme 
privind starea de sănătate a 
gimnaștilor ; norme educative ; 
norme de pregătire fizică și 
norme tehnice.

Selecționarea gimnaștilor pen
tru loturile reprezentative se 
va efectua pe baza îndeplinirii

Integrale â normelor stabilite, 
îndeplinirea celor privind sta
rea de sănătate șl de pregătire 
fizică condiționează participa
rea gimnastului la susținerea 
normelor tehnice. Pentru înde
plinirea normelor tehnice, gim
nastul trebuie să obțină 85 la 
sută din totalul punctelor acor
date elementelor sau legături
lor stabilite. Gimnaștii care au 
îndeplinit totalitatea normelor 
stabilite, conform locurilor dis
ponibile și in ordinea valorilor, 
vor ciștiga dreptul de a fi Selec
ționați în loturile reprezenta
tive.

în vederea asigurării pers
pectivei de dezvoltare a gim
naștilor selecționați în Iot, se 
vor stabili, pe baza planurilor de 
pregătire, norme tehnice și fi
zice individuale. Neîndeplinirea 
acestor norme progresive va a- 
trage după sine eliminarea gim
nastului din lotul reprezentativ. 
Gimnaștii bolnavi sau acciden
tați. cu o perioadă de refacere 
mai lungă decit o lună de zile, 
conform aprecierii medicului, 
vor fi eliberați din lot, pînă la 
vindecare totală, cînd devin 
aDți pentru eforturi mari.

Pentru ocuparea locurilor ră
mase vacante sau neocupate ini
țial, se pot organiza concursuri 
de selecție pe tot parcursul 
pregătirii. Venind în întîmpi- 
narea preocupărilor antrenorilor, 
F.R.G. a hotărît, ca primul con
curs de selecție să aibă loc în 
luna mai. după campionatul na
țional pe echipă, iar normele 
de control să fie publicate în 
buletinul F.R.G.

Considerăm că aceste măsuri 
vor contribui la îmbunătățirea 
selecției în loturile reprezen
tative și, în același timp, vor 
'stimula atît pe gimnaștii din 
loturile reprezentative, cît și pe 
gimnaștii care vor să candideze 
pentru intrare în lot, avînd drept 
rezultat final ridicarea necon
tenită a nivelului tehnic al gim
nasticii noastre de performanță

prof. Iosif HIDI 
președintele 

Colegiului central de antrenori

titoare. Pentru că, Benfica d£ 
o sumă de jucători, de pri
mă importanță, naționalei 
portugheze, perttru că Benlica 
nu este, la ora actuală, în 
mare formă — socotese «ă nu 
e bine să luăm prea cu ușu
rință sensul înfrângerilor «e 
le-a suferit această echipă 
pe plan internațional. Deei : 
a nu se trece prea ușor peste 
înfrîngeri I (Și, mai ales, pes
te ale altora — pentru că în 
ce privește înfrîngerile noas
tre, de mult timp, tot învă- 
țînd din ele. le-am trecut «am 
fără să tragem toate conclu
ziile posibile).

Cum trebuie considerată 
participarea echipei noastre 
de hochei, în grupa B, ia 
mondiale? După consumarea 
competiției, presa de specia
litate a început să ia în dis
cuție diferite probleme de 
esență • viteza în ata« în 
hocheiul modem, preluarea 
paselor încă din aer. dacă 
mai sînt sau nu fundâSi și 
înaintași etc., etc. Ceea ce am 
sperat, însă, a fost o discuție 
a specialiștilor, «are să atace 
frontal problemele-«heie ale 
hocheiului nostru actual. 
Pentru că prezența noastră la 
mondiale, în grupa B, să fim 
sinceri, echivalează, în acest 
an, eu o înfrîngere. Pentru că 
anul viitor, grupa B și C a 
mondialelor de hochei se voi? 
disputa la noi. Deed i a nu se 
trece prea ușor peste înfrîn
geri 1

Nu număî eă am spera», 
dar am fost ferm convins că 
voleibalistele de la Rapid vor 
fi prezente în finala Cupei 
campioanelor Europei. Deși 
„rapidistele" pierduseră, la 
Moscova, în prima întîlnire 
cu 2—3. Ne-am aflat în fața 
unei înfrîngeri. Am trecut 
prea repede peste ea. Nu am 
analizat-0 în toate implica
țiile ei. Am făcut ceva cal
cule — aproximative —, am 
început să le vedem pe „rapi- 
diste" în finală. Povestea este 
veche : pielea ursului din pă
dure 1 Abia au trecut cîteva/ 

.zile și, cum spune „Sportul" 
din 30 martie a.c.: „Frumoa
sele vise giuleștene s-au risi
pit 1* Rapid — Dinamo Mos
cova : 1—3. Altă înfrîngere, 
dar de alt gen și cu alte im
plicații. Ireparabile. Am aș
teptat ea specialiștii în ma
terie să-și spună, pe larg, 
cuvîntul. Dar, vorba unui mu
calit pe care l-am cunoscut 
la o stație a lui 37 i „Numai 
cine are timp — așteaptă 
mașina. Grăbitul merge pe 
jos".

Asta-Î I Trecem prea repe
de pe lîngă înfrîngeri. Și. de 
aceea, pare — nu știu de ce ? 
— că ne-am grăbi spre altele. 
Doamne ferește I Ce-ar fi să 
ne grăbim pe jos ?

Al. CAPRARIU

Baschetballștii Juniori la Varșovia
Lotul national de Juniori la 

baschet a plecat la Varșovia 
pentru a participa la un tur
neu internațional, alături de 
selecționatele A ți B ale țării 
gazdă și cea a Ungariei.

Turneul începe mîine.

Meci de volei la Oinamo
Astăzi, de la Ora 16,30, tn 

sală Dinamo se desfășoaiă 
partida de volei dintre echi
pele feminine Dinamo și Fa
rul COnstanfa. Meciul con
tează pentru etapa a XlV-a 
(amînată) a diviziei A.

DE MlINE LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA"
DIN CAPITALĂ
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MECIURI

LA DOMICILIU?!

UN MIRAJ?

NU..;

UN TELEVIZOR

Manifestări sportive, Informații, spectacole, emi
siuni culturale, emisiuni pentru copii șl piuite 
alto clipe plăcute, iată ce vă oferă un televizor 
MIRAJ.

— Televizorul MIRAJ E 59 — 681 este Un recep
tor de televiziune cu 12 canale și Cu ecran mare 
— diagonală 59 cm ; prezentat tntr-o elegantă 
casetă furniruită, eu o linie asimetrică modernă.

— Strălucirea Imaginii permite vizionarea tu 
condiții excepționale a programelor.

— Difuzorul permanent dinamic asigură o re
producere de bună calitate a suaetuluL

— Sașiul rabatabil folosit ta construcția televi
zorului dă posibilitatea unei întrețineri *1 depanări 
ușoare.

— Prețul este de 8.100 Iei. Se poate cumpăra șl 
cu plata tu 12—18 rate lunare, cu un aconto de 
numai 788 lei.



Mr. 508 (5942)

COMENTARIUL ETAPEI

AL DOILEA.. START AL CAMPIONATULUI
A 21-a zi a primului cam

pionat al țării sau, pentrii a 
respecta riguros „adevărul is
toric", golul lui Mureșan — 
din mih. 61 al partidei A.9.A. 
Tg. Mureș — U.T.A. — a re
lansat calculatoarele de iden
tificare a primei (și cele mai 
importante) necunoscute a a- 
cestei pasionante ecuații cu 
16 echipe, 30 de etape... Ti
tlul, care părea la un moment 
dat ..acontat" de către U.T.A., 
începe să surîdă public și ce
lor două FOSTE (campioane)
— Dinamo București și Rapid
— care vin pe ... turnantă cu 
forța și spectaculozitatea unor 
bolizi angajați pe circuitul 
Le Mans. Rapidul, mai ales, 
capul de afiș al acestui re
tur — In care a cucerit 11 din 
cele 12 puncte posibile, ur- 
cîfld de la locul 14 la locul 
3 ! — are un forcing care 
evocă odiseele sale de-acum 
cîțiva ani. (Vă amintiți ? „Ra
pid a trecut peste al 5-lea 
val", „...peste al 6-lea“, „...al 
7-lea“, ,...al 8-lea val" etc.).

Vrind-nevrînd, aceasta este 
situația. Trebuie să despicăm 
firul în... trei. Șl să nu Uităm i 
revenită de pe drumuri, 
U.T.A. va juca două partide 
acasă; nu-i mai puțin adevă
rat că ea se va prezenta apoi 
în fața celor două Dinamo, în 
fief-urile lor. Este tot atît de 
adevărat însă că echipa lui 
Dumitrache are un drum greu 
ț>e Copou înaintea acelui 
tete-ă-tâte cu oastea lui Dan, 
derby veșnic pasionant, de ge
nul Milan-Inter, Manchester- 
Liverpool, Benfica—Sporting 
Real-F. C. Barcelona, Celtic-. 
Rangers. Rapidiștii au la rîn- 
dul lor o altă întîlnire la care 
de ani de zile nu se fac ca
douri : meciul cu Steaua, în 
rare orice scor (1—1, 3—3, 
5—1 pentru unii sau pentru 
alții) nu ar fi o surpriză. A- 
propo de actuala campioană 
vom constata și noi ceea
ultimele jocuri și rezultate aV 
sancționat cu brutalitate; o- 
perația de transplantare 
inimii tactice (și tehnice) a 
echipei — a se citi Constantin 
■— n-a reușit. Dumitriu III 
nu-1 va putea nicicînd înlocui 
pe „profesor". Alături de el 
poate progresa, poate ajunge 
un fotbalist de valoare, pe 
măsura calităților sale Incon
testabile. Nu-1 va putea însă 
niciodată înlocui, pentru că 
nu este Uri conducător de joc, 
iar Steaua a evoluat în ulti
mele șase etape fără acest 
cdnducător-busolă, navigînd 
după inspirația capricioasă 
(adeseori nefericită, cum a 
fost cazul duminică la Cluj) 
a lui Voinea, Tătaru II sau 
Pantea.

Coborîrid în subsolul fler-

C€

a

PROGRAMUL
SAPTAMINII

Săptămîna aceasta, 
loturile reprezentative 
de fotbal vor susține 
partide amicale. Iată 
programul i

• MARȚI: România
— Bulgaria (selecționa
te școlare) în București, 
stadionul Republicii, de 
la ora 16,30 |

• MIERCURI: la Ti
mișoara vor avea loc 
meciurile Lotul B — Se
lecționata Timișoara (de 
la ora 15) și Lotul A —
— Vojvodina Novi Sad 
(de la ora 16,30) | la 
Tîrgoviște — joc de ve
rificare a Iotului de ti
neret sub 21 de ani |

• JOI î România — 
R. D. Germanâ (tineret) 
la Ploiești, de la ora 
16,30 j

• DUMINICA: Lo
tul de tineret (sub 21 
de ani) — Petrolul ti
neret, la Ploiești, de la 
ort 10,30.

PUIU IONESCU SI MECIUL DE LA ATENA
• „Ar fi o mlndrie și pentru clubul nostru" • Puiu In cai> 
tonament la Braunschweig • Ultimele evoluții ale fostului 
rapidist elogios comentate de toate ziarele • Ce declară Ionescu?

Pe Ion Ionescu nu l-am putut 
găsi Ieri la telefon. Operatoarea 
de la 07 ne-a răspuns, in repe
tate .rlnduri, că numărul din 
Aachen, de la domiciliul fostu
lui rapldist, nu răspunde. Am 
solicitat, atunci, clubul Aleman
nia, șl la capătul celălalt al fi
rului s-a prezentat dt Bert 
Schutt, șeful biroului de presă. 
De la dînsul am primit dteva 
Informații interesante 1

— Nu-1 veți găsi pe Ionescu 
azi și mîine in localitate, pen
tru simplul motiv că e plecat 
din Aachen. în prezent, el se 
află Ia Braunschweig, in canto
nament, unde Alemannia susți
ne, marți seara, cu Eintracht, 
un meci restant din campionat. 
Dl. Schfitt ne recomandă, insă, 
destul de discret, să nu încercăm 
a-1 suna pe Ionescu la Braun
schweig. Știți — ne spune dl. 
Schiltt - înainte de meci, jucă
torii noștri nu pot fi deranjați 
nici chiar la telefon. Miercuri 
dimineața 11 veți găsi, cu si
guranță, la Aachen.

— Am dori să aflăm amănun
te privind posibila participare 
a lui Ionescu în echipa națio
nală a României pentru meciul 
cu Grecia.

— Eu nu mă pot pronunța In 
această problemă. Numai dl. 
președinte Fflhrem vă poate 
furniza opinia 
bulut.

Solicitat, de 
dl. Fflhren ne 
biUtate i

— In principiu, personal, sini 
de acord ca Puiu, cum m-am 
obișnuit să-1 spun șl eu, să joa
ce la 16 aprilie Ia Atena in echi
pa României, in meciul cu Gre
cia, din preliminariile campio
natului mondial. Solicitarea ar 
fi justificată, cu atit mai mult, 
cu cit, la ora actuală, Ionescu 
se află Intr-o formă excelentă. 
Nu o spun numai eu. O spune 
și antrenorul său, Pfeiffer, o 
confirmă ziarele șl o declară 
spectatorii. După cum, probabil, 
știți, Puiu s-a acomodat destul 
de greu la noi. In meciurile a- 
mlcale a arătat o dispoziție 
mare de joc, debutind excelent. 
Dar, una sînt 
amicale, șl cu 
de campionat.
Ionescu nu s-a

. ceput, cu jocul tare și nici cu 
terenurile timpul

conducerii clu-

noi, la telefon, 
•pune, cu ama-

(1-0)
I (1-0)2-0

(1-0)3-1(1-0)5-0
(1-0)1—0(1-0)1-0
(1-0)(0—1)1-1

0-0
(0-0)1-0
0-0

1-0 (1-0)

SO 1» 4

la noi partidele 
totul alta cele 

în „Bundesliga'' 
acomodat, la în-

1-0 . 
Sandu. P. 
I, Achlm,

SERIA
Foresta Fălticeni —

Cimentul Bicaz 
Victoria Roman —

Rarăul C-lung
Știința Bacău —

Nicolina lași 
Penicilina Iași —

Petrolul Moinești
Fulgerul Dorohoi —

Letea Bacău
Textila Buhuși —

Minerul G. Humor. 
Textila Botoșani —

Minobrad V. Dornel
Unirea Negrești —

Foresta Ciurea
(Unirea Negrești

0-3 
fiind eli

minată din campionat) 
D. Crăciun, G. 
V. Diaconescu, 
I. Vierii și T.

Presiune la poarta lui Gaboraș, care boxeazd, in extremis, 
sub privirile amenințătoare ala lui Pavlovici. Fază din meciul 

Petrolul — Universitatea Craiova
Foto i ION POPESCU — Ploiești

binte al clasamentului, vom 
repeta ceea ce azi — după în- 
frîngerea usturătoare în fața 
Rapidului — știe și inimosul 
Matache î VagOnul are — si
gur — mandat de „A“ numai 
plnă la 15 iunie. Este singura 
necunoscută (dintre cele trei 
cu care a pornit campionatul) 
care s-a... demascat cu mult 
înaintea termenului. Celelalte 
două necunoscute — campi
oana și cea de-a doua retro
gradată ■— ne vor fi revelate 
după o încleștare pe care 
semftele o arată a fi foarte 
pasionantă.

Consacrînd primele rînduri 
emoționantei întreceri pentru 
titlu, vom remarca caracterul 
mal dramatic al luptei pentru 
supraviețuire în divizia A, 
fuga de acel loc 15 condam
nat. După cum se prezintă 
clasamentul și bagajele de 
puncte acumulate pînă la a- 
ceastă oră, toate echipele de 
la locul 7 în jos își pot puna 
...candidatura pentru divizia 

B. Toate aceste formații au 
șanse să reziste în primul plu
ton al țării dar, în același

timp, deasupra tuturor pîn- 
dește sabia lui Damocles— Nu 
ne vom hazarda în pronos
ticuri 1 Ba nu, facem totuși o 
excepție: după toate proba
bilitățile, dubletul de „A" 
se va muta de pe malul Mu
reșului pe cel al Someșului. 
Come-back-ul Petru Emil — 
V. Alexandru dă senzația unei 
forțe de nestăvilit.

O ultimă idee i duminică, 
negrii cavaleri ai fluierului 
au fost gratulați cu 4 și 5 ste
le. în sfîrșit, arbitraje — pe 
toată linia — din care a lipsit 
arbitrarul...

Marius POPESCU

Campionatul echipelor
de tineret - rezerve

CLASAMENT

1. Crișul 21 14 3 4 35-15 31
2. „U” Cv. 21 13 4 4 37-16 30
3. A.S.A. 21 13 3 5 31-22 29
4. Dih. B. 21 12 2 7 33-23 26
5. Argeș 21 10 6 5 21-17 26
6. Petrolul 21 10 5 6 27-20 25
7. Din. Bac. 21 10 3 8 48-33 23
8. Rapid 21 I 4 8 31-28 2fe
9. Steauâ 21 i 4 9 54-32 20

10. „U“Cluj 21 8 4 9 24-33 20
11. Farul 21 | 3 10 23-20 19
12. U.T.A. 21 5 5 11 23-32 15
13. Progr. 21 5 4 12 23-39 14
14. Jiul 21 6 1 14 14-46 13
15. Poli. Iași 21 5 2 14 20-48 12
16. Vagonul 21 3 5 13 20-40 11

LOTO-PRONOSPORT
Programul concursului Pronosport nr. 15 de duminică 13 aprilie 1969

I: Bologna — Cagliari; ÎI: 
Milan — Juventus; III: Napoli 
— Fiorentina; IV: Palermo —- 
Pisa; Vi Roma — Larierossi; 
VI: Torino — Atalanta; VII: 
Varese — Interhazionalc; 
VIII: Verona — Sampdoria; 
IX: Dunărea Giurgiu •— Oțe
lul Galați; X1 Poiana Cîmpi- 
nâ — Steagul roșu; XI: C.F.R. 
Timișoara —• Politehnica Ti
mișoara; XII: Chimia Rm. Vîl- 
ceă — Metalul Hunedoara; 
XIII: C.F.R. Cluj — Medicina 
Cluj.

luni 7 aprilie 1969, prin casie
riile proprii Loto-Pronosport;

In țață, începifid aproxima
tiv de joi 10 aprilie 1969, prin 
casieriile proprii Loto-Prono- 
sport și prin mandate poș
tale.

Progresul a plecat

Echipa bucunețteană Pro
gresul a plecat ieri, pe calea 
aerului, la Beirut^ urmînd să 
susțină trei joouri amicale — 
unul în Liban și două în Si
ria — în „fereastra1’ competi- 
țională pe «are o provoacă 
partida Grecia — România.

în lotul care a făcut depla
sarea se numără, printre al
ții, Manta, Mîndru, V. Popes
cu, Măndoiu, Grama, Matei, 
Șoangher, Oaidă, Mateianu, 
Țarălungă etc.

întoarcerea echipei este 
stabilită pentru ziua de 
aprilie.

(Corespondenți : 
Groapă, I. Die, 
A. Acojocăriței, 
Ungureanu).

1. Știința Bac.
2. Foresta F&lt.
3. Textila Botoș.
4. Textila Buh.
5. Vict. Roman
6. Nicolina Iași
7. Min. G. Hum.
8. Minobrad V. D.29
9. Petr. Moinești

10. Penicilina Iș.
11. Foresta 

Ciurea
12. Rarăul C-lung
13. Letea Bacău
14. Fulgerul Drh.
15. Cimentul Bicaz
16. Unirea Negr.

ETAPA VIITOARE:
V. Dornel — Foresta Ciurea ; Vic
toria Roman — Textila Buhuși ; 
Minerul Gura Humorului — Ful
gerul Dorohoi ; Rarăul Clmpu- 
lung — Știința Bacău : Petrolul 
Moinești — Textila Botoșani ; Le
tea Bacău — Penicilina Iași ; Ni
colina Iași — Foresta Fălticeni.

2 42-10 32 
40-13 31

Minobrad

17
16
16
16
14

1

SERIA A Il-a
14

MINI-STATISTICĂ „A"
® în cele 21 de etape ale campionatului diviziei naționale 

A s-au marcat 443 de goluri.
• Cele mai eficace înaintări 1 Dinamo București 41 de go

luri înscrise, Steaua 35 de goluri. .,U“ Craiova 34 de goluri și 
U.T.A. 33 de goluri.

• Cele mai slabe apărării Vagonul 49 de goluri .primite, 
F. C. Argeș 36 de goluri1, „U“ Craiova 34 de goluri, Steaua și 
Farul cîte 30 de goluri.

• Duminică, pe foaia de arbitra] a meciului Jiul — Poli
tehnica Iași au fost consemnate două eliminări. Iată numele 
celor trimiși pe tușă t lanul (Politehnica) și Naidin (Jiul), pen
tru lovire reciprocă.

® în etapa a XXI-a, Pavlovlci a marcat primul său gol 
pentru noua echipă în care evoluează, Petrolul Ploiești.

9 Din cele 21 de goluri înscrise duminică două au fost 
autogoluri. Dvorjac (Vagonul) și Constantinescti (Politehnică) 
și-au trecut numele pe listele golgeterilor echipelor Rapid și, 
respectiv, Jiul.

• In clasamentul golgeterilor pe primul Ioc se află Duml- 
trache (Dinamo București) cu 13 goluri riiarcâte, înaintașul 
bucureștean este urmat de Oblemerico („U“ Craiova*) cu 12 go
luri, Voinea (Steaua), Tufan (Farul) și Neagu (Rapid) cu cite 
11 goluri, Oprea („U“ Cluj) cu 10 goluri, Grozea (Petrolul) cu 
9 goluri, Petescu (U.T.A ), Oaidă (Progresul) și D. Ene (Dinamo 
Bacău) cu cîte 8 goluri.

9 în etapa de duminică a plouat cu... stele. Cronicarii 
noștri au acordat calificativul maxim arbitrilor Gh. Popovici, 
N. Cursaru, P. Sotir și V. Dumitrescu.

Rulmentul Bîrlad — 
Chimia Oraș Gh.

Gheorghiu-Dej 
Metalul Plopeni —•

Petrolul Berea 
Metalul Buzău —

Ș.U.T. Galați 
Gloria C.F.R. Gl. -

Gloria Tecuci 
FI. roșie Tecuci —

Șoimii Buzău 
Metalul Brăila -

Unirea Focșani 
Petrolistul Boldești —

Ancora Galați 
Delta Tulcea —

Chimia Mărășești 
(Corespondenți : N. Cernătescu, 

Constantinoaie. M. Dumitru, 
State, C. Filiță, G. Rizu, 
Dincă și I. 
Metalul Plop. 
Unirea Focș. 
Gl. CFR Gl. 
Petr. Bold. 
Șoimii Bz. 
Delta Tulcea 
Met. Buzău 
Ancora Gl. 
Chimia Gh. I

1-1
5-0
1-0
3-0

1-1
1-0

(0-0)
(3-0)
(0-0)
(2-0)
0-0

(1-0)
(0-0)
0-0

Citiți In numărul de mîine!

CU RAPIDUL ÎN,
ACCELERATUL 202

...

(reportaj cu fotbaliștii din Ciulești)

© Omologarea biletelor cîș- 
tigătoâre la tragerea specială 
Loto a Primăverii din 4 apri
lie 1969, se face în ziua de

© Astăzi este ULTIMĂ ZI 
în care vâ mai puteți procu
ra biletele pentru concursul 
Pronoexpres de mîine, care va 
avea loc la București în sala 
Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2 cu în
cepere de la ora 18,30. Tra
gerea va fi radiodifuzată.

I. 
C. 
N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. o

C. Filiță, 
Turșie).

8 27-25 20
Gheorghiu

Dej 20 5 10 5 27-26 20
10. Petrolul

Berea 20 7 4 9 30-36 18
11. Met. Brăila 20 5 7 8 24-28 17
12. Rulm. Bîrlad 19 5 6 8 16-19 16
13. Ș.U.T. Gl. 19 4 8 7 20-26 16
14. FI. r. Tecuci 20 6 4 10 23-35 16
15. Chimia

Mărășești 20 6 3 11 26-36 15
16. Gloria Tecuci 18 5 â 11 14-42 12

ETAPA VIITOARE : Chimia Mă- 
rășeștl — Petrolistul Boldești ; 
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej — Delta Tulcea : Metalul Plo- 
penl — Flamura roșie Tecuci ; 
Șoimii Buzău — Rulmentul Bîr- 
lad ; Petrolul Berea — Gloria 
C.F.R. Galați ; Ș.U.T. Galați — 
Metalul Brăila ; Ancora Galați — 
Unirea Focșani ; Gloria Tecuci — 
Metalul Buzău.

SERIA A IH-a
Sirena București —

Olimpia Giurgiu 1—2 
Electrica Constanța —

FI. roșie București 0—1 
Unirea Mănăstirea —

Ș.N. Oltenița 2-3 
Celuloza Călărași -

(0-0)

(i-i)

Joi, la Ploiești

ROMANIA R. D. GERMANA

® LOTUL PENTRU UDINE (TINERET-SUB 21 DE ANI)

toamnei șl al Iernii. In plus, 
traumatismul de la genunchi' 
și-a spus cuvintul, și o pauză 
de refacere l-a fost foarte bine
venită. De cîteva etape el a re
intrat in echipă complet refăcut, 
cu o mare forță de joc, contri
buind din plin la succesele Ale- 
manniei. NE-AR BUCURA NE
SPUS DACA IONESCU AR 
AVEA, LA ATENA, O ZI 
MARE, CONTRIBUIND LA UN 
SUCCES AL NAȚIONALEI 
ROMÂNIEI, INTR-UN MECI 
ATlT DE IMPORTANT, AR FI. 
FIREȘTE, O MINDRIE ȘI 
PENTRU CLUBUL NOSTRU...

★
La redacție ne-a vizitat ieri 

și VICTOR STĂNCULESCU, 
fostul antrenor al lui Fuitî, Îs 
Rapid, care l-a vizitat, foarte 
recent, la Aachen.

— Ce spune Puiu 7
- Că ar juca, cu plăcere, U 

Atena, unde a mai înscris, în 
urmă cu cîțiva ani, două goluri, 
și că așteaptă, cu emoție, hotă» 
rirea definitivă 1

Ion OCHSENFELD

lie 1969, se face în ziua 
sîmbătă Î2 aprilie 1969.,

Plata premiilor se face 
fel:

in București, începînd 
joi 17 aprilie 1969, prin casie
riile proprii Loto-ProrioSport;

In țară, începînd aproxima
tiv de luni 21 aprilie 1969, 
prin casieriile proprii LotO- 
Pfonosport și prin mandate 
poștale,

© Plata premiilor lâ con
cursul suplimentar Prono
sport Hochei nr. 2 se va face 
astfel:

in București, începînd de

UN PREMIU DE 143.714 LEI 
LA PRONOEXPRES

ast-

de

PrâniiilO cdnctlfsului Prono
expres nr. 14 din 2 aprilie 

1969
EXTRAGEREA I: categoria 

1: 1 Variantă a 143.714 lei ; 
a Ii-a : 215,5 a 666 lei; a 
III-a: 3942,5 a 36 lei.

EXTRAGEREA a II-â i A : 
5 Variantă 
333 a 349 
lei.

Premiul 
tragerea I 
către un participant din ju
dețul Suceava.

a 23.277 lei ; B : 
lei ; C : 4915 a 23

de categoria I ex- 
a fost obținut de

,© Joi se va disputa la Plo
iești meciul internațional din
tre echipele de tineret (jucă
tori suB. 23 de arii) ale Româ
niei și R.D. Germane. Antre
norul Dincă Schileru va al
cătui formația din următorul 
lot: Rămureanu (Moldovan) — 
Crețu, N. Ionescu, V. Stoices- 
cu (R. Vlad), Vigu, Dincuță, 
DUtnittu (Angele-scu), Uijăleâ- 
nu, Pantea, Oprea (SălceâiiU), 
Lupulescu) Moț.

în continuarea verificărilor 
programate pentru omog niza- 
rea echipei de tineret Ro
mâniei, care va pârtiei . la 
turneul balcanic (22—iu
nie), lotul nostru va mai jucat

la 30 aprilie, cu selecționata 
similară a R.P. Polone (pro
babil, la Craiova); la Odesa, 
ZapOroje și Harkov (între 5 — 
15 mai); du echipa de tinerel 
a R.S.F. Iugoslavia la 4 iunie 
(loc de disputare încă nepre
cizat).

© Mîine, lâ TîfgOviște, uri 
lot de jucători sub 21 de ani 
va întîlni echipa Metalul din 
localitate.

,® După cum se știe, națio
nala de tineret (jucători 
sub 21 de ani) va evolua, 
miercuri 16 aprilie, la Udine

în compania fotbaliștilor 
lieni, din același eșalon 
vîrstă. După ultima pârtidă- 
test, care va avea loc dumini
că dimineața la Ploiești, în fața 
echipei de tineret — Petrolul, 
antrenbrul Dincă SChileru va 
reține pentru această con
fruntare 15 jucători din ur
mătorul lot: Moldovan (Bătinfl- 
gartner) — Cfâțu, N. Ionesfiu, 
V. Stdiceăcu, SărăC, Grubef, 
Cddrea, Olteaiiu (Metalul 
București), Ciugarin, Ăl. Mol- 
doveanu, Dumitru, Paul Pc- 
pâvlCi, Schwaftz, Mârica, 
Neagu .Tătaru, Florescu, Ma
nea, Decu și Romulus Petres
cu»

ita- 
de

Ideal Cernavodă 1—0 
Cimentul Medgidia —

I.T.C. Constanța 
Autobuzul Buc. —

I.M.U. Medgidia 
Aurora Urziceni —

Petrolul Videle 
Marina Mangalia —

T.U.G. București 
(Corespondenți : Gh. 
Cornel, Gh. Tufcea, ». 
Al. Mavlea, N. Tolcacek, V. Ga- 
fiuc și I. Ciuboată).

1. I.M.U. Med.
2. Ș.N. Oltenița
3. T.U.G. Buc.
4. Autobuzul

București
5. Cimentul 

Medgidia
6. FI. r. Buc,
7. Electrica

Constanța
8. Marina Mang.
9. OI. Giurgiu

10. celuloza
Călărași

11. Ideal C-vodă
12. I.T.C. Const.
13. Sirena Buc.
14. Unirea Măn.
15. Petrolul Vid.
16. Aurora Urz.

ETAPA VIITOARE : Petrolul. Vi
dele — Unirea Mănăstirea ; I.T.C. 
Constanța — Sirena București ; 
Ideal Cernavodă — I.M.U, Medgi
dia ; T.U.G. București — Electrica 
Constanța ; Flacăra roșie Bucu
rești — Aurora Urziceni ; Ș.N. Ol
tenița — Marina Mangalia : Ci
mentul Medgidia — Autobuzul 
București : Olimpia Giurgiu — Ce
luloza Călărașl.-

80 13 fi 1 41-11 32
20 :12 2 6 45-17 26
20 10 6 4 34-10 26

20 8 8 4 30-21 24

20 9 8 5 33-25 24
20 8 7 5 25-23 23

20 8 4 8 32-23 20
20 6 8 6 25-25 20
20 7 5 8 33-31 19

20 7 4 9 19-39 18
20 s 7 8 21-35 17
20 4 8 8 13-25 16
20 5 4 11 26-35 14
19 6 2 11 14-32 14
20 5 4 11 20-38 14
19 3 5 11 17-38 11

Arieșul Turda —
Știința Petroșehi 1-0 

Metalul Aiud —
Arieșul C. Turzii 2—1 

Minerul Baia de Arieș —
Victoria Călan 

Aurul Brad —
Metalul Copșa M. 

A.S.A. Sibiu -
Mureșul Luduș 

Minerul Ghelar —
Progresul Sibiu 

(Corespondenți : I. 
Băișan, P. Lazăr,
I. Abrudeanu, M. 
Topirceanu și Fi. Opriță).

1. Aurul ziat.
2. Șt. Petroșeni
3. Met. Copșa M.
4. AurUl Brad
5. Mureș. Deva
6. Vict. Călan
7. ASA Sibiu
8. Min. Ghelar
9. Arieșul

C. Turzii
10. Met. Aiud
II. Arieș. Turda
12. Soda Oc.M.
13. ’■

2-0

2-1

1-1

(1-0)

(1-1)

(1-0)

(2-0)

(1-1)

(1-0)3-0 
Simlon, N. 
Al. Crișan, 
Susâh, Gh.

20
20

5 35-22 26 
4 29-14 25
4 35*23 îi 
7 26-29 23
7 23-21 22
8 35-2S 23
7 26-21 21
9 30-32 21

7 22-2t 29
9 33-33 19
9 «7-26 18 
9 34-34 18

SERIA A IV-a
Metalul TirgoViște —

I.R.A. Cîmpinâ 2—0 
Chimia Tr. Măgurele —

Comerțul Alex.
C.I.L. Rm. Vîlcea - 

’ Unirea Drăgășani 
Prahova Ploiești —

Progresul Balș
Carpați Sinaia —

Minerul C-lung. 
Progresul Corabia —

Mașini-unelta Buc. 
Muscelul C-lung — 

Tehnometal Buc. 
Voința București —

Caraiman Bușteni

(1-0)
2-0

5-0
M. 1-0

2-1
0-1

0-0
(0-0)
(0-0)
(1-0)
(0-1)
(0-0)_______ ___ , i-i . 

(Corespondenți : M. Avanu, D. 
Gruia, P. Giornoiu, S. Ionescu, 
P. Popa, C. Filip, D. Rădulescu, 
și O. Andronic).

1. Met. Tîrg.
2. Carpați Sin.
3. Prahova PI.
4. Caraiman 

Bușteni
5. Comerțul 

Alexandria
6. Progr. Cor.
7. Voința Buc.
8. Chimia 

Tr. Măgurele
9. Tehno. Buc.

10. IRA Cîmpinâ
11. Maș. u. Buc.
12. CIL Rm. V,
13. MuȘcelul C-l.
14. Progr. Balș
15. Unirea Drăg.

16. Minerul 
C-lung

ETAPA VIITOARE 
Măgurele — Carpați

20 13 6 1 53-19 32
20 13 3 4 30-20 29
20 11 2 7 38-21 24

20 9 6 5 33-20 24

20 10 4 6 33-23 24
20 9 5 6 23-19 23
20 9 4 7 50-25 22

20 9 4 7 27-29 22
20 8 5 7 31-30 21
20 8 4 8 29-20 20
20 5 6 9 26-26 16
20 5 4 11 16-38 14
20 5 4 11 14-39 14
20 5 3 12 20-50 13
20 4 4 12 12-37 12

20 2 6 12 14-33 10

Chimia Tr. 
__ _____________ ăihâlâ ; Mi
nerul Cîmpulung Muscel — Pro
gresul Balș ; Tehnometal Bucu
rești — Progresul Corabia ; Co
merțul Alexandria — Metalul Tlr- 
govlște ; Caraiman Buștehl — 
I.R.A. Cîmpina ; Unirea Drăgă- 
șani — Voința București ; Mașini 
unelte București — Prahova Plo
iești ; C.I.L. Rm. Vîlcea — Mus
celul Cîmpulung.

(1-1)

SERIA A V-a
Minerul Bocșa —

Victoria Tg. Jiu 3-0 (2-0)
Voința Lugoj —

Minerul LupenI 0-1 (0-1)
Dunărea Calafat — 

Progresul Strehaiă 3-0 (1-0)
Metalul Topleț — 

Furnirul Deta 4-0 (2-0)
St. roșu Plenița — 

Minerul Anina 1-0 (1-0)
0-0

Victoria Caransebeș — 
Minerul Motru

Auțdrapid Craiova — 
Energetica Tr. Sev. 4—1

Șoimii Timișoara —
U.M. Timișoara 

(Corespondenți 1 I.
I. Leș, Șt. Zvignea,

(3-0)
0-0

Șanfiroiu, 
_ T, ___  C. Avram, 

I. Juiea, M. Mutașcu, T. Ștefă-
nescu și A. Petru).
I. Min. Anina 20 12 4 4 39- 8
2. Min. LupenI 20 11 4 5 27-13
3. Vict. caran. w 9 6 5 20-16
6. Met. Topleț 20 :11 1 8 38-42
5. Voința Lugoj 20 9 3 8 21-22
6. U.M. Timiș. 20 7 6 7 38-24
7. Dun. Calafat 20 9 2 9 31-35
8. Min. Bocșă 20 9 2 9 32-37
9. Min. Motru M 7 5 8 24-26

10. Furnir. Deta w 9 1 10 25-29
11. Progr. Streh. 29 7 5 8 24-35
12. St. r. Plenița 20 8 2 10 26-28
13. Energ. Tr. S. 20 7 2 11 26-33
14. Șoimii Tim. 20 5 6 9 16-26
15. Auto. Cv. 20 5 6 9 18-32
16. Vict. Tg. Jiu 20 5 5 10 26-25

28
26
24
23
21
20
20
20
19
19
19
18
16
16
16
15

ETAPA VIITOARE : Șoimii Ti
mișoara — Autorapid Craiova ; 
Furnirul beta — Victoria Caran
sebeș : Energetica Tr. Severin — 
U.M. Timișoara ; Minerul LupenI 
— Dunărea Calafat ; Progresul 
Strehala — Metalul Topleț ; Vic
toria Tg. Jiu — Steagul roșu Ple- 
nlța : Minerul Motru 
Anina ; Voința Lugoj 
Bocșa.

SERIA A
Mureșul Deva —

Tehnofrig Cluj 
Aurul Zlatna —

Soda Ocna Mureș

— Minerul
— Minerul

Vî-a

â-0 (2-0)

4-1 a-»:

Minerul 
Baia de Arieș 
Tehnofrig 
Cluj 
Mureș.

16. Progr.

ETAPA

14.

15. Luduș 
Sibiu

20

20
20
20

7 4 9 U

11
10
12

25-34
16
14
13

VIITOARE :_ _____ __________  Arieșul 
Turda — Aurul Zlatna ; Minerul 
Ghelâr — 1 
Ocna Mureș
Metalul Copșh Mică - 
Călan ; Mureșul LuduȘ 
Brad; A.S.A. Sibiu -- 
sul Sibiu ; Tehnofrig Cluj — Arie» 
șui Cimpia Turzii ; Știința PCtro- 
șeni — Minerul Băla de Arleș.

SERIA A VII-a

urui Zi iarna « ivin ier ui
Metalul Aiud J Soda

Mureșul Devâ ) 
■■ ‘ victoria 

- Auful 
Progrâ-

Dacia Oradea —
C.I.L. Gherla 1-0 

Constructorul B. Mare —
Unirea Dej

Metalul Salonta — 
Dinamo Oradea

Unirea I.A.S. Oradea 
Min. Baia Sprie

Bihoreana Marghita — 
Topitorul B. Mare 2—1 

C.I.L. Sighetul Mar. - 
Bradul Vișeu 

Someșul S. Mare — 
Gloria Bistrița !

Victoria Cărei —
Olimpia S. Mare 
(amînat pentru 23

(Corespondenți : Al. _

1-0
1-0
0-1

1-1
2-0

(1-0)
(1-0)
(1-0)
(0-1)
(1-0)
(0-0)
(1-0)

aprilie)
Jilău, L.

Chira. Gh. Cotrău, Em. Sura- 
nyi, A. Pașcalău, V. Godja și 
A. Verba).

10 0
20
20

20
20
20

20
20
20

20
20

20
20

9
8
7

2
3
4

7
7
6

7 3
6 2

6 54-17 26
10 30-26 20

9 93-31 20
9 21-84 20

9 24-28 18
9 23-28 18
8 14-30 18

10 12-27 17
12 17-23 14

6 2 13 23-42 14
6 2 12 16-42 14

1. Olimpia 
Satu Mare 

2. Vict. Cărei
3. Unirea Dej
4. C.I.L. Gherla
5. Someșul 

Sâtu Mare
6. Met. Salontâ
7. Topitorul

Baia Mare
8. Unirea Orad.
9. Gloria Bistr.

10. Constructorul 
Baia Mare

11. Dacia Oradeâ
12. C.I.L. Sighet
13. Bihoreana

Matghita
14. Din. Oradea
15. Minerul

Baia Sprie 
lG.Bradul Vișeu

ETAPA VIITOARE : UnlrCa bdj 
— Metalul Salonta ; Minerul Bală 
Sprie — Bihoreana Marghita ; 
Olimpia Satu Măre — Daciâ Ora- 
6ea ; Bradul Vișeu — Constructo
rul Bala Mare ; C.I.L. Sighetul 
Marmației — Unirea I.A.S. Ora
dea ; Dinamo Oradea — Gloria 
Bistrița ; Topitorul Baia Mare — 
Someșul safu Mare ; C.I.& Gher
lă — Victoria Cărei.

SERIA A VUI-a
Avîntui Reghin — 

Minerul Bălan
Vitrometan Mediaș — 

Colordm Codlea
Tractorul Brașov — 

Carpați Brașov I
Oltul Sf. Gheorghe — 

Medicina Tg. Mureș 6—1
Chimică Tirnăveni — 

Voință Țîrnăveni
C.F.R. Sighișoara — 

Chimia Făgăraș
Chimia Oraș. Victoria 

Unirea Crist. Sec.
Torpedo Zărnești — 

Lemnarul Odorhei
(Corespondenți : L.

Rîșnoveanu, T. Maniu, Gh. Brio- 
tă, A. Ganea, I. TurjaU, E. 
Aslan și C. Chiriac).

0-0
2—1
2-0

1-2
3-4
4-1

(2-0)
(1-0)
(2-1)
(0-1)
(2-3)
(1-1)
(2-1)2-2 

Maior, Z.

1. Chim . Făg. 20 16 1
2. Oltul Sf. Gh. 20 10 6
3. Chiih. Tirn. 20 11 2
4. Tract.. Bv. 20 9 5
5. Lemnarul

Odorhei 20 9 4
6. Av. Reghin 20 9 3
7. Torn. Zărn. 20 7 6
8. Carpați Bv. 20 6 7
9. Vitro. Med. 20 8 3

10. Chim. Vict. 20 7 5
11. Unirea Crist. 20 7 4
12. Med. Tg. M. 20 5 8
13. Color. Codlea 20 7 4
14. C.F.R. Sigh. 29 6 3
15. Voința Tlrn. 29 6 2
16. Min. Bălan 20 3 S

3 49-19 33
4 37-21 28
7 42-23 24
6 37-14 13

18
18
18
15
14
11

TractorulETAPA VIITOARE: ________
Brașov — Torpedo Zărnești; Lsrr.- 
narUl Odorhei ul Secuiesc — Cât» 
păți Brașov : Avîntul Reghin “ 
Chimica Tlrnăveni ; Voința TIfnă- 
vehi — C.F.R. sighlȘoârâ ; Uhlrââ 
Crlsturu Secuiesc — Vltrometan 
Mediaș ; Medicina Tg. Mureș — 
Chimia Orașul Victoria; Cold- 
rom Codlea — Oltul SI. Gheor- 
ghe ; Minerul Bălan — Chimia 
Făgăraș.
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Bucureștiul găzduiește
cea de a IX-a ediție

Handbalistele de la

începutul fiecărei prl-La
mâveri se organizează tradi
ționala reuniune a halterofi
lilor din țările dunărene, com
petiție care și-a cîștigat un 
binemeritat prestigiu în ca
lendarul sportiv Internațional.

Gupa Dunării la haltere, 
găzduită în acest an de ora
șul București la 18 și 19 apri
lie va reuni, ca șl celelalte 8 
ediții, pe cei mai valoroși 
sportivi al țărilor străbătute 
de bătrînul fluviu. După cam
pionatele europene, Cupa Du
nării este socotită oea mai 
importantă competiție conti
nentală în sportul halterelor. 
Acest lucru este dovedit, în
tre altele, de participarea la 
concursul de la București a 
halterofililor din Ungaria, 
Cehoslovacia, Bulgaria, R.F.G., 
foarte bine cotați pe plan 
mondial, ale căror rezultate 
s-au situat, în toate edițiile, 
la un nivel superior.

în calitate de gazde, halte
rofilii români sînt dornici să 
se prezinte bine pregătiți, să 
obțină rezultate superioare 
celor realizate în competiții 
anterioare, mai ales că, la Le
ningrad, ei au avut o com
portare satisfăcătoare. Acest 
fapt ne permite să sperăm 
că la Cupa Dunării echipa 
noastră va putea realiza un 
bilan/ț bun.

Pregătirile lotului s-au des
fășurat în cadrul cluburilor 
Dinamo și Steaua, sub condu
cerea antrenorilor respectivi, 
Al. Cosma șl Ștefan Acblm. 
A fost desemnat și lotul, în 
următoarea componență : cat. 
coooș : Zoro Fiat; cat. pană : 
Victor Rusu; cat. ușoară: 
Dragoș Niculescu; cat. semi- 
mijlocie ; Dumitru Constantin 
și Olimpiu Cristescu; cat. 
mijlocie : Ștefan Pintilie ; cat. 
semigrea: Gh. Teleman și 
Marin Cristea : cat grea : Gh. 
Mincu.

Universitatea Timișoara
pe -primul loc In turneul 

de la Bratislava
Echipa feminina de handbal 

- Timișoara a
la un 

Ilra-

Universitatea 
participat zilele trecute 
turneu internațional la 
tislava. Cîștigind toate parti
dele disputate (9—6 cu 
național Bratislava, 19—7 
Hue—Danemarca, 17—S
W.K, Bmo, 7—6 cu „O.F.K. 
Beograd, 8—4 cu Vinograd Bra
tislava), handbalistele dln Tl- 
mișoara au reușit să se cla
seze pe primul Ioc. In con
tinuare, ele vor Juca in zilele 
de lo șl 11 aprilie la Zagreb.

Inter- 
cu 
cu

Tiriac domină
ROMA 7 (Agerpres). — Pro

ba de dublu mixt din cadrul 
turneului internațional de te
nis de la Reggio Calabria a 
fost cîștlgată de cuplul Ion 
Țiriac (România), Ulla San- 
dulf (Suedia), care a învins 
in finală cu 10—8, 6—4 pere
chea australiană Ray Keldle, 
Margaret Starr. în proba de 
simplu, după ce t-a Întrecut 
tn semifinale pe 
Pletrangeli cu 6—3, 
riac îl va întîlni in 
italo-australianul
învingător cu 4—6, 6—3, 6—1

italianul 
6—4, Țl- 
finală pe 
Mulligan,

Oaspefii au dominat ultima reuniune 
a internaționalelor de inot

turneul calabrez
în fața iugoslavului Iovano- 
vici. In semifinalele probei de 
dublu bărbați, Țiriac și Iova- 
novici au dispus cu 7—5, 6—4 
de perechea Keldie—Addison 
(Australia).

Baschetbaliști români peste hotare
• în R. F. a Germaniei, la 

Mannheim, au început întrece
rile din cadrul Cupei Albert 
Schweitzer, rezervată forma
țiilor masculine de tineret. în 
prima zi, selecționata de ju
niori a României a fost Între
cută la limită de echipa Polo
niei, deși condusese in cea mal 
mare parta a jocului : 48—49
(31—23). Alte rezultate ale pri
mei zile, in grupa a Il-a : Tur
cia — Austria 67-37, Olanda 
S.U.A. 88—63 ; In seria I : Ceho-‘ 
slovacia — Franța 79—07, R. F.‘ 
• Germaniei — Elveția 71-49, .*■

Turneul rugbyștilor de la Steaua In Franța

Italia - Luxemburg 86-38. în 
ziua a II-a, tinerii jucători ro
mâni au reeditat, aproape e- 
xact, comportarea din primul 
meci, fiind intrecuți de baschet- 
baliștil din echipa Olandei s 
47-49 (28—17). Defecțiunile cela 
mal mari sînt determinata de 
slabul randament al jucătorilor 
lnalți, mai ales in atac. în a- 
părare, . tn schimb, pressing-ul 
aplicat permanent permite in 
80 la sută din f" 

g; dezavantajului 
S’ meci, R. F. 
“ Franța 54-49.
W*'1 • In cadrul

național de la 
ploana masculină a țării,

timp anihilarea 
de talie. în alt 
a Germaniei -ț

Ieri, Ia Narbonne, rugby știi 
de Ia Steaua au Intîlnit forma
ția locală R. C. Narbonnais, de 
care au fost intrecuți cu 14—3 
(0—3). Peste 3 000 de spectatori 
au aplaudat in dese rînduri la 
scenă deschisă acest joc, in care 
dominarea a fost Împărțită pe 
perioade de timp, insă nu și ca 
scor 1 primele 40 de minute

le-au aparținut oaspeților, dar 
după reluare forța de joc a lo
calnicilor, in rlndurile cărora 
figurează 9 internaționali, și-a 
spus cuvîntul. în ultimul meci 
al turneului, Steaua va juca 
miercuri seara, in nocturnă, la 
Băziers, fie din nou cu o se
lecționată militară, fie cu »XV*(« 
le local A. 8. Bâziers. ...

turneului inter* 
Antibes, cam- 

.____ " Di
namo București, ara o com
portare remarcabilă. în prima 
zi, dinamovlștil «u dispus de 
formația Italiană Ignis Varese 
cu 72—87 (38-27), iar tn cea da 
a doua au cedat de puțin echi
pei gazdă, Olympique Antibes t 
80—84 (50—44). Alte rezultate i 
Olympique Antibes — Racing 
Ford Anvers 98-82, Ignis Va
rese Racing Ford Anvers 
83—78. i

(Urmare din pag. 1)
clzle remarcabilă sutele tn 70 
secunde, tn urma sa, Aimer 
(cu un ușor avantaj față de 
Matveev, parcurgeau lungimile 
duble în 73 de secunde. Pînă la 
700 m, reșițeanul a respectat ma
tematic planul alcătuit de antre
norul său ; apoi, însă, a ieșit pu
țin din grafic, nereușind decît să 
egaleze in trecere recordul la 
800 m (9:33,3). și, în timp ce 
Sperling a înotat viguros, pentru 
ca apoi să-și savureze victoria în 
17:33,9, tlnărul nostru reprezentant 
a revenit puternic, atingînd cu 
cîteva clipe înaintea lui Matveev 
peretele bazinului. Cronometrele 
au indicat 18:01,3 pentru Aimer, 
timp cu care el a spulberat ve
chiul record al țării (Naghl 
18:08,6).

da
Șl 

el)

In sfîrșit, cursele de bras șl 
delfin pe distanța de 200 m ne-au 
oferit întreceri pline de suspense. 
Costa a pornit foarte bine (poate 
chiar prea tare), vrînd parcă să-și 
asigure din primii metri revanșa 
asupra lui Panov. Cu 1:11,7 după 
100 m, timișoreanul avea toate 
șansele să realizeze Obiectivul pro
pus. Dar, exact ca în urmă ctl 
2 zile, sovieticul, ca un veritabil 
luptător, a avut un finiș teribil, 
determinînd o sosire la fotogra
fie. Arbitrii șl... cronometrele au 
decis : 1. Panov 2:33,3 șl 2. 
Costa 2:33,7. Cit privește proba 
delfinilor, Italianul Tozzi a stat 
la cutie pe prima sută (în care 
au condus pe rind Freigang șl 
Covaci), pentru ca pe ultimii 
50 m să albă cuvîntul hotărftor.

Rezultatele ultimei zile de con
curs : 400 m liber (f) — Cristina

Balaban 4:58,2, 3 — nou record 
republican, Daniela Corolu 5:13,5, 
Gydngy Sovago 5:25,6 ; 200 m del
fin (b) — A. Tozzl (Italia) 2:16.9, 
A. Covaci 2:19,2, R. Freigang 
(R.D.G.) 2:20,8 ; 100 m delfin (f)
— Agneta Sterner 70,4 — nou re
cord republican, Nlcoleta Ștefă- 
nescu, 71.7, Georgeta Cerbeanu 
73.0 ; 200 m bras (b) — I. Panov 
(U.R.S.S.) 2:33.3, V. Costa 2:33.7, 
Petre Teodorescu 2:36,5, D. Schulz 
(R.D.G.) 2:37,6 ; 200 m mixt (f)
— Tatiana Obledova (U.R.S.S.) 
2:38,4, Barbara Hoffmelster 
(R.D.G.) 2:39,7, Lucia Radu 2:51,0 ; 
1500 m liber : W. Sperling 17:33,9, 
E. Aimer 18:01,3 — nou record 
republican (9:33,3 la 800 m — re
cord republican egalat), VI. Mat
veev (U.R.S.S.) 18:02,8 ; 4X100 m 
mixt (f) — Dlnamo 5:04,6 
record republican.

Dan Irimiciuc - medalie de argint și

FINALELE NAȚIONALELOR DE BOX
(Urmare din pag. 1)

“văr și Al. Năstac (Steaua). Ei 
au luptat fără menajamente. 
Meciul a electrizat tribunele, 
‘în repriza a II-a, Năstac a- 
nunță atacurile vijelioase de 
mai tîrziu aruneînd o stingă 
puternică care-1 clatină pe 
Chivăr. Dar, imediat, la un 
stop dictat de arbitrul Chi- 
riac (de fapt, directorul de 
luptă repetase comanda de 3 
ori!), N|stac continuă să lo
vească și. firește, este averti
zat. E rîndul lui Chivăr să fie 
penalizat pentru împingeri, 
în ultimul minut al meciului, 
el intră în pumnii adversaru
lui, cade la podea, este numă
rat pînă la 10 și...

Al Năstac b. k. 
Chivăr.

(C.S.M. Sibiu). Gongul a de
clanșat un adevărat iureș. Al. 
Prohor s-a aruncat pur și 
simplu asupra adversarului 
său, încercînd să-1 lovească 
decisiv. Mai tehnic, G. Schubert 
a reușit să stăvilească elanul 
adversarului, să-1 pună la 
punct și să eschiveze cu suc
ces loviturile ce-i erau desti
nate. La un clinei, G. Schu
bert s-a accidentat și medicul 
delegat al reuniunii i-a inter
zis continuarea luptei.

Al. Prohor b. ab. I G. Schu
bert.

Tn căutarea loviturii 
decisive

Grea
Ca între colegi

k.o.
o. III Gh.

de club

clubuluiDoi dintre greii
Dinamo — I. Alexe și I. Das
călii — au oferit o mostră de 
cum nu trebuie să se boxe
ze, mai cu seamă în finalele 
campionatului național. Lo
vituri neregulamentare, ti
neri repetate, eschive nereu
șite ș.a.m.d. Cu un plus de 
tehnicitate, campionul de a- 
nul trecut al greilor, Ion A- 
lexe, a reușit în ultima parte 
a meciului să puncteze și să 
smulgă în extremis decizia ju
riului.

I. Alexe b. p. I. Dascălu.

Un episod scurt

Ultimul meci al reuniunii! 
A. Iancu (Muscelul Cîmpu- 
lung) — Șt. Panduru (Electro- 
putere Craiova). Meci de mare 
luptă, cu schimburi violente 
de lovituri, cu momente de 
suspense. în repriza a II-a, 
Iancu a expediat o directă de 
dreapta în bărbia adversaru
lui. Panduru s-a clătinat (evi
dent groggy), arbitrul Mihelfi 
— mascat de boxeri — nu a 
sesizat, iar lăr.cu n-a fructifi
cat momentul rămînînd în e- 
spectativă. Așa se face că par
tida nu s-a încheiat înainte 
de limită. în continuare, Ian
cu și-a dominat adversarul 
și a obținut decizia în unani
mitate.

A. Iancu b. p. Șt. Panduru.
★

Rămas fără adversar, la ca
tegoria grea, Vasile Mariuțan 
va boxa direct în semifinale.

Ion Popa: De unde mai 
scot o echipă pentru campio

natul european ?

Următoarea partidă de 
categoria grea i-a adus 
ring pe G. Schubert (U. 
Timișoara) Prohor

Arbitrul

Arbitrul inter
national GUIDO 
GESZTODI (Un
garia), care ofi
ciază la finalele 
campionatului na
țional de box, 
deși casier de 
bancă la Buda
pesta,
pasiuni persona
le : pugilismul și 
caricatura. Pen
tru a dovedi mo
dul fericit, cum a 
•îmbinat aceste 
hobby-uri. arbi
trul Gesztodi ne-a 
pus la dispoziție 
cîteya desene, pe 
care le vom pu
blica succesiv.

are două

Cronici redactate de : Romeo 
CÂLARĂȘANU, Paul IOVAN 
și Gheorghe JLIUȚA.

Fotografii de Aurel NEA-

caricaturist

— Iubitule ! Puneți-le repede, că avem 
ceva important de discutat...

La categoria pană nu mal 
avem vedete, la cocoș stelele 
strălucitoare apun, iar selecțio
nerii echipei reprezentative 
asistă uimiți și dezorientați la 
saltul unor tineri dornici de afir 
mare care bat cu vigoare la 
porțile consacrării. Iar noi — 
spectatorii — sintem în delir I 
Abia apucăm să aplaudăm un 
învingător neprevăzut — că altul 
se impune atenției. Citeodatâ 
chiar uităm, din păcate, să dăm 
Cezarului ce-i al Cezarului și să 
respectăm pe gloriosul învins. 
Sintem deseori tentați să trecem 
peste etica sportivă, peste rea
lele noastre sentimente de drep
tate și obiectivitate, într-o do
rință, cîteodată exagerată, ca ne
prevăzutul să triumfe. Dar Ima-' 
ginile persistă șl după scurgerea 
clipelor de fremătare.

Gîju a mîncat bătaie. Asistăm 
la prăbușirea unui Idol. Cel 
de-al doilea campion european 
amator al boxului nostru co
boară cu capul plecat, mult prea 
devreme, treptele gloriei pe care 
le-a urcat cu puțin înainte.

Dar cel pe care l-am văzut în 
ringul de la Floreasca nu era 
nici pe departe Gîju ! Aceeași 
ambiție dar complet altă 
nieră de luptă, cu totul alte 
cedee tactice. Gîju „stă 
contre", caută să aplice 
prelungite, urmărește să
bească mai tare ca adversarul I 
Chiar și atunci cînd încasează; 
Gîju insistă 1 Dar acesta nu este

ma- 
pro- 

pe 
serii 

iz-

Gîju, care ne-a îneîntat altă
dată cu altfel de execuții teh
nice și concepții tactice. Odini
oară Gîju stîrnea cascade 
entuziasm prin măiestria 
promptitudini de milimetru, 
cînd azi... Ce s-a întîmplat ? Nu 
poate fi vorba de lipsa calită
ților fizice, deoarece el încerca 
să boxeze în cu totul altă 
nieră. Nu se 
nu-i reușeau 
Șl atunci nu 
concluzia că 
boxeze altfel.
lui nu se pretează de loc la noul 
stil. Ba chiar acest fel de luptă 
îi este contraindicat. N-am vă
zut numai sîmbătă seara 1 S-a 
văzut și la Mexico și In alte 
întreceri Internaționale, ca Si la 
Constanța. De ce s-a persistat 
în greșeală 7

Să 
lasă 
hlcul 
au 
dat 
întrecere pe care îl simt direct. 
Ei sînt foarte receptivi la sfa
turi. mai ales daca aceeași în
drumare vine din mai multe 
părți o dată. Dacă aceste sfa
turi, venite în mpmente dificile, 
nu sînt pline de profunzime și 
mai ales date cu mult tact, ele 
nu numai că nu pot ajuta,- ci, 
dimpotrivă, pot dăuna. De aceea 
este de dorit ca sfaturile să vină 
numai de la antrenori șl specia
liști.

de 
unor 

pe

ma- 
poate spune că 

vechile procedee, 
ne rămîne decît 

Gîju încerca să 
De ce ? Calitățile

nu uităm că înfrîngorile 
urme adinei în psi- 
oamenllor, iar boxerii 

o psihologie aparte, 
fiind elementul de
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GONG

DAN IRIMICIUC

• Dintre selecționabllil 
pentru europene, Gîju, Bu- 
zuliuc șl Stanef au fost e- 
llminați din competiție, iar 
Cjucă a ciștigat chinuit. In 
ceea ce-1 privește pe re
prezentantul categoriei 
muscă, Ion Popa, are de 
glnd să facă o încercare 
cu tlnărul Vasile Ivan, o 
speranță autentică. Un 
mied de verificare cu Gru- 
lescu, șl apoi cu ducă, 
s-ar putea să ducă la titu
larizarea lui Ivan, care șl 
așa face foarte greu cate
goria semlmuscă.
• Imediat după surprin

zătoarea victorie asupra 
lui Buzulluc, l-am Întrebat 
pe Gh. Drugă dacă s-a mai 
Intîlnit vreodată cu stells- 
tul. „Nu numai că n-am 
mal boxat cu el, ne-a spus 
Drugă, dar azi l-am văzut 
pentru prima dată. îl cu
noșteam pe Buzulluc nu
mai din fotografii".

e Vreți să știți de ce 
nu mal dă Gîju randament 
pe măsura calităților sale 
incontestabile ? Rețineți o 
garte din explicații : aflat 

i pregătire olimpică la 
Piatra Arsă, campionul Eu
ropei tși hrănea orgoliul 
cu coniac amestecat 
Pepsl-Cola. A urmat
ciul ou Mukwanga... Aflat 
in pregătire pentru 
plonatele național șl eu
ropean, la Centrul de an
trenament „23 August”, în- 
tr-una din serile lunii fe
bruarie, cocoșul nostru își 
regla greutatea clătinîn • 
du-se pe picioare,- cîntînd 
pe mal multe voci, vestind 
ora închiderii la Cafă-bar 
Unic. A urmat meciul cu 
Pometcu...

GENOVA, 7 (prin telefon). Pen
tru prima oară in istoria de două 
decenii a C.M. de tineret, finala 
probei de sabie a cuprins și tră
gători români. Primul care a in
trat In sextetul celor mal valo
roase lame din specialitate a fost 
Irimlciuc. El a debutat in ellml. 
nări directe cu o victorie care 
nu l-a cerut eforturi deosebite, 
tn fața austriacului Prause. In 
prima manșă, adversarul său, sur
prins de atacurile explozive ale 
reprezentantului nostru, nu s-a 
regăsit decit atunci cind era con
dus cu 3—0. Prause n-a reușit 
să puncteze decit o dată, pentru

că Irlmlclue ■ acționat tn eontt- In finală. Pentru aceasta, 
nuare foarte decis, ctștlgtnd en . .—•—«
5—1. A doua manșă a fost mal 
echilibrată, Prause egalîndu-i pe 
Irimlciuc la 1—0 șl la 2—1. 6a- 
brerul nostru a du» apoi Ia ca
păt două acțiuni, tnajorindu-și 
avantajul șl ciștlgînd tn final cu 
5—3.

Următorul adversar al repre
zentantului nostru a fost sabre- 
rul maghiar Abbay. Intllnlrea 
dintre el a furnizat o luptă dra
matică, pe care Irimlciuc ar fi 
putut s-o ctștige mai ușor, dacă 
n-ar fl fost dezavantajat de unele 
inexactități de arbitraj. El și-a 
adjudecat prima manșă cu 5—3, 
dar a pierdut-o pe cea de a doua 
cu 2—5. A urmat asaltul decisiv, 
în care s-a dus o luptă titanică 
pentru fiecare tușă. Irimiciuc a 
condus cu 1—0, dar adversarul 
său a replicat ferm șl precis, ajun- 
gind Ia scorul de 3—1. In acest 
moment, tinărul nostru sabrer a 
trecut un veritabil examen de 
maturitate sportivă, Inițiind atac 
după atac șt reușind să realizeze 
4 tușe la rînd. A fost o „serie" 
splendidă, care l-a adus o bine
meritată calificare în finală.

In Jumătatea de Jos a tabloului 
eliminărilor directe, Dan Popes
cu a debutat și ei cu o victorie 
asupra englezului Wlnshart (5—3, 
5—2). Apoi, el a avut ca adversar 
pe maghiarul Kocsis — locul 3 la 
Turneul speranțelor olimpice de 
la București. Kocsis a fost foarte 
combativ, dar sabrerul nostru l-a 
dat o replică dirză, egallndu-1 la 
1, apoi Ia 3 și la 4. Aproximativ 
la fel a decurs șl a doua manșă, 
tn ambele ultima tușă fiind acor
dată lui Kocsis pe acțiuni puțin 
convingătoare.

I-a rămas iul Popescu deschisă 
calea recalificărilor, in care cal
culul hlrtiel ii acorda suficiente 
șanse. Intr-adevăr, Ia mai pu
țin de o oră după Irimlciuc, co
echipierul său g-a calificat șl el

- _____  ______ , Fo-
■pescu a trebuit să-1 Învingă mai 
'intli pe Qulvrin (Fr,); care l-a re
zistat destul de bine două manșe, 
dar care n-a mal putut face față 
furtunoasei ofensive dezlănțuite 
de reprezentantul nostru tn cea 
de a 3-a manșă : 5—4, 3—5, 5—1. 
Intîlnlrea decisivă 1 l-a opus pe 
cubanezul Ortiz, în ajun revelația 
turneului. Bine sfătuit de antre
norul Vllcea, Popescu a finalizat 
clar : 5—4, 5—0.

Finala a dat dștlg de cauză 
Iul Renski; după un baraj cu Iri
miciuc șl Sarașenidze, toți cu cite 
4 victorii. în baraj : Renski — Sa
rașenidze 5—2 șl Irimiciuc — Sa
rașenidze 5—3. Clasament: 1. Ren
ski (U.R.S.S.) 4 v.d.b.; 2. Irimi
ciuc (ROMANIA) 4 v.d.b.; 3. Sa
rașenidze (U.R.S.S.) 4. v.d.b.; 4. 
Popescu (ROMANIA) 1 v. — 23 — 
14; 5. Karoly (Ung.) 1 v. — 24—21;
5. Kocsis (Ung.) 1 v. — 24—19.

Spada a revenit — surprinzător
— elvețianului Giger. Clasament: 
L Glger (EIv.) 5 v.; 2. Heln 
(R.F.G.) 3 v. — 17 t. p.; 3. Joffe 
(U.R.S.S.) 3 v. — 19 t.p,; 4. Ros- 
sar (UJl.S.S.) 8 v. — 18 t.p.; 5. 
Bena (Fr.) 2 V. - 34 t,p.; 8. Lippe< 
(B.F.G.) 1 V.

Record de traseu
în maratonul

de la Atena

cu 
me-

cam- s-a Încheiat turul ciclist annaba

Privește înapoi cu mînie
Se conturează tot mai mult 

fiasco-ul lotului național, ceea 
ce nu e bine și devine îngri
jorător în perspectiva campio
natului european. Bărbia lut 
Ion Popa se proptește tot mai 
adine în palmă, suferința se 
citește brăzdată 
și ne este parcă milă, pentru 
că un om care 
viața boxului nu merită un 
asemenea eșec. Cauzele se șu
șotesc pe toate culoarele, ba 
se spun în gura mare în pli
nă sală, doar că nu se difu
zează prin megafoane, în 
schimb nimeni nu reușește 
să concentreze reproșurile, să 
le treacă prin ciurul discer- 
nămîntului și si le sistema
tizeze într-un program de co
recție.

Se lungește cu fiecare zi 
lista eliminaților de marcă, 
ceea ce ar putea produce de
liciul 
poate

pe fața lui

și-a închinat

iconoclaștilor, dar nu 
împiedica tristețea ce-

■ V:

A

nefericire în sport nu seDin ................. ...
întîmplă totdeauna așa. în elec
tronică sau în altă știință, 
nimeni nu se înghesuie să dea 
sfaturi și păreri. Chiar șl emi- 
nenții specialiști se feresc a îl 
prea categorici. Pe cînd aci... 
A fost de ajuns ca cineva — în 
dorința de a fi luat drept mare 
specialist în box — să-și dea o 
părere așa cum se face de obi
cei la un pahar de vorbe. Pă
rerea a prins, — doar era o cri
tică. Și s-a format o adevărată 
opinie, alimentată chiar de unii 
ziariști. Lui Gîju îl trebuie cu
tare lucruri — afirmau ei • cu 
tărie — fără să se gindească la 
stil șl calități, la perfecționarea 
procedeelor preferate. In fața 
acestui tumult de opinii, antre
norii și Gîju n-au mai putut 
rezista. Iar rezultatul 7...

Rămîne doar ca bătrînul; pri
ceputul și experimentatul nea 
Marcu Spakov să-șl ia ’
acasă șl să-1 îngrijească 
cu aceeași dragoste șt 
pe care le-a manifestat 
coperirea Iui, căutînd 
pe care o dorim din toată inima. 
Dar mal rămîne șl altceva 1 
Trebuie să ne gîndim și la cri
tici, la sfaturi, șl mal ales la 
proveniența șl argumentarea lor.

Eusiatiu MĂRGĂRIT

aci.,.

elevul 
din nou 

atenție 
la des- 

refacerea

•••

Turul ciclist Annaba, des
fășurat pe șoselele algeriene, 
a luat sfîrșit cu victoria sue
dezului 
care, cu o săptămînă înainte, 
cîștigase și „La Fleche alge- 
rienne". 
urmat în clasament de 
ckein (R.D.G.) la 7:23,0. 
echipe a ciștigat Suedia, 
mată de R.D. Germană, 
nemarca, România, Austria, e- 
chipa internațională etc. Ulti
ma etapă, circuit la Annaba 
(80 km), i-a revenit danezu
lui Lund cu timpul da 1 h

Grista Pettersson,

39:58,0. Rutierul Tudor Vasile 
(cel mai activ din formația 
României în această cursă) a 
sosit pe locul 5, la o secundă 
de învingător.

ATENA 7 (Agerpres). — Cel 
de-al 8-lea maraton interna
țional de la Atena s-a înche
iat cu victoria atletului englez 
Bill Adcocks, cronometrat pe 
clasica distanță de 42,195 km 
cu timpul de 2 h 11:07,2 (re
cord al traseului). Pe locurile 

. următoare s-au clasat, în or
dine, Kimihara (Japonia) — 
2 h 13:25,8, Aksay (Turcia) — 
2 h 15:07,6, Mamo Wolde 
(Etiopia) — 2 h 15:17,2, Aktas 
(Turcia) — 2 h 16:43,4.

lor legați de valorile în care 
au crezut. Gheorghe Chivăr, 
în cel mai frumos meci al 
serii, singurul în stare sil cu
leagă laude pentru tehnicita
tea desfășurată, cade victimă 
unui inexplicabil auto-k.o. 
care nu scade cu nimic me
ritele impetuosului său adver
sar, tinărul furios Alee Năs- 
tac. Constantin Ghiță se lasă 
martelat de rutina lui Arpad 
Majai, iar Ion Olteanu pierde 
într-un meci confuz, fără spe
ranțe, semănind mai curînd 
cu o repriză anostă de lupte 
greco-romane, în fața brașo
veanului Ion Petrea, cu nimic 
mai breaz, mai clar sau mai 
tehnic. Și astfel se duc nădej
dile, pe apa gîrlei...

O consolare reconfortantă 
rămîne evoluția încurajatoare 
a celor creditați încă de a- 
nul trecut cu tricolorul tine
reții, a celor pe care i-am ad
mirat la București și Bolzano 
•împotriva năbădăioșilor az- 
zuri. Gindindu-ne la toate a- 
cestea, trebuie să constatăm 
munca excelentă de perspecti
vă pe care o duce stilistul de 
altădată, pedagogul de astăzi 
Titi Dumitrescu. Sare în 
ochi, la cea mai superficială 
dintre priviri, ascensiunea, 
cînd mai dificilă, cind mai u- 
șoară, dar totdeauna sigură, 
a membrilor lotului de tineret. 
Ivan, Nedelcea, Dobrescu, Năs. 
tac, Alexe au promovat la pri
mul examen (firește și prin 
strădania antrenorilor lor de 
acasă). In plus, singurii bo
xeri care confirmă clasa lor, 
fac parte din aceeași tabără. 
I-am numit pe Calistrat Cu- 
țov și Victor Silberman, pînă 
acum elementele cele mai si
gure ale nădejdilor noastre 
pentru confruntarea continen
tală ce ne așteaptă.

Cele două categorii care ur
mează să ne edifice definitiv 
astăzi asupra întregului lot, 
nu ne mai pot aduce, probabil, 
decit reconfirmarea lui Ion 
Gyorffi sau, cine știe, a hî- 
trului 
După 
serva, 
urmă,
dezabuzați), 
scrutăm viitorul...

moldovean Gh. Călin, 
cum ușor se poate ob- 
sătui de a tot privi în 
dezamăgiți (încă 

preferăm
nu
să

Victor BANCIULESCU

învingătorul a

CAMPIONATE...

IUGOSLAVIA (etapa 
XXII-a). Dinamo Zagreb 
Sarajevo 6—1, Steaua roșie 
Belgrad — Vojvodina Novi 
Sad 2—0, Vardar — Radnicki 
2—0, Celik — Olimpia Ljub
ljana 2—0, Velez — Proleter 
1—0. Rijeka — F.C. Bor 2—0, 
Partizan — Zagreb 3—0, Ze- 
leznicear — O.F.K. Beograd 
1—0. în clasament: Dinamo 
Zagreb 33 p, Steaua roșie Bel
grad 28 p etc.

UNGARIA (etapa a Vl-a). 
Pees — Gybr 2—1, Egyetertes
— Csepel 0—1, Honvetl — 
Komlo 3—0, Eger — Dunauj- 
varos 2—0, Diosgyor — Fe- 
rencvaros 0—0, Szombatheli
— Ujpesti Dozsa 1—4, Salgo- 
tarjan — Tatabanya 1—0, Va- 
sas — M.T.K. 2—3. în clasa
ment : Ujpesti Dozsa 11 p, Fe- 
rencvaros 10 p, Eger, Honved, 
M.T.K. cite 8 p etc.

SPANIA (etapa a XXVIII-a). 
Real Madrid a suferit prima 
înfrîngere în actualul cam- 
pionat, dar conduce detașat 
în clasament și nu mai poate

ȘAH. Bognor Regis : în runda a 
treia, Ghițescu l-a Învins pe Ful
ler (Australia); Sarajevo : cu o 
rundă Înainte de sfîrșit; Korcinol 
conduce cu li1/» p, urmat de 
Matulovld 9*/i p; Uhlmann 9 p.

RUGBY. București : Aeronautica 
București — Lokomotive Leipzig 
9—16 (3—0); Berlin : Foresta C.I.L. 
Pitești a obținut 3 victorii: 23—11 
cu Lokomotiv 
Post Berlin și 
ționată.

Berlin; 19—3 cu
17—9 cu o Selec-

TENIS. San
masculină de ______ _______
Ashe—Pasarell 5—7, 6—0, 6—4, 6—3.

Juan : în proba 
simplu (finală);

Fotbalul își pierde tot mai mult popularitatea în meciurile 
din campionatul Austriei. Motivul ? Jocuri de slabă factură 
și concurența televiziunii care contribuie la... tribunele goale, 
așa cum le 'vedeți în fotografia de mai sus la jocul dintre 

F. C. Austria ' ~și Donawitz
Ea a fost învin- 
în deplasare de1—0

Alte rezultate : Grana-
Corruna 1—0, Ponte- 

— Cordoba 0—0, Sara- 
Real 
1—0. 
43 p, 
34 p

pierde titluL 
să cu 
Elche. 
da — 
vedra
gossa — Espanol 0—0, 
Sociedad — Valencia 
Clasament: Real Madrid 
Palmas 36 p, Barcelona 
etc.

PORTUGALIA—MEXIC 0—0

în primul meci al turneu
lui pe care-1 întreprinde în 
Europa, selecționata de fotbal 
a Mexicului a terminat nede-

cis ; 0—0, cu reprezentativa 
Portugaliei. Comentatorul a- 
genției United Press sublinia
ză jocul bine organizat al 
oaspeților la mijlocul tere
nului și ratările exasperante 
ale înaintașilor portughezi.

★
Turneul internațional de 

fotbal (juniori) de la Bellin
zona a fost ciștigat de echipa 
Levski Sofia, care a învins 
în finală cu 1—0 (0—0) pe 
Burevestnik Moscova. Pentru 
locul trei. Atalanta Bergamo 
a întrecut cu 2—1 pe Arse
nal Londra.

telex^dia'tulBfo.
HOCHEI PE GHEATĂ. Berlin : 

în prima semifinală a „Cupei 
campionilor europeni" i; Dynamo 
—Ț.S.K.A. Moscova 1—11 (0—3;
0—4; 1—4); returul se Joacă astăzi 
la Moscova.

CICLISM. Limoges 1 tn cursa in
ternațională pe circuit: 1. Victor 
Van Schll (Belgia) 100 km tn 
2h 38:48,0; 2. Poulldor (Franța) la 
1:41. Soci ; cursă pe 140 km; care 
a inaugurat sezonul în U.R.S.S.7 
1. Dimitri Pankov 3h 28:55,0; în 
ordine, cu același timp,- Kullbln, _ _
Cerkasov șl Saldhujin | la 12 aprl- _ Olanda eb Suedîsi’ 3—0. 

amu. n iiuiui*»—i i ...... i ..... imiți

lie se inaugurează, tot aid, sezo
nul internațional; prlntr-o cursă 
pe etape.

BASCHET. Praga s tn meci ami
cal feminin c Cehoslovacia — 
Franța 71—46 (35—24); s-au re
marcat : de Ia gazde Jarosova (17 
puncte), de la oaspete Peter (11) 
șl Passețnarde (9).

VOLEI. Helsinki : ziua a doua 
a turneului internațional mascu
lin : Belgia — Anglia 3—0. Finlan
da — Spania 3—0, R.F. a Germa
niei — Danemarca 3—1, Italia — 
Grecia 3—0, Israel — Turcia 3—0,

o
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