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De azi, semifinalele naționalelor de box in plin I

PRIMII FINALIȘTI: CALISTRAT CUJOV Șl PAUL DOBRESCU

• Victorie In 45 de secunde (un record ?) • De la podea — 
In semifinale I • Monei «»încheiat rapid socotelile • Semigreii, 
ca și greii, nu strălucesc

Prin programarea semifinalelor Ia categoria semiușoară, gala de aseară 
fășurată în tumultuoasa sală Floreasca — a marcat un nou pas spre actul 
final al campionatelor naționale de box. Programul celor 10 meciuri a fost 

Completat cu ,,sferturile" categoriilor mijlocie ușoară și semigrea.

Semiușoară
A fost preferată tehnica

r-Tensiune extremă, în ca
reul magic și în tribune, în 
partida inaugurală a galei de 
aseară. Paul Dobrescu (Dina
mo) și C. Negoescu (Olimpia) 
și-au disputat întîietatea în 
semifinalele competiției cu o 
ardoare deosebită. Negoescu a 
evoluat așa cum îl cunoșteam 
de mult; a atacat debordant, 
tncercînd să-1 atragă pe dina- 
movist în schimburi de la 
mică distanță. Dobrescu însă 
ți antrenorii săi se așteptau la 
așa ceva, astfel că dinamovis- 
tul s-a deplasat și a eschivat 
permanent. In defensivă, el a 
răspuns excelent, cu directe 
precise, și cu toate că a pri
mit cîteva lovituri dure el 
a inițiat acțiuni mai clare, 
mai eficace. Dobrescu a încer
cat și a reușit să ne arate un 
box mai tehnic decît adversa
rul său. în ultimul rund, el 
a recepționat, însă, o directă 
de dreapta care l-a îngenun
cheat pentru o fracțiune de 
secundă. După ce a fost nu
mărat de arbitrul P. Dumi
trescu, dinamovistul a trebuit 
să suporte atacurile îndîrjite 
ale boxerului de la Olimpia, 
care — trebuie menționat — 
a și împins deseori. Decizia 
a fost acordată, cu 3'—2, lui 
Dobrescu. Verdict real.

P. Dobrescu b. p. C. 
goescu.

Arbitrii au votat 
în unanimitate

în cealaltă semifinală a ca
tegoriei semiușoară au încru
cișat mănușile G. Guțov (Dina- * 
mo) și A. Simion (Muscelul 
Gîmpulung). Bucureșteanul a 
cîștigat la puncte în unani
mitate, dar boxerul din Cîm- 
pulung (trecut recent la a- 
ceiastă categorie, anul trecut 
campion la pană) a luptat cu 
mult curaj, reușind să-și pună 
deseori în dificultate adver
sarul. Cuțov a dominat, 
dar loviturile sale n-au a- 
vut incisivitatea cu care ne-a 
obișnuit. El s-a enervat dese
ori deoarece nu putea să fina
lizeze acțiunile ofensive, sur
prins fiind de deplasările ra
pide ale adversarului. Expe
riența îndelungată a boxeru
lui din Cîmpulung l-a ajutat 
pe acesta să se descurce o-

norabil tn fața impetuozității 
Iui Cuțov. Arbitrul clujean Ion 
Dulău a avut o sarcină difi
cilă, întrucât, contrar așteptă
rilor, acțiunile ambilor com
batanți n-au avut claritatea 
corespunzătoare.

O. Cuțov b. p. A. Simion

Mijlocie ușoară
Victorie în 45 de secunde

Deși ne-am așteptat ca în 
întîlnirea dintre bucureștenii 
Ion Covaci (Dinamo) și Ni- 
culae Niculae (Metalul) să a- 
sistăm la o dispută dîrză, 
echilibrată, acest lucru nu s-a 
întâmplat, deoarece în primul 
schimb de lovituri, campionul 
țării a expediat cu precizie 
o directă de dreapta care a 
găsit bărbia metalurgistului 
și acesta a căzut. După ce a 
fost numărat, Nicolae a re
luat lupta, dar o nouă avalan
șă de lovituri l-a adus în si
tuația de groggy evident. Ar
bitrul C. Paraschivescu a ri
dicat mîna lui Covaci decla- 
rfndu-1 învingător prin aban
donul adversarului.. Nu tre
cuseră decît 45 de secunde !...

I. Covaci b. ab. I. N. Ni
culae.

Ultima repriză — decisivă

Ne-
Băimăreanul A. Matyus 

(C.S.M.) a dominat lupta în 
prima repriză, fără a în
tâmpina din partea fostului 
campion, I. Pițu (Farul Con
stanța), nici o rezistență. Ele
vul antrenorului Sîrbovan, 
Matyus, a expediat nenumă-

Juniorii
s-au întors aseară

de la Cannes
Cursa Tarom de Paris care a sosit 

aseară pe aeroportul Băneasa a avut 
printre pasagerii săi și echipa de ju
niori a României, cîștigătoarea recen
tului 
de la

turneu internațional de fotbal 
Cannes.

fotografia alăturată — tinerii 
români la cîteva minute

Jn
fotbaliști
după aterizare.

Intr-un ultim

OLIMPIA REȘIȚA-ÎN C.C.E. LA POPICE
• Se cunosc adversarele echipei noastre campi-

oane • Datele de desfășurare a meciurilor

Prima ediție a C.C.E. la popice se va desfășura, în prima fază, pe 
trei grupe, stabilite de forul internațional pe criterii geografice.

Campioana țării noastre, Olimpia Reșița, va evolua în prima grupă,
alături de echipele 
Csepely Vasas Bu
dapesta -
Split 
întîlnirile dintre 
ceste echipe vor 
avea loc sistem 
turneu simplu (con
tra scor), fiecare for
mație făcînd oficiu 
de gazdă după ur-

mătorul program i 
28 iunie — Buda
pesta; 5 iulie — 
Split; 12 iulie — Re
șița. Cîștigătoarea s» 
va întîlpi apoi cu în
vingătoarele din ce
lelalte grupe, după 
aceeași formulă, pen
tru cucerirea trofeu-

rate directe de stînga, 
care și-au găsit cu 
regularitate ținta. în 
rundul II, Pițu și-a 
reamintit însă că a 
fost cîndva campion 
al țării, a trecut de
cis la contraatac și 
a reușit să echilibreze 
situația. Sfîrșitul me
ciului l-a găsit pe 
constănțean în atac. 
Victoria i-a fost a- 
cordată de juriu cu 
4—1.

I. Pițu b.p. A. Ma
tyus.

Meci epuizant

și Postar 
(Iugoslavia).

a-

I
I
I

pumnului lui I
Co-

(cu sufletul 
care sâ ne 
prestigioasei 

mapamon-

iatâ-ne... sosiți ca într-un oraș

Ia podea (Gh. Călin), prin forța 
(pe merit), Învingătorul final !

Studentul ieșean, 
Gh. Călin (Nicolina) 
a avut în brăileanul 
C. Cocîrlea (Voința) 
un adversar reduta
bil. Prin deplasări 
derutante, Călin a 
știut însă să evite, în 
majoritlatea cazurilor, 
contactul dur cu 
pumnii adversarului, 
în repriza 
un croșeu 
expediat 
cîrlea a 
cu podeaua. Ultimele trei mi
nute au fost de-a dreptul dra
matice : fiecare pugilist a fost 
numărat, s-au schimbat lovi
turi năprasnice. Meciul a luat 
sfîrșit în nota de dominare a 
ieșeanului, a cărui victorie a 
fost îndelung aplaudată.

Gh. Călin b.p. C. Cocîrlea.

a II-a, la 
de stînga 
de ieșean,
făcut cunoștință

Aparențele înșeală adeseori. Cel ce se află acum 
Cocîrlea, va fi de fapt

O speranță care confirmă

Ion Gyorffi (Dinamo Bucu
rești) a intrat hotărît să în
cheie repede socotelile cu 
Enmil Constantinescu (Elec- 
troputere Craiova), dar ul
timul nu s-a lăsat atras în 
cursele bucureșteanului și a 
evitat lupta de la semidis- 
tanță propusă de acestâ. In

(Continuare In pag. a 4-a)

înaintea meciului cu Grecia
SCHIORI ROMÂN! 
VOR CONCURA 
IN FINLANDA

Lotul A întîlnește astăzi la Timisoara

ora 19

pe Vojvodina Novi Sad Fotbal

i SPERANȚE..

Azi, de la
SEMIMUSCA : M. Aurel (Farul _ __

(C.P.M. Buc.) ; M. Lumezeanu (Steaua) — P. Ganea (Di
namo Buc.) ; COCOȘ : C. Pometcu (Voința) — P. Ocică 
(Electroputere Craiova) ; A. Dumitrescu (Progresul) — 
P. Nedelcea (C.S.M. Reșița).

SEMIMIJLOCIE : A. Maja! (C.S.M. Cluj) — I. Hodoșan 
(Metalul Buc.) ; M. Cornel (Metalul Plopeni) — V. Sil- 
berman (Steaua). ■

MIJLOCIE : H. Stumpf (Metalul Buc.) — I. Petrea (Di- I 
namo Brașov).; C. Cojocaru (Chimia Gh. Gheorghiu-Dei) I 
L. A. Năstac (Steaua).

GREA : V. Mariutan (Dinamo) — I. Alexe (Dinamo) ; I 
AI. Prohor (C.S.M. Sibiu) — A. Iancu (Muscelul Cîmpu- I 
lung). I

C-ța.) V. Ivan I
an |

Schiorii austrieci, francezi și italieni
la startul „Capei Federației"

„Cupa Federației", acest 
tradițional trofeu care în
cheie șirul lung al con
cursurilor de schi alpin 
din cursul unui sezon, va 
cunoaște, de astă dată, o 
amploare deosebită. Pre
zența la startul celor trei 
probe a unor reprezen
tanți ai Austriei, Franței 
și Italiei (pentru prima 
dată în istoria com
petiției), țări în care 
acest sport cunoaște 
o amploare la cel 
mai înalt nivel, re
prezintă o garanție a 
valorii întrecerilor ce
fi găzduite, de vineri pînă 
duminică, de pîrtiile Bu- 
cegilor. Federația austria
că de specialitate a anun
țat că va trimite în Ro
mânia doi schiori de valoa
re medie, Frantz Schaller 
și Klaus Heidler, dornici 
să-și îmbunătățească, cu a- 
cest prilej, punctajul F.I.S. 
de care depinde decisivul 
număr de start in marile 
concursuri. Franța va fi 
prezentă, de asemenea, cu 
elemente de perspectivă.

C.

I
I
I

Thierry Gaudoulf și Daniel 
Achard, dornici să pășească 
cît mai curînd pe urmele 
marelui Killy. Italia îi va 
arunca în luptă pe Mus- 
sone, Toase. Caramello .și 
Casse, iar Cehoslovacia pe 
Cermak, Vorchovsky, Tar 
noezi și Panchocha. Singu
ra care nu a anunțat nu
mele sportivilor ce VOr

fa-

Tăbăraș și K.

își iau rămas
vor

Ieri a plecat In Finlanda un 
lot de schiori (Elena Neagoe, 
ludith T6mori, V. Crețoi și 
I. Juncu) pentru a participa, 
în stațiunea Pyhtttunturl, la un 
concurs care constituie o re
petiție în vederea „Universia
dei polare", programată pen
tru anul viitor. întrecerile vor 
avea loc la sfîrșitul săptămîmi.

Gohn

bun
fede- 

infor-
face deplasarea este 
rația bulgară. După 
mâțule ce le deținem, î> 
vom vedea evoluînd pe 
cei mai buni schiori din 
această țară.

în ceea ce privește .Iotul 
român, după ce a partici
pat la „Cupa Bucegi", el 
și-a continuat antrenamen
tele pe Valea lui Carp. 
Zăpada excelentă

pul foarte frumos au 
vorizat desfășurarea pre
gătirilor în condiții opti
me, astfel că este de aș
teptat o comportare me
ritorie. Ineditul îl va con
stitui, desigur, duelul din
tre reprezentanții tinerei 
generații, printre care Gh. 
Vulpe, Dan Cristea, Dorin 
Munteanu, Virgil Brenci 

ș.a., și „veteranii" 
Cornel Tăbăraș, Kurt 
Gohn, Gh. Bălan, Ion 
Zangor, dintre care 
pentru primii doi 
„Cupa Federației" 

constituie ultima competiție 
din activitatea lor competi- 
țională. Și, nu există îndo
ială că cei doi valoroși 
schiori, pe care l-am vă
zut debutînd ca seniori tot 
pe Valea lui Carp, în 1958, 
vor face din nou dovada 
oalităților certe prin care 
au obținut, de-a lungul ani
lor, atîtea succese.

I

I
I
I
I
I
I
I
I

iarnă ce părea fără sfîrșit, 
deprimantă prin recidivele-i 
ambigue, ploaie și ger, polei 
și zăpadă mocirloasă, frig și 
umezeală și iar ninsoare, ger 
etc., ne-a adus în acest APRIL

la care, aproape, n-am avut cînd să ne 
gîndim. Deși pentru lumea fotbalului 
românesc aprilie este o luna-termen 
pe planul speranțelor celor mai vii, 

nou, 
necunoscut, de la care așteptăm ceea 
ce 30 de ani ne-a ocolit cu o obstinație 
fatalistă (după unii). Ați înțeles, desigur, 
că este vorba de lait-motivul prelimi
nariilor, a decepționantelor preliminarii 
C. M. pe care, de trei decenii încoace, 
fotbalul românesc nu reușește să le de
pășească. Ați înțeles, de asemenea, că 
în această lună așteptăm 
la gură) un rezultat-cheie 
deschidă, în sfîrșit, poarta 
confruntări fotbalistice a 
dului.

în cea de-a 16-a zi a lunii acesteia, 
echipa de fotbal a României se prezintă 
pe stadionul atenian Karaiskakis la 
ceea ce, profesoral, s-ar putea numi 
examen de trecere dintr-o clasă într-alta, 
dacă nu chiar un examen de absolvire. 
Comparația are destule puncte de spri
jin în ultima parte a carierei interna
ționale a fotbalului românesc, care a 
pierdut — cu regularitate — examenele 
(oficiale) la care s-a prezentat.

Privit cu realism — deci nici prin 
filtrul roz „Wembley 1—1", nici prin 
lupa cenușie a serii elvețiene încheiată 
cu acel scor de coșmar — examenul 
de pe pămîntul Eladei apare ca un 
obstacol ce poate fi trecut.

O victorie sau chiar un meci nul, a 
cărui greutate ar atîrna considerabil în 
calificare, sînt rezultate care par de 
domeniul accesibilului legitim. Argumen
te ? Din domeniul trecutului oarecum 
îndepărtat: echipa României a făcut 
întotdeauna partide bune pe pămîntul 
elen. Din trecutul apropiat : tonica (pe 
plan psihologic) partidă, dar mai ales 
tonicul rezultat obținut în compania 
Worldcupmenilor. Din prezentul viu : 
forma bună a selecționabililor Dumi- 
trache, Dan, Dinu, Deleanu, Boc, Năstu- 
rescu etc. Ar mai fi, poate, și argu
mentul atmosferei calde, încurajante, 
care îi înconjoară — acum parcă mai 
mult decît în alte dăți — pe viitorii 
purtători ai maioului tricolor.

Există, incontestabil, destule temeiuri 
care să ne facă să credem că în această 
lună speranțele noastre vor căpăta un 
gir puternic pentru Mexic.

Marius POPESCU
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Va juca
TIMIȘOARA, 8 (prin tele

fon).
Vestea că orașului Timișoa

ra i s-a făcut onoarea de a 
găzdui ultimul test-meci al 
reprezentativei române înain
tea partidei de la Atena a 
stîrnit un larg interes în rîn- 
dul iubitorilor de fotbal bănă
țeni.

Se anticipează un număr re
cord de spectatori în tribunele 
care n-au mai cunoscut o a- 
fluență deosebită de pe vre
mea cînd „Poli" juca în pri
ma divizie a țării.

Iată „ll*-le care va fi ali
niat de antrenorul Angelo Ni- 
culescu: RADUCANU —
SATMAREANU, BOC, DAN,

Du mi tras he ?
DELEANU. GHERGHELI. DI
NU, NASTURESCU, DOMI- 
DE. DUMITRACHE (DEM- 
BROVSCHI), LUCESCU.

Singurul semn de întrebare 
îl ridică prezența lui Dumi- 
trache, care așteaptă ultimul 
aviz al doctorului lotului, Du
mitru Tom eseu.

După cum s-a mai anunțat, 
în deschiderea jocului LOTUb 
A — VOJVODINA NOVI SAD 
(care va începe la ora 16,30) 
se va disputa partida LOTUb 
B — SELECȚIONATA ORA
ȘULUI TIMIȘOARA (de la 
ora 14,30), meci care va re
aprinde, sperăm, vechile am
biții locale.
P. ARCAN, coresp. principal

Echipa României va juca 
la 30 aprilie la Paris
în vederea partidei cu Elveția, de la 14 

de fotbal a României va susține — la 30 
un meci amical de verificare în compania 
Franței.

mai, reprezentativa 
aprilie, la Paris — 
unei selecționate a

Corespondență specială de la Atena

Interes uriaș
pentru meciul

ATENA, 8 (prin telefon). 
Așadar, de duminică campio
natul s-a întrerupt pentru a 
face loc în exclusivitate pre
gătirilor echipei naționale în 
vederea meciului de la 16 a- 
prilie cu România. întreg lo
tul s-a reunit sub conducerea 
antrenorului Dan Georgiadis 
într-un elegant hotel dintr-o 
stațiune climaterică situată la 
25 km de Atena. Selecționa
bilii se antrenează de două 
ori pe zi, dimineața și după 
amiaza, urmînd ca săptămâna 
aceasta să susțină două jocuri 
de verificare cu divizionarele 
A, Ethnikos (vineri) și Pa- 
nionios (sîmbătă), două for
mații situate în zona supe- 
lioară a clasamentului. Am-

cu România
de

și

A. NEAGUFoto :

In cursă C. Tă
băraș, unul dintre 
specialiștii „Cu
pei Federației" 
(a cîștigat trofeul 

de patru ori)

tim-

Selecționabilii greci se antrenează de două ori pe zi ® Incident

amploare intre antrenorul Georgiadis și jucătorul Domazos 

Declarația antrenorului grec pentru „Sportul" ® Verdictul

va fi pronunțat miercuri seara de federația greacă

" ■a

Scrimerii români in noi întreceri internaționale

bele partide se vor desfășura 
cu porțile închise.

Tin nedorit incident — aflat 
firește în centrul atenției tn 
aceste zile — a intervenit re
cent între antrenorul Geor
giadis și jucătorul Domazos. 
Incidentul, care va putea 
avea ca rezultat excluderea 
lui Domazos din echipa na
țională, va fi judecat mîine 
seară (n.r. azi) de către fede-

rația greacă. în cazul în caro 
Georgiadis va cere cu insis
tență excluderea lui 
zos, aceasta va fi o 
duiă — se apreciază 
către toți tehnicienii
tru întreaga echipă. într-ade- 
văr, Domazos este strategul

Doma- 
lovitură 
aici de

— pen-

Elie SPORIDIS

(Continuare tn pag. a 3-a)

La sfîrșitul acestei săptămlni, 
scrimerii noștri fruntași vor sus
ține noi întreceri internaționale. 
Astfel, de vineri, el vor fl pre- 
zențl — prin intermediul compo- 
nențllor echipei Steaua — la 
startul „Cupei campionilor euro
peni" (Heidenheim — R.F.G.) la 
spadă. Din echipa noastră cam
pioană fac parte Al. Istrate, Se- 
peșlu, Marinescu, Moldanschl șl 
Iorgu.

O altă competiție de anvergură 
este programată slmbătă șl dumi
nică la Berlin, cu participarea 
trăgătorilor la toate armele. Țața 
noastră va fi reprezentată, prin
tre alții, de Marla Vlcol, Suzana 
Ardeleanu, Rodica Văduva, Falb, 
Ardeleanu (floretă), D. Popescu 
(spadă), Vlntllă șl Bădescu (sa
bie).

MiINE, POLITEHNICA BUCUREȘTI -
DAUGAVA RIGA IN „C.C.E." LA BASCHET FEMININ

Joi la ora 19, sala Dinamo din Capitală va găzdui Întîlnirea Inter
națională de baschet feminin dintre echipele Politehnica București și 
Daugava Riga, conttnd pentru semifinalele „C.C.E." Menționăm că Dau
gava Riga a cîștigat de 8 ori trofeul competiției continentale.



CONCLUSURI • • •

de orientare turistică REZULTATE...

din acest sezon
s-a inaugu-Zilele acestea

rat noul sezon al tradiționale
lor concursuri de orientare tu
ristică. în pădurea Brăneștl 
s-au întîlnit peste 100 de spor
tivi, care au participat la o 
interesantă întrecere în pre
mieră: s-a desfășurat pentru 
prima oară un concurs de o- 
rientare turistică-ștafetă, pe 
echipe, inițiat de asociația 
sportivă „Recolta" — Consi
liul Superior al Agriculturii. 
La start s-au aliniat reprezen
tanții secțiilor de turism 
asociațiilor sportive din 
pitală.

Concurenții au avut de 
curs un traseu dificil, care a 
măsurat 40 km. La băieți, pe 
primul loc s-au clasat com- 
ponențli echipei „Cutezătorii*, 
iar la fete, cele mai bune re
zultate le-a obținut echipa 
Sectorului 3.

1 ȘI ACUM, TARTANUL.

ale
Cb-

par-

Mergînd în pas cu vremea și 
cu inovațiile din alte sporturi, 
atletismul a adus, încet dar si
gur, îmbunătățiri, urmărind 
egalizarea condițiilor de 
desfășurare a competiți
ilor și de stabilire a perfor
manțelor, indiferent de meri
dian, continent sau condiții 
meteorologice. Așa s-a născut 
idea folosirii anemometrulni 
pentru măsurarea tăriei via
tului și cea a cronometrării e- 
lectronice a sosirilor. Așa S-a 
născut, poate spre surprinde
rea multora, și ideea pistei de 
tartan. Sau mai precis, folo
sirea tartanului ȘI PENTRU

pistele de atletism. Precizarea 
este necesară, deoarece acest 
material sintetic avea de mai 
multă vreme diverse între
buințării pentru acoperirea 
punților vaselor comerciale, 
pentru amortizarea trepidați
ilor în uzine, pentru pistele 
de pe hipodromuri și altele.

Nu am intenția de a susține 
absurdul, anume că tartanul 
nu prezintă avantaje pentru 
performanțe superioare. Dim
potrivă! Pista de tartan est« 
excepțională, după cum spun, 
la unison, toți cei care au 
concurat pe astfel de piste. 
Adică cel puțin la fel de 
bună ca, de pildă, renumita 
pistă din orașul suedez Es- 
kilstuna, pe care Gunder 
Hggg a stabilit într-o singură 
vară nordică nu mai puțin 
de 19 recorduri mondiale; la 
fel de excelentă ca și pista deV. CRISTACHE

t . 1r~3i . „ _ n

(V)

Un palmares în rama de aur
Cu două luni în urmă, la 

31 ianuarie, Petre Cristea, 
cunoscutul nostru automobi
list, a împlinit vîrsta de 60 
de ani. Fie-ne îngăduit ca, o 
dată cu sincerele noastre urări 

’ prilejuite de un astfel de 
eveniment, să evocăm cîteva 
momente din activitatea aces
tui reputat pilot care, timp 
de aproape trei decenii, a do
minat sportul cu motor româ
nesc și s-a impus cu auto
ritate peste granițele țării. în 
unele dintre cele mai mari 
curse europene. Redus la ex
presia seacă a cifrelor, bo
gatul palmares al lui Cristea 
înseamnă 30 de locuri întîi, 
20 de locuri doi și 6 locuri 
trei în 49 de curse naționale 
și în 35 de probe internațio
nale. Din 1920, cînd s-a ali
niat la startul primului con
curs, șî pînă în ajunul celui 
de-al doilea război mondial, 
el a parcurs Ia volan 
tanță egală cu de 13 
nîa ecuatorului.

în dramatica istorie 
tomobflismuluf, eu greu vom 
găsi un pilot care să fi ajuns 
la anii retragerii din activi
tate, fără amintirea sumbră 
a unui accident. Petre Cristea 
formează, din acest punct de 
vedere, o excepție î în stră
lucita sa carieră sportivă nu 
s-a accidentat niciodată și n-a 
ieșit involuntar, nici măcar 
pentru o clipă, eu roțile au
tomobilelor sale, din limitele 
pistelor de concurs. Singurele 
situații dificile pe care le-a 
trăit au fost în afara arene
lor sportive ; o dată, cu mulți 
ani în urmă, în timp ce mer
gea spre Brașov, a derapat 
pe șoseaua udă de ploaie și 
a intrat în șanț (dar fără 
nici un fel de urmare gravă), 
iar mai aproape de zilele 
noastre, forțînd un viraj pe 
pista de încercări a uzinei 
Autobuzul, a pus un Renault 
10 cu roțile în sus. Atît I

Petre Cristea a continuat 
să facă automobilism și după 
război (între 1948 și 1950 a 
luat parte la 15 probe națio
nale, clasîndu-se de 5 ori 
pe primul loc, de 6 ori pe 
locul al doilea Și o dată pe 
locul a! treilea), iar ultima 
dată l-am văzut evoluînd 
strălueit în Raliul orașului 
București. Stăteam undeva 
într-un viraj al Dealului Ne
gru și urmăream «u admira
ție mașina Autobianchi care 
urca vertiginos panta, condu
să de o mînă virtuoasă. A 
trecut fulgerător pe lingă noi, 
iar în minte a început să se 
deruleze filmul marilor vic
torii ale omului de la volan 
— în «ursele de la Sinaia și 
Feleac, în cele din Finlanda, 
Portugalia, Franța și Grecia, 
în Raliul Monte-Carlo, în 
faimoasa competiție de la 
Niirburgring.

Mulți dintre așii vitezei, 
după ce părăsesc tumultul 
vieții sportive, cad într-o in
activitate vecină eu anonima
tul. Cîțiva. cu mai mult spi
rit practic, îșl folosesc nu
mele în scopuri publicitare 
sau îșl povestesc isprăvile în 
paginile unor best-sellere di
gerate de tineri între douâ 
stații de metrou sau pe tim
pul călătoriilor «u trenul. 
Cristea este, ș! din atest 
unghi, un caz aparte. Pără
sind sportul, el s-a dedicat 
cu pasiune studiilor de auto
mobilism, devenind un repu
tat specialist. în loc de amin
tiri picante, el a preferat să 
scrie lucrarea densă și sobră 
„Practica automobilului", care 
a apărut în mai multe ediții 
și a format lectura preferată 
și necesară a numeroși teh
nicieni.
VICTORIA INGENIOZITĂȚII |

Petre Cristea a cîștigat în 
1936 primul loc în clasamen
tul general al Raliului Monte- 
Carlo. Dar aceasta a fost nu 
numai o vietorie a talentului 
său de pilot, el și a ingenio
zității, a capacității de im
provizație tehnică. Mai luase 
parte și la alte ediții ale a- 
cestei dure competiții rutie
re (a participat în total de 
opt ori) și știa că nu are nici 
un fel de șansă dacă nu se 
pregătește excelent, dacă nu 
imaginează ceva pentru For- 
dul său, care să-l facă apt

o dis- 
ori li-

a au

să abordeze abominabilele 
drumuri balcanice ale vremii. 
El era un concurent «u po
sibilități modeste, un „parti
cular" care trebuia să intre 
în competiție cu profesioniști 
ai volanului, dotați eu mașini 
foarte bune și susținuți mate
rialicește de fabriBile de au
tomobile.

Drept coeehipieri șl i-a ales 
pe mecanicul Gogu Constan- 
tinescu și pe navigatorul Ionel 
Zamfirescu. Acesta din urmă, 
afirmă Cristea, era un con
ducător sigur, căruia îi pu
tea încredința volanul fără 
frică, pe anumite porțiuni de 
traseu, eînd el, pilotul, avea 
nevoie să se odihnească. A 
urmat pregătirea mașinii. 
Cunoscînd greutatea itinera
rului (trebuia să se ia startul 
din Atena), a procedat mai 
întîi la o întărire a șasiului 
cu ajutorul unor traverse tu- 
bulare. Pentru a proteja car
terele la trecerea peste gropi, 
a înlățurat amortizoarele ori
ginale și, în locul lor, a pus 
altele mai mari și mai pu
ternice.

O adevărată performanță a 
constituit-o modificarea caro
seriei, «u ajutorul unor ma
teriale de aviație, așa încît, 
în stadiul final, ea nu cînt’ă- 
rea decît.. 40 de kg! Astfel 
pregătit, automobilul nu era 
prea confortabil (deși în inte
rior scaunele aveau perne de 
spUmă de eaueiua. iar unul 
din ele se transforma la ne
voie în pat) dar, în schimb, 
permitea o mare viteză de 
deplasare. Bazîndu-se pe so
liditatea mașinii sale, Cristea 
a putut merge 
accelerația .la 
lind pe toate porțiunile de 
traseu medii 
Etapă Atena — Salonic, spre 
exemplu, trebuia parcursă, 
conform graficului oficial, In 
16 ore, dar el n-a făsut de- 
oît 10, timpul rămas dispo
nibil folosindu-1 pentru 
odihnă

La Monte-Carlo a avut loa 
proba specială de îndemînare. 
Lupta era strînsă pentru că 
numeroase echipaje se aflau 
la egalitate ? de pti rrete- după 
încheierea întrecerii de - regu
laritate. Dar Cristea se baza 
pe iscusința sa, pe «ele peste 
o mie de antrenamente (!) 
făcute înainte de «ursă la 
București. In plus, el găsise 
și pentru această probă eîte- 
va soluții tehnice ingenioase: 
alesese la diferențial unul din 
cele mai scurte rapoarte și păs
trase la spate o osie rigidă, 
fără satelit. Și așa a învins! 
A doua zi, ziarele din Europa 
anunțau că un echipaj româ
nesc a cîștigat primul loc în 
clasamentul celui mai Impor
tant raliu de pe glob.

Era o farnă grea, «u zăpezi 
multe, și Petre Cristea mai 
avea «îteva zile pînă să îm
plinească vîrsta de 27 de ani...

tot timpul cu 
fund-*, stabi-

orare record.

ORADEA. — Pe stadionul 
Crișul au participat peste 600 
de atleți din 18 școli și asociații 
sportive. Cele mai bune re
zultate: JUNIORI I — 800 
m (b): Fr. Gedeon (Cluj) 
1:58,3; 110 mg: Al. Toth 
(Oradea) 15,4 ; ciocan : D. Chi- 
firiuc (Oradea) 51,86; 80 mg 
(f): Iulia Crișan (Cluj) 12,2 ; 
înălțime (f): Olga Fuliaș 
(Beiuș) 1,60; JUNIORI II — 
80 m (b): Al. Szakacs (Ora
dea) 9,4 ; 300 m : Al. Szakacs 
38.3 ; suliță (b): A. Gydrgy 
(Cluj) 51,14; 80 m (f): Ana 
Sovari (Oradea) 10,3 ; 300 m: 
Ana Sovari 44,6; COPII — 
înălțime (b): O. Popescu (Ba
cău)’ 1,60. (P. LORINCZ, co
resp.).

PITEȘTI. — Pe aleile par
cului Argeșul s-a desfășurat 
„Crosul Prieteniei", la care au 
participat atleți de la Clubul 
sportiv Pitești și Spartak Ple
ven (Bulgaria). Ciștigătorii

Ce e nou și se dezvoltă
Săptămina trecută, domnul 

G. a lipsit din țară fiind ple
cat în citeva locuri din Eu
ropa și America Latină pen
tru a cerceta mai îndeaproape 
starea de astăzi a fotbalului, 
și îndeosebi (obsesia lui nr. 1) 
conexiunile dintre acest joc 
și valul de violență care stră
bate contemporaneitatea.

Cum prietenului meu nu-i 
place să scrie, corespondența 
fiind pentru făptura sa un 
chin cronic, dl. G. mi-a trimis 
de pe continente o simplă te
legramă doar:

„E rău. Așteaptă-mă la 
aeroport. G." L-am așteptat, 
l-am îmbrățișat, l-am ajutat 
să-și ducă bagajele, calupu
rile de țigări cumpărate cu 
reducere tn avion, revistele 
și romanele polițiste, dar în
trebările mele referitoare la 
concluziile călătoriei și semni
ficația evident neagră a 
legramei s-au lovit de-o 
cere obosită.

— N-am nimic de spus,

Teatrul Shocking 
premieră 

CU UN CUȚIT DE 
BUCĂTĂRIE 

de 
Carlos Bonnavente 

Interzis tinerilor sub 
18 ani

la Kiev, unde Anufriev a în
cercat, iar VI. Kuț a reușit, să 
pulverizeze recordurile lui 
Hggg și ale lui Zatopek... Și 
fruntașii atletismului nostru 
cunosc și apreciază pistele ra
pide din Europa. Personal, 
după atingerea unui anume 
nivel valoric, mi-am ales con
cursurile în funcție de con
sistența pistei pentru săritura 
în înălțime.

în altă ordine de idei, îmi 
amintesc de „drama" campio
natelor internaționale din 
1968. Pista (de zgură) din Po- 
iana-Brașov, perfect amena
jată în ajunul competiției, a 
fost stricată de ploaia toren- 
tîală’ căzută înaintea începerii 
concursului. Și, o dată cu șu
voaiele de apă, s-au dus și 
performanțele! Este un mare 
neajuns și o nedreptate în a- 
celași timp, ca forma bună a 
sportivilor, ambianța pur a- 
tletică etc., toate să fie anulate 
de o simplă aversă de ploaie.

La Jocurile Olimpice de ia 
Londra (1948) și Ia cele de la 
Melbourne (1956) a plouat 
mult și rezultatele au suferii 
enorm, ta Ciudad de Mexico 
a plouat cit pentru trei O- 
limpiade. Dar, imperturbabil 
față de intemperiile vremii, 
tartanul a permis — poate 
pentru prima oară In istoria 
Jocurilor — ca toți partici- 
panții să concureze în condiții 
excelente, așa cum au făcut 
înaintașii lor, pe pistele dlo 
Eskilstuna, Kiev...

în sensul acesta aș dori să 
fie interpretată pista de tar
tan: o standardizare a condi
țiilor (permanent) favorabile 
și nicidecum ca un artificiu 
spre marile performanțe. Dis
cuția despre tartan devine a- 
cum și mai actuală, deoarece 
Stadionul Republicii, gazda 
atîtor mari competiții atletice, 
urmează să fie modernizat în 
aceste zile ale primăverii. Se 
preconizează turnarea unul 
strat de tartan din import 
pentru probele de sărituri și 
aruncarea suliței. în același 
timp, pista de alergare — lăr
gită la 8 culoare —va fi acope
rită cu un strat de gum-asfalt 
(o combinație de bitum și pu- 
dretă din deșeuri de cauciuc 
sintetic), care a dat rezultate 
bune în multe țări. Este drept, 
gum-asfalt nu este încă tar
tan, dar acesta din urmă este 
încă extrem de scump. Totuși, 
și aici răspunsul se va lăsa 
așteptat, din moment ce ve
cinii noștri din sud au o ast
fel de pistă de trei ani, la So
fia, fără ca atleții lor să aibâ 
măcar o singură medalie la 
J. O., iar in Europa urmează 
să se construiască în 1969 
zece noi piste de tartan, cînd 
toate marile competiții euro
pene se desfășoară obligatoriu 
numai pe astfel de piste (care 
cer o acomodare prealabilă a 
atleților), noi riscăm să fim 
în contratimp cu vremea. în 
prezent, lucrările pe „Repu
blicii* sînt intr-un stadiu ex
perimental, iar experiențele 
de pînă acum nu au dat re
zultate prea încurajatoare...

în cîteva săptămînl acti
vitatea atletică se va desfășura 
In plin. Concursurile republi
cane de primăvară bat Ia ușă 
și experimentul cu gum-as
falt este încă la început. Or, 
performerii noștri, căliți tn 
cele mai mari întreceri mon
diale, se găsesc într-o cu totul 
ajtă fază decit cea experimen
tală. Ei se află acum în faza 
de finalizare a marilor perfor
manțe!

Postul de Televiziune 
T.B.C. prezintă vineri la 
orele 21,30 pe canalul V 

serialul 
UCIGAȘUL, DE 

M ATU Șl 
Interzis tinerilor sub 

18 ani

te- 
ta

lies „Editions du 
Cauchemar" 

Robert Merande 
AMINTIRILE UNUI 
SADO-MASOCHIST 
Interzis tinerilor sub 

18 ani
ți 

spus dl. G. După care, ca-n 
alte momente de criză lingvis
tică, a scos o foaie de hîr- 
tle mobilată cu imagini.

— Iată observațiile mele!

probelor: juniori: Ion Milea 
(Pitești); junioare: Coiceva 
Teodorova (Pleven); seniori: 
Col iu Teodorof (Pleven); se
nioare : Viorica Negoi (Pi
tești). (I. FETEANU, coresp. 
principal).

TIMIȘOARA. — Ultimul 
concurs de sală : întîlnirea 
de juniori Timișoara—Reșița. 
Punctaj : 63,5—43,5 pentru
gazde. Dintre rezultate: I. 
Grecu (R) 13,15 la triplu Și 
7.8 la 50 mg, V. Varga (T) 
13,13 la greutate de 7,257 kg, 
A. Secoșan (T) 6,52 la lun
gime, Liliana Negru (T) 6.9 
la 50 m, Gerda KovaCi (T) 
8,1 la 50 mg și 1,45 la înăl
țime, Doina Cioflec 5,06 la 
lungime. (EM. GROZESCU, 
coresp.).

PETROȘENI. — Câștigăto
rii crosului organizat de 
CMEFS: COPII — 500 m 
(f) : Marcela Radu ; 600 m (b); 
Gh. Budoi ; JUNIORI II — 
600 m (f): Monica Iacob; 
1000 m (b): N. Hariton ; JU
NIORI I — 1000 m (f): Geor- 
geta Nicolescu ; 4000 m (b): 
A. Macarie. (S. bALOI, co
resp. principal).

M.G.T. prezintă in 
Vistavision

CEI 7 ȘTRANGULAȚI 
DIN LAGUNA

cu
Shirley Hopkins 
Sdin Hendriks 

Interzis tinerilor sub 
18 ani

Stadionul „La Plata". 
Joi 15 aprilie orele 16,30 

F.G. UNIVERSIDAD 
A.G. SENIORS 

pentru semifinalele Gu
pei campionilor 

America de Sud
Interzis tinerilor sub 

18 ani

p. conf.
Al. Milk DANpionul Suediei. în drpm spre 

casă, s-a oprit la Nurbur- 
gring, celebrul circuit, a că
rui pistă are 23 de km și nu 
mai puțin de 173 de viraje. 
Cursa de acolo trebuia să 
aibă loa la 21 mai, dar el 
venise eu opt zile mai înain
te pentru a se pregăti minu
țios, așa cum îi era obiceluL 
în categoria sport (clasa 2 
litri), în «are urma să ia star
tul, avea 19 adversari, toți cu 
mașini BMW.

Germania trăia pe atunci 
sub dominația fascistă șl 
partidul nazist, care încerca 
să-și cîștige popularitate și 
prin mijlocirea automobilis
mului, înscrisese în competi
ție o echipă oficială înarma
tă pînă în dinți. Sarcina lui 
Cristea era deosebit de grea. 
EI trăia în plus și sub im
presia apăsătoarei idei că, de 
Ia înființare și pînă la ora 
aceea, niei un concurent ve
nit pentru prima dată la 
NOrburgring nu reușise să 
cîștige. Totuși nu. s-a deseu- 
rajat. în zilele premergătoa
re concursului a parcurs pe 
jos cei 23 de km ai circui
tului, studiind atent fiecare 
viraj, fiecare metru de pistă. 
La antrenamente a reușit să 
scoată timpii cei mai buni, 
făcîndu-1 să turbeze de necaz 
pe șeful echipei partidului 
nazist în fiecare noapte, a- 
cesta telefona furios la uzina 
BMW pentru a i se trimite 
cit mai mulți mecanici care 
să-i pună mașinile la punct

A venit ziua cursei. Dato
rită rezultatelor de la antre
namente, Cristea se afla pe 
cel mai bun loc de start — 
primul din flancul drept. A 
plecat în frunte, dar cum «el 
dintîi viraj era la stînga, s-a 
pomenit deodată pe locul al 
șaselea. A început atacul. Du
pă numai cîțiva kilometri, de
pășise patru adversari și se 
afla în poziția a doua. Avea 
înaintea sa un concurent bă
tăios care nu voia să cedeze 
ușor. Acest concurent a de- 
vedit apoi prieten eu Cristea. 
ÎI eheamă Huschke von Hen- 
«tein și conduce de multi ani 
secția de curse a cunoscutei 
case de automobile Porsche.

Un nou atac și von Hen- 
stein a rămas' în urmă. Petre 
Cristea s-a Instalat în frunte 
și n-a mai cedat acest loa 
pînă la sfîrșit A încheiat 
«ursa ea învingător, stabilind 
un valoros reeord de viteză 
medie orară generală (115 km), 
«are a rămas nedoborît pînă 
în anul 1953.

în timpul festivității de pre
miere, Huschke von Hensteln 
s-a apropiat de urechea lui 
Cristea șl i-a spus în franțu
zește : „Dragă Pierre, învin- 
gînd echipa nazistă ai produs 
o nespusă bucurie în sufle
tele a mii de oameni prezenți 
aici. Felicitări 1“ Iar după 
aceea, marele pilot Hanc 
Stuck a venit să-I propună 
alergătorului nostru un con
tract pentru echipa Auto- 
Union. în fața lui Cristea se 
deschidea perspectiva unei 
deosebite ocazii de afirmare. 
Dar peste «îteva luni a în
ceput războiul și orice pla- 
nuri de viitor s-au năruit.

Dumitru LAZAR 
(va urma)

lolanda BALAȘ-SOTER

Meciuri internaționale
de handbal

Marți, Ia Brașov, echipele 
Liceului nr. 2 au întîlnit re
prezentativele similare de la 
handler Technicum din Bu
dapesta. Meciurile au luat 

sfîrșit cu scorurile de : 21—3 
(14—2) la fete și 15—5 (8—3)

la băieți în favoarea brașove
nilor. Sportivii budapestani 
vor mai susține meciuri la Sf. 
Gheorghe (joi) și din nou la 
Brașov (vineri).

C. GRUIA coresp. principal

- •

Inaugurtnd rubrica, poate că ar trebui să mă prezint cititorilor care 
vor urmări Însemnările mele. La 15 ani, in 1948, am început să 
practic luptele la Clubul sportiv C.F.R. Timișoara. După doi ani 
cuceream primul titlu national la juniori, pentru ca In 1949 să îm

brac tricou! de campion la seniori. Apoi — opt ani do eforturi, de emoții, de 
satisfacții și deziluzii tn echipa mea de club, tn lotul național. Ani pus 
punct activității competițlonale o dată cu terminarea Institutului de educa
ție fizică șl sport, dar am Început o muncă mai grea, aceea de antrenor 
și de pedagog (sînt conducător al cursului de lupte la I.E.F.S.).

zi

DE UNDE TREBUIE SA PLECAM LA LUPTE LIBERE?
n rîndurile de față îmi 

propun să aduc în dez
batere o temă pe care o 
socotesc Importantă, și 

anume : CUM AR PUTEA FI 
ADUSE LUPTELE LIBERE 
DIN TARA NOASTRĂ LA NI
VELUL CELOR GRECO-RO- 
MANE ?

O precizare se impune. „Li
berele" reprezintă, în evantaiul 
sporturilor noastre, pala cea 
mai nouă. Totuși, oricite cir
cumstanțe atenuante ar exista 
(tinerețe, lipsă de experiență 
etc.), nu ne mal putem împăca 
prea multă vreme cu ideea că 
această ramură poate rămine 
mereu ultima pentru simplul 
motiv că e nouă. Experiența al
tor țări (vezi cele africane) ne 
furnizează exemple de ascen
siuni spectaculoase în sporturi 
total lipsite de tradiție.

Așadar, de unde să plecăm 7 
Fără a avea pretenția de a fi 

descoperit America, socotesc 
că piatra de temelie a edificiu-

I

PE CIRCUITUL 
CU 173 DE VIRAJE

LAvuDERM

LAVODERMi

i

de vînzare la magazinele O.C.L. din fără, in tuburi a 60 gr 
conținut net.

emulsie olcoolicfl pentru curfijirea mîinilor de impurități 
(uleiuri, unsori, vopsea proaipătă, rugind «Ic). Practic. înlo
cuind excelent săpunul, apa si prosopul. Utilizabil în orice loc 
ți în orice condifii, curâfă miimfe tn maximum 2 minute.

LAVODERM
produs al întreprinderii „METALOCHIM" — Brașov.

La îneeputul lunii mai a 
anului 1939, Cristea partlai- 
pase la Marele Premiu al 
Finlandei, unde obținuse un 
Ioe seeund, la eategoria «urse 
(deși avea o mașină sport), 
în urma lui Westerblom, cam-

Iui luptelor libere trebuie pusă 
prin MUNCA CU JUNIORII.

In acest sport, al marii agi
lități, reclamînd viteze electro
nice de gindire și soluții de-a 
dreptul instantanee, reflexele se 
fixează foarte statornic, fiind, 
ulterior, extrem de greu de co
rijat. Luptele libere sînt, prin 
excelență, un sport al reflexu
lui.

După cum se știe, noi dispu
nem, în această disciplină, de 
citeva valori confirmate pe 
plan european (P. Coman, Fr. 
Bolla, St. Stingu, N. Cristea 
ș.a.). Dar succesele și izbînzile 
lor au fost oscilante, s-au aflat 
sub semnul fluctuațiilor și al 
inconstanței pentru că toți, fără 
excepție, sînt deficitari Ia capi
tolul procedeelor tehnice de 
mare subtilitate și rafinament, 
consecință firească a minusu
rilor din pregătirea efectuată 
ca juniori.

Dacă, in ceea ce-i privește pe 
ei, există explicații (sau scuze, 
dacă doriți), prin faptul că pe 
vremea cînd Bolta — să zicem — 
urca treptele măiestriei, cunoș
tințele tehnicienilor noștri în 
materie erau destul de sărace 
și de rudimentare, astăzi si
tuația s-a schimbat.

Totuși, și astăzi se constată 
în munca cu juniorii existența 
sentimentului de mulțumire in 
fața suficienței. Adeseori, cind 
un tînăr, posedînd bine citeva 
procedee tehnice (depășite, însă, 

ciștlgă 
. ", an

trenorii se declară pe deplin 
Isatisfăcuți, socotesc că și-au 

făcut datoria.
Apoi, in gama procedeelor 

tehnice folosite la „libere" sînt 
încă multe elemente de greco- 
romane care, deși nu trebuie 
să lipsească din bagajul cunoș
tințelor (reprezintă un fel de 
„cultură generală”), nu pot

Ipe plan internațional), cî 
titlul de campion al țării, fronnrî!

constitui esențialul cl, cel mult, 
o armă suplimentară într-un ar
senal foarte bine utilat.

Oricite strădanii ar depune, 
antrenorii noștri nu vor putea 
obține rezultate de marcă în 
munca lor, dacă nu-i vor in
strui pe juniori în spiritul în
sușirii desăvirșite a procedeelor 
tehnico - tactice, caracteristice 
„liberelor". (în privința senio
rilor, rămînerile în urmă pot fi 
recuperate, parțial, numai prin- 
tr-un volum foarte mare de 
muncă, care să le schimbe ra
dical actualul stil de luptă. 
Dezechilibrările, intrările la pi
cioare, acțiunile cu ajutorul pi
cioarelor și combinațiile între 
acestea, sînt principalele capi
tole care trebuie însușite pînă 
în cele mai mici detalii).

Cu juniorii este mult mai 
ușor să se ajungă la un nivel 
complex de pregătire specifică, 
în timpul junioratului se în
sușesc ușor procedee foarte 
complicate, care asigură, pentru 
tot restul carierei sportive, o 
pregătire tehnică multilaterală, 
cheia succesului.

Punctul de plecare in pre
gătirea juniorilor trebuie să-l 
constituie intrările la picioare 
— element de mare eficacitate 
în conducerea luptei — peste 
care antrenorii trec cu ușurință. 
Pentru reușita atacului picioa
relor, trebuie să se insiste cu 
consecvență, la fiecare antre
nament, realizîndu-se minimum 
100—150 de intrări la o lecție 
de pregătire. O dată însușite 
intrările la picioare (din față, 
lateral și combinate cu dezechi
librări adecvate), se poate trece 
la execuția procedeelor proprlu- 
zise de lupte libere.

De unde să plecăm la lupte 
libere ? Este clar, DE LA JU
NIORI !

Vascul POPOViCI

LOTO PRONOSPORT
excepțional Pronoexpres

I 
I

I 
I

De la începutul anului și 
pînă la 1 aprilie 1969, Admi
nistrația de Stat Loto-Prono- 
sport a atribuit participanților 
premii în valoare de 165 mi
lioane lei, 300 autoturisme, 
300 excursii în străinătate și 
sute de mii de premii în bani.

La 20 aprilie a.c. se organi
zează un nou concurs excep
țional Pronoexpres la care se 
atribuie în număr NELIMI
TAT autoturisme — DACIA 
1 100, MOSKVICI 408 cu 4 fa
ruri și radio, SKODA 1000 
M.B. și TRABANT 601.

Prin tragere la sorți se vor 
atribui 10 autoturisme: 4 DA
CIA 1100, 2 MOSKVICI 408 cu 
4 faruri si radio. 2 SKODA 
1000 M.B. și 2 TRABANT 601 
și 45 excursii „TURUL CAPI
TALELOR" cu avionul, durata 
circa 17 zile.

Se mai atribuie și premii în 
numerar de valoare variabilă,

precum șl premii fixe In bani.
Cu 30 lei puteți participa 

ia toate cele 10 extrageri. în 
total se extrag 100 de numere.

Sîmbătă 19 aprilie, este UL
TIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.

.• Nu uitați! Azi și mîine 
sînt ultimele zile pentru tra
gerea LOTO de vineri 11 apri
lie 1969 a cărei tragere va a- 
vea loc la București în sala 
Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2 cu înce
pere de Ia ora 18,30. Tragerea 
va fi radiodifuzată.
Premiile concursului Prono
sport nr. 14 din 6 aprilie 1969

Categoria I 
76,5 variante

Categoria a 
tale) : 1.352
lei

Categoria a 
tate): 9.194 variante a 24 lei.

(1.3 rezultate): 
a 1.660 lei.

Il-a (12 
variante

III-a (11

rezul- 
a 112

rezul-
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DIN CARNETUL CRONICARULUI
Derby de mare tensiune

| • De fapt, de la un derby de 
Jnare tensiune, cum a fost acela 
dintre Steagul roșu Brașov șl 
politehnica Galați, nu te poți aș
tepta la prea mult. Miza meciu
lui, nervozitateâ jucătorilor; lup
ta disperată pentru cele două 
puncte, constituie tot atîtea mo
tive irț defavoarea spectacolului 
pur.

La Brașov am asistat; In prima 
repriză, la un joc submediocru, 
Stegarii au atacat dezlănțuit, dar 
cu acțiuni neorganizate, cu șuturi 
de la distanță, lipsite de adresă, 
cu greșeli elementare in fazele de 
finalizare. în schimb, oaspeții, 
avînd tn Dima un stllp de ne
trecut. au acționat cu calm, trl- 
mlțind In contraatac pe Incisivul 
Bretan, oprit, de cele mai multe 
ori, prin faulturi, de fundașul 

JRusu. Și așa s-au scurs cele 00 
de minute.| 
y ,• Totuși, după aspectul de an-

samblu al meciului, victoria gaz
delor este meritată. Să Inserăm; 
Insă, alei,- două momente „cheie" 
âle jocului: golul victoriei a fost 
marcat cu largul concurs al por
tarului gălățean lorgulescu e Ivăn- 
cescu a tras, cu efect, de la dis
tanța (25 m), lorgulescu a scăpat 

inbalonul, șl Florescu l-a reluat 
plasă !

înainte de acest gol, în mln. 
Adam a scăpat de apărători 
dintr-o poziție excelentă, era 
punctul de a marca. Arbitrul Rit
ter a apreciat, însă, că înaintașul 
gălățean a comis un fault (pe care 
nu-1 văzuse nimeni) șl faza a fost 
oprită. A fost o mare greșeală 
comisă de arbitrul Ritter în acest 
meci și. după părerea noastră, In
admisibilă față de reputația ar
bitrului timișorean.

19, 
»b 
pe

g. o.

MEREU TINÂRUL OAIDÂ
(j'Vîrful de atac al Progresu
lui. Oaidă, a împlinit 36 de 
ani. Este o vîrstă la care pu
țini fotbaliști își mai îngăduie 
să întirzie pe terenurile de 
Aport, și, mai ales, le este greu 
\să ,se mențină intr-o echipă 
din prima categorie. Iar dacă 
înving, în lupta dificilă cu 
anii, aceasta se datorează nu- 

Imai înaltei tehnicități la care 
Iau ajuns, marii experiențe pe 
feare au căpătat-o, acestea 
fCompensind uneori absența u- 
nor virtuți proprii tinereții.

DE LA UN
n METRI...

de fotbal I.M.U. 
este una din echi

pele fruntașe din divizia C, 
i care nu a cunoscut pînă du- 
i,minică înfrîngerea, ceea ce 
/demonstrează buna ei pregă
tire. Duminică, însă, cei de 
[la I.M.U.M. au pierdut cu 
13—1 meciul cu Autobuzul 
(București. O înfringere care 
inu ar necesita comentarii 
tdacă...
f Ce s-a întîmplat ? După în- 
Lscrierea celui de-al doilea 
[gol, la un nou atac bucu- 
freștean, unul din apărătorii 
(oaspeți comite henț în careu. 
șA»bitrul Octavian Caiughe- 
țrovici, din Brașov, arată 
■ prompt punctul de la 11 m. 
i Ca la o comandă, jucătorii 
■din Medgidia s-au „aruncat" 
(asupra arbitrului, bruscîndu-1 
își cerindu-i să revină asupra 
• deciziei (vezi fotografia ală
turată). Bineînțeles, decizia a 
rămas, penalty-ul a fost trans
format. Printre cei ce s-au 
„remarcat" în parlamentări și

1 proteste la decizia arbitrului 
a fost șî jucătorul Latef Che
mai, care, de altfel, cu puțin 
înainte de terminarea meciu
lui a fost eliminat din joc.

Așteptăm însă M alte mă
suri ; ale F. R. Fotbal și, maî 
înainte, cele ale asociației 
respective, pentru că clumi- 

țnică I.M.U. Medgidia a ară
tat, printre altele, că nu știe 

■să piardă în mod sportiv.

Echipa 
Medgidia

Oaidă este o mare excepție, 
din acest punct de vedere. Nu 
atit experiența îl impune pe 
gazon, ci inepuizabila lui tine
rețe, forță de joc, ardoarea eu 
care luptă pentru culorile e- 
chipei sale, extraordinara lui 
risipă de energie.

Am asistat cu satisfacție, 
duminică, înaintea meciului 
Progresul — Crișul la festi
vitatea prin care, suporterii 
Progresului, au ținut să mar
cheze ziua aniversară a lui 
Oaidă. Felicitat și îmbrățișat, 
atît de colegii de echipă, cit 
5» de jucătorii Crișului, care 
odată cu fluierul de începere a 
partidei aveau să-i fie adver
sari, Oaidă a trăit momente 
de intensă emoție, care rămîn 
adine întipărite în inima ori
cărui sportiv, mai ales spre 
amurgul unei cariere.

Dar, se poate vorbi în cazul 
lui Oaidă de un amurg ? N-a 
greșit oare Progresul, în urmă 
cu 2 ani, socotindu-l prea bă- 
trîn fi „pensionîndu-l" din 
echipă! Și era vorba, practic, 
de cel mai VINAR jucător din 
formație!

Text și foto :
NICOLAE TOKACEK

CU RAPIDUL
La două ore de la happy- 

end-ul partidei cu Vagonul, 
rapidiștii bucureșteni se a- 
flau in acceleratul 202, care 
urma să-i transporte la Sime
ria, „haltă" a unui meci ami
cal.

Absenți la apel: Răducanu, 
Dan și Năsturescu.

Printre atiția rapidiști — 
jucători, antrenori, suporteri 

reporterul nu poate pierde 
ocazia unor scurte discuții...

★
Primul interlocutor: Lupes- 

•cu. Șchioapătă ușor, acuzîndo 
întindere musculară la picio
rul drept.

— întinderea asta bleste
mată, adăugată gripei pe care 
am contractat-o simbătă — 
Lupescu a început jocul cu 
Vagonul cu temperatura 38 cu 
două linii (n.a.) — mă face 
indisponibil pentru convoca
rea lotului B, de la Timișoara.

Pare necăjit. Ii ofer un su
biect mai vesel de discuție:

— Spune-mi, te rog — atîtea 
victorii în retur, atîtea suc- 
■cese în deplasare, au dat cu
loare acestui final de campio
nat — crezi că aveți vreo șan
să la titlu ?

— Știu eu? Mi-e greu să 
tpun... Următoarele două me- 
eiuri le avem la București, 
țu Farul și cu Dinamo. Ce-ar 
fi să-i batem?! Cu 28 de punc
te, Giuleștiul ia foc și Rădu
canu nu mai scapă nici o 
minge... Dar, oricum, e drum 
lung pînă acolo așa că, te rog, 
mai bine nu scrie c-am pu
tea deveni campioni...

— De ce?
— Pentru că de cîte ori am 

avut această certitudine, am 
ratat tocmai... la potoul Hm 

•— reia după o clipă — ce-ar 
fi...

Și Lupescu a tăcut...

'Al doilea interlocutor:
zurachis. In cușeta vagonului 
de dormit, stă visător, cu glez
na stingă înfășurată într-un 
bandaj enorm. Se pare totuși 
că visarea nu-i produce prea 
multă satisfacție. E trist.

— Ce-i, Mazule? Iară ai ju 
cat slab...

— Parcă ce, e numai vina 
mea?

— ?!

Ma-

UN FINAL ÎNCORDAT
Era minutul 86 al partidei 

Electroputere Craiova — 
C.S.M. Sibiu, gazdele condu
ceau cu 2—1 și nimeni nu mai 
anticipa finalul încordat... 
... O minge ce ieșea liniștită 
în aut de poartă este urmărită 
de un atacant sibian; portarul 
craiovean Vasilescu îi taie ca
lea și, în timp ce balonul 
ieșea în aut, îl faultează pe ad
versar. Arbitrul I. Boroș a dic
tat just lovitură liberă. în ca
reul gazdelor s-au masat toți 
jucătorii, mai puțin portarul 
oaspeților. Lovitura a fost 
executată înalt, în fața 
porții, un buchet de jucători 
și-a disputat balonul, iar por
tarul Vasilescu l-a cules și a 
căzut cu el lingă bară, unde 
a fost atacat neregulamentar 
de un jucător sibian. Arbitrul 
a dictat fault Oaspeții au re
clamat gol. Și în timp ce oas
peții nu renunțau la ideea go
lului, făcînd roată în jurul ar
bitrului, s-au produs mici 
busculade, îmbrînceli recipro
ce, din care jucătorul Zaha- 
ria (C.S.M.) a ieșit cu fața în- 
sîngerată. Văzînd efectul „sce
nei". arbitrul I. Boroș, care 
nu observase pe infractor, s-a 
consultat cu tușierul dar n-a 
ajuns totuși la o concluzie. Un 
lucru, însă, era clar; sibianul 
fusese lovit, dar nici el nu știa 
de către cine. în această situa
ție, conducătorul jocului a 
avertizat pe antrenorul craio
vean N. Oțeleanu să scoată 
din teren pe cel care a lovit; 
în caz contrar va opri jocul. 
Trecuseră două minute cînd 
antrenorul N. Oțeleanu (pen
tru a evita întreruperea parti
dei, și fără să aibă o certitu
dine asupra făptașului) l-a 
scos de pe teren pe jucătorul 
Drăgan, care a părăsit terenul 
cu lacrimi în ochi, arătînd f ă 
nu și-a lovit adversarul. După 
meci, în cabine, s-a încercat 
lămurirea situației. Nimeni nu 
a recunoscut. Pentru mine, un 
lucru este clar: Drăgan nu a 
lovit. Afirm aceasta pentru că 
mă găseam în apropiere cînd 
s-au întîmplat cele descrise

mai sus. Oricum, procedeul 
folosit de arbitru I. Boroș do 
a fi eliminat cineva, indife
rent cine, pentru a scuza în 
felul acesta și neatenția tu- 
șierului, ni se pare totuși ar
bitrar. Nu sîntem de acord nici 
cu atitudinea taberei craio- 
vene, de negare totală. Cre
dem că secția de fotbal a clu
bului Electroputere, o dată cu 
analiza jocului, va depista și 
pe vinovat. în acest sens, ea 
trebuie să dea un răspuns... ,

ȘT. GURGUI 
corespondent principal

DE CE ESTE PORTAR
DE REZERVĂ?

Mai rămăseseră 5 minute 
în partida A.S.A. Tg. Mu
reș — U.T.A. Scor: 1—0 
pentru gazde, dar oaspe
ții forțau egalarea. La o 
lovitură liberă, executată cu 
boltă de către Șchiopu, Lere- 
ter s-a angajat în atac și, îm
preună cu portarul gazdelor, 
a sărit la balon. Apoi, a reluat 
cu capul, peste poarta goală, 
în acest duel, desfășurat în li
mitele regulamentului, porta
rul Solyom s-a accidentat,, 
Două minute partida a fost 
întreruptă. Dar, și după a- 
ceastă pauză, Solyom nu mai 
era apt să continue jocul. Nor
mal, locul lui în poartă tre
buia să-l ia Bai, care însă... 
lipsea de pe banca rezervelor! 
Apreciase dumnealui că nu 
mai este nevoie de el și se du
sese la vestiar să se schimbe. 
A trebuit să fie căutat acolo 
și în mare grabă — echipat 
sumar — a intrat în poarta e- 
chipei sale. Faptul ne suge
rează o întrebare! portarul 
de rezervă, mai ales el, nu 
trebuie să fie la datorie pînă 
în ultimul minut de joc? Ce 
părere ai, Bai?

Credem că acest caz va fi un 
motiv de meditație și pentru 
alți jucători care procedează 
la fel.

Constantin ALEXE

in ziarul de miine

Jack BERARIU

juniori de la Cannes

MB

primele impresii ale ciștigă- 
torilor recentului turneu de

ÎN... ACCELERATUL 202
Cu 28 de puncte Giuleștiul 
Eliberafi-I pe Mazurachis de
Titi Bărbulescu: „Jucătorii

ia foc...
povară!
mei se

respectă mai mult ca altădată"

— Și presa e vinovată! Zia
rele au scris despre mine ca 
despre o salvare a Rapidului, 
Nichi Dumitriu m-a și „văzut “ 
in națională. Și în consecință, 
toată lumea așteaptă de la 
mine să joc ca.., Pele! Toate 
privirile sînt fixate spre mine! 
Zău, in loc de debutant, cu 
trac și „carnețel de însemnări" 
am devenit deodată vedetă.

Eliberați-1 pe Mazurachis 
de povară!

★
Al treilea interlocutor: Oc

tavian Popescu, în meciul cu 
Vagonul „catalizatorul" ata
cului feroviar.

— Felicitări, ți-a mers jocul 
astăzi. Intr-o repriză ai dat 
5 goluri!

— Desigur, glumești... Nu 
cumva vrei să spui că dacă 
jucam și înainte de pauză e- 
chipa marca 10 goluri?! De 
unde... Prinzi așa cîte o zi 
bună și nici nu știi cum s-a 
întîmplat. Dar ce bine e cînd 
o prinzi!

Al patrulea interlocutori 
Ilie Greavu. Am ajuns la Si
meria, unde rapidiștii coboară 
pe peron, sub privirile admi
rative ale celor 20—30 de giu- 
leșteni care au semnat con
dica de prezență la Arad. II 
întreb ceva pe Greavu: despre 
meciul cu Vagonul, despre cel 
cu Farul, despre toate cele
lalte :

— Ce părere ai despre a- 
eeastă ascensiune pe treptele 
clasamentului?

— Sîntem pe locul 3, din 
față. Fac această precizare 
pentru că la începutul retu
rului eram tot pe 3, dar din... 
coadă! De altfel, cu victoria 
de astăzi, cifra asta mă cam 
obsedează: a treia victorie în 
deplasare, 3 goluri matcate de 
mereu... acuzatul Neagu. Apoi, 
știți, din ’62 n-a mai învins

Rapidul cu 4 goluri diferență 
in deplasare.

— Vă gindiți să atacați ti
tlul sau...

— Mai e vorbă!
Și căpitanul giuleștenilor 

s-a mistuit in forfota de pe 
peron lăsînd în urmă un semn 
de exclamare poate semnifica
tiv

★
Al cincilea interlocutor și 

ultimul: Titi Bărbulescu, u- 
nul dintre antrenorii giulește
nilor. Taciturn, retras, omul de 
pe bancă consumă în tăcere 
satisfacția ultimei izbînzi. Re
porterul — din instinctul me
seriei — trăiește nevoia expli
cației acestei ascensiuni ne
așteptate, iar antrenorul, scă
pat de sub complexul nervos 
al celor 90 de minute simte, 
probabil, nevoia unei confe
siuni.

— O explicație? Din păcate, 
nu vă voi oferi nimic senzațio
nal: ne apărăm, înainte de 
toate, și atacăm, cînd adver
sarul ne permite. Singura mo
dificare din structura internă 
a echipei constă în aceea efi 
am renunțat la ideea totalei 
subordonări tactice a jucăto
rului față de indicațiile venite 
de pe tușă, lăsînd fiecăruia 
mai multă libertate de acțiu
ne. O echipă, fie ea și cu scă
deri inerente, alcătuită din 11 
„gînditori" reprezintă, după 
mine, mai mult decît o alta 
constituită din 11 lei-paralei, 
subjugați unei scheme tactice 
fixe.

Și încă ceva, la fel de im
portant : acum jucătorii mei, 
pe gazon sau în stradă, se res
pectă mai mult decît altă
dată. Poate că tocmai aici în
cepe „secretul"...

Fusese, desigur, o întrebare 
care nu aștepta nici un răs
puns...

Ovidiu IOANIȚOAIA

în condițiile unei neașteptate „reșute" a iernii — 
frig pătrunzător și vînt violent — reprezentativele 
școlare de fotbal ale României și Bulgariei și-au 
disputat marți, pe stadionul Republicii, revanșa 
acelui 2—1 cu care bulgarii au cîștigat, pe teren 
propriu/ cu o săptămînfi în urmă.

După un meci alert, cu destule faze interesante, 
.cele două echipe ari terminat la egalitate (0—0), 
rezultat care — după „radiografia" Jocului și după 
numărul ocaziilor de gol — nedreptățește întruaîtva 
pe școlarii români.

întîlnind o formație care posedă, la dimensiuni 
reduse, trăsături specifice ale fotbalului bulgar — 
forță, viteză și mare mobilitate în teren — elevii 
români antrenați de C. Ardeleanu și Al. Dan, 
au probat mai mari afinități 
tehnice, atacînd mai mult și 
dovedindu-se mai periculoși 
fn fața porții. Dacă tabela de 
marcaj a rămas imaculată 
pînă la finalul partidei, aceas
ta se datorează deopotrivă 
formei exoelente a portarului 
Mladenov, cît și pripelii lui 
Helvei și Vlad — „autorii" 
unor bune Ocazii de gol, în 
minutele 53 și 79.

Arbitrul A. Mtinich a con
dus cu competență următoa
rele formații i

ROMANIA: Stana — Ră- 
dulescu, Sătmăreanu, Dehe- 
leanu, Sofian, Lăbuș, Sameș, 
Chihaia, Vlad, Helvei, Stan 
Gabriel (min. 60, Dănilă).

BULGARIA : Mladenov 
Tuhanski, Kolev, Hristov I, 
Velikov, Hristov II, Boiagiev, 
Damianov, Radev, Vladimirov, 
Doithinov.

Ov. I.

Antrenorul Tr. lonescu
la Fenerbahce?

După cum sîntem informați/ 
în prezent se duc tratative în
tre conducerea clubului Fe
nerbahce din Istanbul și Tr. 
lonescu pentru angajarea a- 
cestuia în funcția de antrenor 
principal al cunoscutei echipa 
de fotbal turce.

Interes
meciul

(Urmare din pag. I)

Ionul... 
bru 
care 
transmis 
tabelei de mar

caj I
Foto: THEO 
MACARSCHI

2 atacanți ro
mâni ți 2 apă
rători bulgari 
își dispută ba- 

Echili- 
numeric 
a fost 

și...

164 PREZENTAM

PE VOJVODINA NOVI SAD
* -Ă 

șl Vojvodina a terminat turul. 
campionatului pe locul 5, cils 
19 puncte, la egalitate cu Hajduk; - 
clasată pe locul 4, și la 8 puncte 
de lider — Dinamo Zagreb.. >

Din lotul Vojvodlnel, cel mai 
cunoscuți publicului nostru sînt : 
portarul Pantelicl, selecționat de 
peste 30 de ort în echipa națio
nală, și Trivici — 26 de selec
ționări. Amîndoi au jucat în echi
pa Iugoslaviei» la turneul final al 
„Cupei Europei" de la Roma. 
Apoi; fundașii Alexici și Nicolici, 
selecționați, șl ei, in națională, 
nakiei, Zenko, Savici, Radosav (pe 
care publicul nostru și-1 amintește 
din finala turneului U.E.F.A. de 
la București); Plrmayer, venit la 
Vojvodina acum doi ani, de la 
Partizan Belgrad. Din lot mal fac 
parte : Becearevlci, Birovlev, Pu- 
șibrk, Nikezicl, Ivezîci, Sta- 
mevskl.

în returul campionatului, in 
evoluția Vojvodlnel se Înregistrea
ză un salt calitativ. Echipa a în
ceput să practice un joc a cărui 
caracteristică o constituie execu
țiile In viteză, fără opriri Inutile.

în etapa a treia, Vojvodina a 
jucat cu liderul clasamentului, 
Dinamo Zagreb, pe care l-a învins 
cu 1—0, prin golul lui Nikezicl, 
din min. 67. Deși fără Trivici, 
Vojvodina a practicat un joc de 
înaltă clasă, întrecind toate aștep
tările. După această victorie, Voj
vodina s-a apropiat la 5 puncte 
de lider, ocupînd locul 3 în cla
sament. în etapa a patra, Vojvo
dina a învins, in deplasare, echi
pa Zagreb, cu 1—0.

în etapa a 5-a a returului, des
fășurată duminica trecută, Voj
vodina a Intilnlt, pe teren propriu, 
vechiul său adversar. Steaua roșie 
•Belgrad, un alt pretendent la 
titlu, șl care. In etapa precedentă, 
pierduse acasă: 1—3 cu Dlnarno 
Zagreb. După un meci extra
ordinar care, din punct de vedare 
al calității a satisfăcut un stadion 
arhiplin, Vojvodina a părăsit te
renul învinsă cu 2—0. își adusese, 
insă, în egală măsură, contribu
ția la realizarea marelui specta
col fotbalistic.

Vojvodina Novi Sad a fost o 
singură dată campioană a Iugo
slaviei la fotbal, Jn 1965-66, chiar 
in anul cînd și-a sărbătorit cea 
de a 50-a aniversare.

Acum, Ia conducerea echipei 
Vojvodina se află, din nou, Vula- 
din Boșkov. Anul trecut el a ope
rat schimbări atît în formație, cit 
și în concepția de joc a elevllar 
săi.

Vojvodina a început destul de 
slab actualul campionat național; 
mai ales In prima jumătate a tu
rului; cînd s-a aflat în subsolul 
clasamentului. Boșkov, însă, con
tinua aă dea declarații optimiste

uriaș pentru
cu
for- 

greu.

România
echipei și lipsa lui din 
mație va constitui un 
handicap. Oricum, presupusul 
lui înlocuitor, jucătorul Sto- 
liga de la Olympiakos, nu 
atinge încă nici pe departe 
valoarea titularului postului.

TINERII RAPIDIȘTI 
ÎNVINGĂTORI LA SIMERIA

Cu prilejul aniversării a 
60 de ani de la înființarea 
asociației sportive feroviare 
din Simeria, echipa de fot
bal Rapid București-tine- 
ret a susținut un meci 
amical în localitate. Au cîș- 
tigat oaspeții cu 2—0 (1—0)>
prin punctele înscrise de 
Adam și Marin Stelian.

ION JURA — coresp.

întîlnindu-mă azi cu antre
norul Dan Georgiadis i-am 
solicitat o declarație pentru 
ziarul SPORTUL. Iată ce mi-a 
spus el i „Firește nu pot pre
vedea de pe acum rezultatul 
întilnirii. In cazul insă în care 
jucătorii mei vor demonstra 
un mare interes pentru acest 
meci, dacă vor fi conștienți 
de responsabilitățile care le 
revin, atunci Grecia va reuși 
să învingă România pentru 
prima oară în istoria întilniri- 
lor dintre cele două țări".

Este inutil să vă descriu 
interesul cu care este aștep
tată partida de la 16 aprilie. 
Biletele nu s-au pus încă !n 
vînzare, dar numeroasele ce
reri, sosite absolut din toate 
provinciile, constituie un in
diciu sigur că miercurea vii
toare stadionul Karaiskakis va 
fi arhiplin. Gh. GL1SICI

Cum „dispare
un antrenor

Relativ articolul „Unde
ești, Tache apărut în ziarul
„Sportul” din 2.II, am primit o 
scrisoare din partea tenismanu- 
lui fruntaș Gunther Bosch, ac
tualmente antrenor al secției 
de tenis a clubului Steagul roșu 
Brașov. Din cuprinsul scrisorii 
extragem următoarele :

„Pornesc de la convingerea 
mea sinceră că nea Tache, mae
strul sportului Cristea Caralu
lis, este cel mai priceput din
tre antrenorii noștri și că, prin 
lipsa sa de activitate din ultima 
vreme, tenisul românesc sufe
ră o mare pierdere. A demon
strat pe concret acest lucru, 
prin jucătorii formați sub în
drumarea lui. Deși nu sînt po
menit în articolul din ziarul 
Sportul (n.r. in articol au fost 
citați doar campionii republi
cani antrenaji de C. Caralulis) 
mă consider, totuși, un produs 
gl lui nea Tache, deoarece, da
torită antrenamentelor sale am 
reușit să-l secondez pe Ion Ti
riac (un alt elev al său) în cla
samentele F.R.T. din anii tre- 
cuți și să devin campion inter
național al României în 1961.

In activitatea mea de jucător 
fruntaș, am beneficiat de îndru
marea mai multor antrenori, 
dar nici unul nu a demonstrat 
mijloace atît de eficiente pen
tru obținerea și păstrarea for
mei sportive, ca Tache Cara
lulis. El a schimbat radical me
todica antrenamentului de tenis, 
reușind să îmbine astfel volu
mul și intensitatea efortului, in
cit progresul elevilor săi de
venea vizibil de la zi' la zi.

Un exemplu în acest sens este 
însuși dublul nostru Țiriac - 
Năstase care, ' ........... ,
adus tenisului românesc cele 
mai frumoase rezultate de la 
introducerea acestei discipline 
în țara noastră. Cum au reușit 
acești doi tenismani să joace 
atît de bine împreună, intr-un 
timp atît de scurt ? Pot să spun 
că, în mare parte, succesul lor 
se datorează îndrumării primi
te de la antrenorul Tache Cara
lulis.

Pe vremea cînd Ilie era încă 
junior, venea zilnic la Progre
sul pentru a juca împreună cu 
nea Tache în dublu, împotriva 
unor perechi foarte tari. In 
aceste partide, Tache l-a învă
țat pe Iliuță tehnica jocului de 
dublu, i-a dat acea încredere 
necesară pentru intervențiile 
sale surprinzătoare la fileu, 
care - cîțiva ani mai tîrziu — 
aveau să ridice tribunele in pi
cioare.

Pe de altă parte. Tiriac a reu
șit să „prindă" returul de ser
viciu specific lui Caralulis, 
transformindu-1 intr-o excep-

țională armă de apărare. In ge
neral, jocul lui Tiriac seamănă 
în multe privințe cu cel al lui 
nea Tache, de pe vremuri. Be
neficiind, fiecare !n parte, de 
antrenamentele cu Tache Cara- 
lulis, cele două rachete de vîrf 
ale țării noastre au reușit să 
formeze acest cuplu ideal, reu
șind să urce pînă în marea fi
nală de Ia Roland Garros.

Și încă un amănunt, despre 
puterea de muncă a lui nea 
Tache. Nici un antrenor nu reu
șea să .stea .atîtea ore pe teren 
(10) și să depună atita pasiune 
în antrenamentul fiecărui ju
cător, indiferent de la ce club 
provenea — Tiriac, de la Dina
mo, Bosch, de la Progresul, 
frații Năstase, de la Steaua.

Țin să mulțumesc, pe această 
cale, celui de la care am avut 
foarte mult de învățat și ale 
cărui metode de pregătire caut 
să le pun în aplicare cu elevii 
mei de azi, la Steagul roșu.“

Gunther BOSCH 
maestru al sportului

N.R. In momentul cînd aceste 
rindurl erau pregătite pentru ti
par, aflăm că maestrului sportu
lui Cristea Caralulis i-a fost des
făcut contractul de muncă pe 
care-1 avea ca salariat al între
prinderii de exploatare și admi
nistrare a bazelor sportive Bucu
rești.

A fost nevoie de intervenția 
conducerii CNEFS pentru a se 
anula această „măsură".

DINAMO A ÎNVINS
PREA UȘOR>

PE FARUL 3-0

incontestabil, a

In sala Dinamo, 
putat ieri partida 
dintre echipele 
Dinamo și Farul 
contînd pentru etapa a XlV-a 
(amînată). In urma unui joo 
anost, neinteresant și 
sărat cu 
tehnice, 
obținut o 
fața unui 
tea mai mult» dar parcă 
a vrut. Scor: 3—0 (10, 
8) pentru Dinamo. Spuneam 
că jucătoarele constănțence nu 
au vrut să obțină mai mult 
în această partidă. Intr-ade
văr, ele nu s-au străduit 
aproape de loc să schimbe 
soarta partidei, deși dinamo- 
vistele nu au strălucit cîtuși 
de puțin. Oaspetele au lăsat 
impresia că se află din în- 
tîmplare la meci ; altfel nu 
se poate explica atitudinea 
lor de spectatoare mai bine

s-a dis- 
de volei 

feminine 
Constanța,

pre-
numeroase greșeli 
bucureștencele 
victorie clară 
adversar care

au 
în 

pu- 
nu
3,

De la un but la altul*
Calitatea scăzută a rugbyu- 

lui practicat în cele cinci serii 
ale diviziei secunde a consti
tuit, nu o dată, prilej de ama
re reflecții, scrise sau verbale. 
Este, de altfel, în parte expli
cația spațiului restrîns pe 
care-1 acordă rubrica de spe
cialitate.

Situația nu-i lasă, desigur, 
indiferenți pe iubitorii sportu
lui cu balonul oval. Unul din
tre ei, Gheorghe Iulian, jucă
tor în echipa Chimia Brăila, 
ne-a scris, de curînd, mani- 
festînd nu numai un interes 
lăudabil, dar și o reală cu
noaștere a problemelor. După 
ce face o seamă de observații 
critice, în cea mai mare parte 
îndreptățite, în legătură cu 
nivelul tehnic slab, condițiile 
propagandistice, organizatori
ce și materiale deficitare ale 
diviziei B, autorul scrisorii 
prezintă unele propuneri in
teresante și judicios funda
mentate. Anume, remareînd 
faptul că formațiile bucureș- 
tene beneficiază de condiții 
superioare și de un nivel ridi
cat pe plan tehnico-tactic, a- 
mintind de importanța unui 
sezon competițional bogat și, 
în special, de aceea a întîlnl- 
rilor cu echipe de valoare su
perioară, Gh. Iulian propune 
împărțirea divizionarelor B 
în trei serii, după’ următoarea 
formulă: seria I — Vulcan
București, Rapid București,

I» li fl

.* a fi v

țț.vrrt

Să-

de trei sferturi din joo. Fără 
un blocaj prompt, fără du
blaj și fără pic de voință, în 
schimb greșind cu carul ia 
preluări (în finalul setului II, 
Dinamo a realizat 4 puncte 
din serviciu), echipa constăn- 
țeană nu putea obține alt 
rezultat Au arbitrat bine 
S. Gheorghiță și M. Bolin- 
tineanu — București.

Chimia Brăila, Precizia 
cele, C.F.R. Brașov, Foresta 
C.l.L. Pitești, C.F.R. Ploiești, 
Cimentul Medgidia, Ideal Cer
navodă, U.S.A.S. Năvodari; 
seria a II-a — Constructorul 
T.R.G. Suceava, Agronomia 
Iași, Ancora Galați, Rapid 
C.F.R. Galați, I.R.A. Tecuci,,™ 
Constructorul Bîrlad, Viitorul ■* 
Săvinești, Politehnica Bucu
rești, Construcții București; 
seria a III-a: Minerul Lupeni, 
Vulturii U.M. Timișoara, Po
litehnica Timișoara, Electro
putere Craiova, Institutul de 
de mine Petroșeni, Metalul 
Tr. Severin, G.S.M. Sibiu, Po
litehnica Cluj, Chimica Tir- 
năveni, S. N. Oltenița.

Considerînd propunerea 
drept o bază cît se poate da 
serioasă de discuție, am inse
rat-o și îi acordăm sprijinul ■ 
nostru. Poate, cine știe, !n se
zonul următor s-ar putea ofi
cializa de către federație a 
asemenea împărțire a echipe- ■ 
lor din divizia B...

II CUPA ROMÂNIEI"
LA OINĂ

Faza de județ a „Cupei Ro
mâniei" la oină s-a prelun
git pînă la 24 aprilie. La a- 
ceastă dată se ver cunoaște 
echipele participante la între
cerile zonale (18—25 mai) ale 
competiției.

• F.R.O. a stabilit ca pe
rioada de transferări să se 
încheie la 30 aprilie.

Rezultatele din divizia B
MASCULIN i Voința Baia 

Mare — Pedagogic Tg. Mu
reș 3—0< Alumina Oradea — 
C.F.R. Timișoara 0—3, Co
operatorul Ș. Silvaniei — 
G.F.R. Cluj 3—2, Gloria Arad 
— Industria sîrmei C. Turzii
1— 3, Universitatea Timișoa
ra — Minerul B. Mare 3—2, 
Construcții Buc. — Vagonul 
Ploiești 2—3, Semănătoarea 
Buc. — Electroputere Craiova
2— 3, IE.F.S. — Politehnica 
Brașov 3—0, Știința Petro-

șeni — Medicina Buc. 2—3, 
Universitatea Craiova — Po
litehnica Iași 3—1.

FEMININ i Tricotajul Bra
șov — U.T. Arad 3—1, Medi
cina Tg. Mureș — Corvinul 
Deva 0—3» Sănătatea Arad 
— Pedagogio Oradea 3—0, 
Progresul Buc.—Viitorul Buc. ’ 
3—1, Universitatea Buc — 

A.S.E. Buc. 3—2, Flacăra ro
șie Buc. — Politehnica Ga
lați 3—0.



Dinamo pe locul 2 în turneu! 
de baschet de la Antibes

al hocheiului pe iarbă
/ 

t
parte, s-a hotărît includerea 
hooheiului pe Iarbă în progra
mul Jocurilor Panamericane 
și al celor Mediteraneene.

i

Marjana Lubej 
in forma

Cu prilejul unui concurs de 
atletism pe teren acoperit des
fășurat la Belgrad, cunoscuta 
atletă Iugoslavă Marjana Lu
bej a stabilit un nou record al 
țării sale în proba de 50 m 
garduri, fiind cronometrată eu 
timpul de 7,2.

Bogat program competițional

dovadă, presa sportivă

FINALELE NAȚIONALELOR
Catch

destul de larg în rîn- 
publicului sportiv ita-

Turneul internațional mas
culin de baschet de la An- 
țtibes a luat sfîrșit cu victoria 
agazdelor, care au întrecut în 
ăultima partidă și pe Ignis 
^Varese cu 87—75. încheind, 
jde asemenea, întrecerea cu o 

^Victorie, Dinamo București a 
Sreălizat o performanță bună, 
Aocupînd în final locul 2. Di- 
■Niamo — Racing Ford Anvers 
'■81—76 (45—43). Clasament fi- 
fnal: I. Olympique Antibes — 
'-‘Juan les Pins; 2. Dinamo 
^București; 3. Ignis Varese; 4. 
Racing Ford Anvers.

X Se cuvin menționate unele 
Mmănunte despre puternicele 
adversare de la Antibes. Mai 
fritîi, faptul că Olympique 

( Antibes a ocupat locul 2 în 
recent încheiatul campionat 
național al Franței, iar Ignis 
Varese se află pentru moment 
pe locul 8, la egalitate de 
puncte cu Simmenthal Mila-

no, în campionatul italian. Și 
Racing Ford Anvers are o po
ziție puternică în campionatul 
Belgiei, iar caracteristica 
principală a tuturor celor trei 
adversare din acest turneu a 
constituit-o prezența jucători
lor „de import" — nord-ame- 
ricani, portoricani și mexi
cani. Dintre aceștia se disting 
prin valoarea lor superioară, a- 
mericanii Edwars șl Johnson 
de Ia Anvers, primul fost ju
cător Ia echipa Universității 
Michigan, al doilea selecționat 
anul trecut în „AII Stars', 
apoi virtuozul în mînuirea ba
lonului, Raga, mexican care 
joacă la Ignis Varese (pe care 
Dragomirescu l-a anihilat, pur 
și simplu, ca apărători Raga 
a înscris doar 3 puncte!) și, 
în_ sfîrșit, portoricanul Ro
drigues de la Antibes, de ase
menea Un maestru al mînui- 
rli balonului.

UN CAMPIONAT
Șl REFLEXELE LUI

Presa italiană despre marea competiție
celor mai tineri scrimeri

Comitetul tehnio al federa
ției internaționale' de hochei 
pe iarbă, întrunit la Paris, â 
stabilit programul viitoarelor 
competiții internaționale. Cel 
mai important turneu din a- 

jseșt an va avea loc la Hong 
ÎKong în luna septembrie. în 
1970, la Canberra, cu prilejul 

Alelei de â 200-a aniversări a 
„descoperirii Australiei, se va 
^desfășura un mare turneu, cu 
participarea celor mai bune 

'^echipe din Lume. Pa de altă

una din ultimele 
ale sezonului Internațional 
sporturi de Iarnă, a fost „Săp- 
tămîna Holmenkollen", desfă
șurată pe pirtiile albe din 
apropierea capitalei norve
giene. Printre spectatori s-a 
numărat șl președintele Co
mitetului Internațional Olim
pic, dl. Avery Brundage, pe 
care-I vedem aci, fellcltlndu-1 
pe primii clasați in cursa de 
50 km schl-fond, norvegienii 
Pal Tyldum șl Joh. Harvlken

rote E N.T.B. OSLO

Boxerii belgieni învingători la scor
BRUXELLES, 8 (Agerpres). 

— Selecționata de box a 
Belgiei care se pregătește în 
vederea campionatelor euro
pene de la București, a susți
nut la Dampremy un meci de 
verificare în compania unei 
echipe vest-germane. Pugi-

liștii belgieni au obținut vic
toria cu scorul de 9—2. Din 
echipa belgiană o mare impre
sie a lăsat „pana" Abspoei. 
Boxerii belgieni urmează să 
întîlnească peste cîteva 
o selecționată franceză.

sînt și cele mai bune, mai ales cînd elevul
i as-

Ultimele sfaturi ’
(lui Titi Dumitrescu) și nepotul (lui C. Dobrescu) este 

cul+ător i Paul Dobrescu

(Urmare din pag. I)
rundul II, craioveanul a ieșit 
și el la atac, a răspuns cu 
aceeași monedă la „intențiile" 
lui Gyorffi, repriza terminin- 
du-se la egalitate. în ultimele 
trei minute însă tinerețea și 
vigoarea bucureșteanului Și-au 
spus cuvîntul. El a lovit va
riat, din toate pozițiile — în 
special, a folosit upercuturile 
— și a fost declarat, în una
nimitate, învingător.

I. Gyorffi b.p. E. Constan
tinescu.

Nimeni nu pierde
Fără Înconjur, o gală bună, care 

a beneficiat de două semifinale 
electrizante, satisfăcind din nou 
masa spectatorilor care fac să 
crape din Încheieturi sala Flo- 
reasca seară de seară. Organiza
torii au fost prevăzători progra
med anticipat două meciuri din 
faza superioară, dar prudența s-a 
dovedit inutilă pentru că singură 
categoria mijlocie ușoară, ar fi pu
tut ține treaz interesul publicului. 
Am avut de toate In recitalul a- 
cestei categorii. Și victoria rapi-

se disculpă
Ion Popa, destul de cătră

nit, pentru că i se pare că 
e socotit pe nedrept țapul 
ispășitor al tuturor eșecurilor 
boxerilor 
voia să se 
,mul rînd „ ---------
ce poartă un nume în boxul 
românesc :z:
tul național. In al doilea rînd, 
se neglijează faptul că selec- 

iționații sînt totdeauna ținta 
furiei nemiloase a out-sideri- 
.lor. Și cel mai bun boxer 
'profesionist, care s-a pregătit 

lună întreagă strașnic — e 
' vorba doar de pîinea lui — 
pentru un singur meci, poate 
primi în prima repriză un 
pumn întîmplător care îi ză
dărnicește toate speranțele. 

JNu vreau să scuz, ci să ex- 
bplic. Sînt învinuit că am lu- 
ycrat prea mult forța lui Giju; 
\regret că nu am făcut mai 
mult. Un boxer care are vi
teză de reacție din naștere, 

'trebuie să și-o dubleze cu 
forță. Din păcate însă, Gîju 
m-a păcălit, după toate cite 
am aflat din ziarul ■•‘Sportul». 
Nu sînt supărat pe el, îi dau 
și acum votul meu pentru 
campionatele europene. Dar 
mă doare sufletul. Eu nu 

‘ mi-am înșelat nici o dată an- 
, drenorul. Dacă mi-ar fi spus 

că a greșit, într-o seară sau 
alta, eu aș fi fost primul care 
să-l iert, să-l dăscălesc, sd-l 
trimit la odihnă. Ceilalți ? 
Buzuliuc s-a ocupat prea mult 
de problemele sale personale. 
Ciucă și-a văzut de exame
nele la liceu și vă închipuiți 
că nu puteam să-l împiedic. 
Chivăr s-a bucureștenizat și 
el prea mult. In schimb, Sta- 

, nef, pot spune categoric, s-a 
dovedit neserios, superficial. 
Mi-e teamă ca Silberman — 
care consideră că munca e 
pentru cai și tractoare — să 
n-o ia pe urmele lui. Perso
nal sînt pentru muncă multă. 
Boxul nu e sport de salon. 
Trebuie să-ți curgă multă su 
doare, ca în ring să-ți fie mai 
ușor. Cred că la 10 mai vom 
organiza noi întîlniri la ca
tegoriile unde candidatura 
este incertă, iar selecționabi- 
lilor siguri le vom oferi me
ciuri de antrenament".

fruntași, simte ne- 
destăinuie : „In pri- 
o corectură. Nu tot

este identic cu lo-

dă — cu lovituri de ciocan — a 
dinamovistului Covaci, si Înfrun
tarea dură, strinsă a constănțca- 
nului Pițu cu băimăreanul Matyus 
(nesperat de oun), șl numărul 
complet de giumbușlucuri al tî- 
nărului student ieșean Călin (care 
boxează intre două colocvii), și 
excelenta prezență scenică a ace
lui ghemotoc de cap (bine gîn- 
ditor) care se numește Gyorffi si 
căruia proaspătul nostru confrate 
Gheorghe Iliuță i-a dat lecții de 
box clasic, singurele utile împo
triva unui adversar obstinat, in
comod și puternic cum a fost 
craioveanul Constantinescu.

Dincolo de graba cu care s-au 
încheiat socotelile la categoria lui 
Monea, acolo unde trei din cele 
patru partide —- uneori anoste, 
monotone — nu au ajuns să as
culte gongul final, — clou-ui serii 
i-au constituit tot cele două mos
tre de semifinale pe care ni le-au 
oferit organizatorii. Mostre in 
toată puterea cuvîntului și o ex
celentă reclamă pentru cele două 
seri pline de semifinale ce ur
mează.

Categoria semiușoară este pri
ma care onorează boxul româ
nesc. Un cvartet demn de faza în 
care s-a ajuns. Cei doi noi ve- 
niți în categorie, cei care au pre
ferat să accepte rigorile îngră- 
șănl sau ale creșterii naturale in 
greutate (decît să recurgă Ia mij- 
’“ăf? artificiale șl dăunătoare de 
slăbire) — au avut destine dife
rite. In timp ce fosta pană Paul 
Dobrescu și-a valorificat tinere
țea și vitalitatea cîștiglnd (e 
drept, destul de greu), cealaltă 
ex-pană, musceieanul Aurel si- 
mion a pierdut un meci în care 
nu și-a dezmințit ținuta exempla
ra, ba chiar cu un plus de a- 
tenție în blocaj. Era însă greu de 
făcut față debordantului lipo
vean Calistrat Cuțov, a cărui vi
teză de execuție, din mișcare con
tinuă, s-a impus. Miza mare a a- 
cestui meci, în care se înfruntau 
candidații cei mai îndreptățiți la 
titlu, nu a putut întuneca frumu
sețea disputelor.

Mostrele au fost, astfel, pline de 
promisiuni. Vai de încheieturile 
sălii Floreasca, de azi încolo...

Victor BANCIULESCU

Semigrea
Timidul Sever Șchiopu
Marin Constantinescu (Di

namo) a dominat clar timp 
de două reprize, profitând de 
timiditatea craioveanului S. 
Șchiopu (Electroputefe).' Nu
mai că acțiunile sale au-fost 
departe de a avea acurateța 
necesară. în repriza secundă, 
după ce ' fusese făcut atent 
pentru împingeri, el a fost 
avertizat prompt de arbitrul 
Robert. La un atac al dina- 
movistului, încheiat cu o lo
vitură de dreapta împinsă, 
Șchiopu a căzut la podea și 
a fost numărat. Spre sfîrși- 
tul rundului II, Constantines
cu a punctat clar — de data 
aceasta — făcîndu-și adver
sarul groggy. în ultimul mi
nut de luptă, craioveanul â 
fost trimis la colț de ar
bitru. ... .

M. Constantinescu b. ab. II 
S. Șchiopu.

Simpaticul arbitru italian 
Eugenio Grosso a avut sufi
ciente motive să fie supărat. 
Boxerii Gh. Preda (Farul Con
stanța) și I>. Gavrilă (Olimpia 
București) s-au angajat 'în- 
tr-un meci de.„ catch, ener
vant, penibil. Constănțeanul 
a atacat susținut, dar așa cum 
arătam, mai sus, acțiunile sale 
n-au semănat a box. De evo
luția lui Gavrilă considerăm 
că nîci nu mai este cazul să 
pomenim. Ambii pugiliști au 
fost avertizați: Preda pentru 
lovituri cu capul, iar Gavrilă 
pentru țineri repetate. Repre
zentantul clubului Olimpia ă 
fost și numărat în* repriza a 
Ul-a, după care arbitrul â 
oprit meciul.

Gh. Preda b. ab. Hl. L. Ga
vrilă.

Știa Dumitrescu ceva...

Irimiciuc (fu stingă)—Sarașenidze: asaltul 
de baraj în fmala de sabie

? . JGENOVA, 8 (prin telefon), 
îi Ca toate că este greu să gă

sești un italian care să nu-și 
i/fi vîndut sufletul acestui dia- 
î Voi care este 11 caiete, eum' 
plastio ne mărturisea un spec- 
tator genovez, Pietro Ricor- 

Idinnl, veniț într-una din seri, 
din simplă Curiozitate, la 
Palatul sporttiriior, aa să 

“■asiste ®a cîteva asalturi de 
floretă, se poate spune că 
maxima competiție a tineri-» 
tor scrimeri a trezit un in-» 
teres 
dul 
lian.

Ca
de njarți dimineața acordă 

. spații însemnate Campionate
lor mondiale de scrimă pen
tru tineret, fie chiar și pentru 

a publica numai 
lungi liste de 
rezultate și clasa
mente, cum face 
„Corriere dello 
Sport". Un alt 
ziar, Tutto Sport“< 
referindu-Se la fi
nala probei de sa
bie, scrie : „Foar
te emoționantă a- 
ceastă finală în 
care trei concu
renți — mosco
vitul Renski, un 
sabrer suplu, cu 
mișcări bine co
ordonate, georgia
nul Sarașenidze, 
cu o paradă pu
ternică și revela
ția românească, 
Irimiciuc — au dat 
o luptă crîncenă 
în barajul deci
siv". Cotidianul 
sportiv milanez 
„La Gazzetta del
lo Sport" remar
că, de asemenea, 
că finala de sabie 

„exaltantă, foarte 
„Stadio" din

Un meci care n-a spus 
nimic

Oțelarul gălățean N. Manița 
l-a învins pe Pîrvu (Steaua) 
la puncte. Decizia — acordată 
cu 4—1 — pare să indice o 
superioritate evidentă a lui 
Manița. în realitate, ambii pu-

Fragilul Gh. Dumitrescu 
(Metalul Plopeni) a fost o 
pradă ușoară pentru experi
mentatul Ion Monea (Dina
mo). Numărat în prima re
priză de arbitrul timișorean 
Krauser, elevul lui Ion Mihăi- 
lescu și-a dat seama că nu 
are nici o șansă și n-a mai 
vrut ,să reia lupta. Dar antre
norul său n-a fost de acord 
Și 1-â împins, de cum a sunat 

..gongul care vestea începerea 
reprizei secunde, în centrul 
ringului. După numai un mi
nut, boxerul din Plopeni a re
cepționat o puternică directă 
de ștînga care l-a expediat la 
podea. în sfîrșit, omul din colț 
a aruncat prosopul salvator, 
scutindu-și elevul de rafalele 

dinamovis-
scutindu-și elevul 
dure și precise ale 
tului.

I. Monea b. ab. 
mitrescu.

II Gh. Du-

I

Cronici redactate de : Ro-
IO-datați specia-.... mco CALĂRASANU, Paul 

tarilor. A fost un meci anost,. vam iiiiitacare n-a spus ’■ * VAN- Gh,,orghe ILIUȚA.
N. Manița b.p; P: PîrVu. Fotografii de : Aurel NEAGU

că la gala de

Realizatorii victoriilor surpriză
Cunoștință cu Pometcu et comp

GABRIEL POMETCU (Vo
ința București), 23 ani, lăcă
tuș La coop. Tehnometalica. 
Debut i 1963, camp. naț. jun. 
1966. Primul antrenor Th. Ni- 
culescu. Antrenor actual V 
Vasilov. VASILE IVAN (As. 
sp. C.P.M.B.), 20 ani, finisor. 
Debut i 1962, camp. naț. jun. 
1967 și 1968. Primul antrenor 
Șt. Iordache. Antrenor actual 
M. Voinea. GHEORGHE DRU
GA (Dinamo Brașov), 21 ani, 
elev Șc. th. financiară. Debuti 
1965. Primul antrenor M. 
Cerchez. Antrenor actual M. 
Cerchez. OCTAVIAN AMA- 
ZAROAIE (A.S.A. Tg. Mureș), 
21 ani, lăcătuș. Debut: 1960, fi
nalist al camp, de jun. 1967. 
Primul antrenor V. Alexan
dru. Antrenor actual V. Tiță. 
ION GAUREANU (C.S.O. Pi-

— Am auzit
aseară taică-tău a fost făcut 
k.o .'

— Nu mă mir. Ultima oară 
cînd m-a bătut am simțit eu 
că nu mai are tehnica de 
altădată...

, Desen de Guido GESZTâDI 
tești), 21 ani, lăcătuș-mecanie (Budapesta)
Debut: 1964. Finalist al camp 
de jun. 1965. Primul antrenori 
Mihai Stan. Antrenor actual 
Mihai Stan. GHEORGHE 
PUȘCAȘ (Steaua București), 
20 ani, electrician. Debut i din
1965. Finalist al camp. naț. 
ind. seniori 1968. Primul an
trenor Petre Pop. Antrenor 
actual C. Chiriac și M. Spa- 
cov. ION PETRE A (Dinamo 
Brașov), 22 ani, tîmplar la 
IPROFIL Codlea. Debut: 1963.
A susținut 100 meciuri. Pri
mul antrenor M. Cerchez. An
trenor actual M. Cerchez, 
ALEC NASTAC (Steaua Bucu
rești), 21 ani, lăcătuș. Debut
1966, fin. la camp. 1968. Pri
mul antrenor Petre Mihai. An
trenor actual C. Chiriac și M; 
Spacov.

Tiparul L. P. „Informația", rtr. Brezolanu nr. 23—25, București

Participare selectă 
la „Memorialul Zauli“

Tradiționala competiție in
ternațională de atletism „Me
morialul Zauli” va avea loc în 
zilele de 17 și 18 mai la Roma. 
La acest concurs și-au anunțat 
participarea Keino, Temu (Ke
nya), Gammoudi (Tunis), Vera 
Nicolici (Iugoslavia), Zsivotski 
(Ungaria) și alte vedete ale a- 
tletismului mondial.

a fost 
spectaculoasă". 
Bologna se ocupă în special

< ___ ______________________

de această probă, arătind 
printre altele, că arbitrul prin
cipal, el însuși un fost sabrer 
cu renume, Montano, și-a 
atras protestele publicului 
pentru modul în care a con
dus. în continuare, „Stadio" 
scrie: „Grupul român a spe
rat pînă în ultimul moment 
în succesul lui Irimiciuc, un 
tînăr din orașul Iași, emotiv! 
dar tehnic, care a intrat în' 
baraj datorită victoriei said 
cu 5—3 asupra noului cam
pion", în sfîrșit, ziarul bo- 
lognez amintește că „un altl 
român, Dan Fopesou, a pre
cedat) în clasamentul finalei 
pe cei doi trăgători maghiarii 
Kocsis și Karoly".

Dintre cotidienele politice, 
ziarul genovez „II Secolo XIX“ 
se ocupă mai pe larg de eve-» 
nimeritul găzduit în localita
te. Cităm din cronica respec
tivă pasajul referitor la pro
ba de sabie :

„Finala a avut momente 
extrem de dramatice și enitu- 
ziasmante... A cucerit titlul 
Piotr Renski, care a apărut 
mai complex decît ceilalți 
doi, pentru că a știut să al
terneze inteligent acțiunile 
ofensive cu cele defensive. 
Dotat cu un simț mai fin al 
tempo-ului, el a blocat în ba
raj pe cel mai periculos aspi
rant la titlu, românul Irimi
ciuc".

Trebuie să mai adăugăm! 
că unele ziare publică și cla
samentul pe națiuni întocmit 
de organizatorii campionate
lor. în acest clasament Româ
nia, deși a absentat la probă 
de spadă, a împărțit cu repre
zentativa Ungariei locurile 
5—6.

Iată de altfel cum se pre
zintă acest clasament: 1. Uniu
nea Sovietică; 2. Republica 
Federală a Germaniei; 3.
Franța ; 4. Polonia ; 5. Unga
ria și ROMANIA ; 7. Elveția ; 
8. Italia; 9. Republica Demo
crată Germană ; 10.

★
Delegația tinerilor 

români s-a înapoiat
tală ieri după-amiază.

Cuba.

scrimeri 
în Capi-* ’

Țiriac, învingător și învins
în finalele de la Reggio Calabria

ROMA 8 (Agerpres). — A 
luat sfîrșit turneul interna
țional de tenis de la Reggio 
Calabria. în finala probei de 
dublu, jucătorii Țiriac (Ro
mânia) și Iovanovici (Iugo
slavia) au învins cu scorul de

6—2, 8—10, 6—4 pe Pietran- 
geli—Mulligan. Proba de sim
plu masculin a revenit aus
tralianului Mulligan, care a 
dispus cu scorul de 6—2, 4—6, 
6—3, 6—1 de Ion Țiriac.

A IX-a EDIȚIE „CUPA DUNĂRII" LA HALTERE
BUCUREȘTI: 18-19 APRILIE

Corespondență specială din Sofia

des- 
ale 
cea 

Du- 
ora 
nu

• ■ ’i! 1

4

4
Sub conducerea antrenorului 

federal Simeon Kolev se 
. fășoară ultimele pregătiri 
lotului Bulgariei pentru 
de a 9-a ediție a „Cupei 
nării” la haltere. Pînă la 
actuală echipa Bulgariei
este încă definitivată. Antreno
rul întîmpină unele dificultăți 
in privința selecționării, întru- 
cit în acest an halterofilii bul
gari nu au susținut nici o în- 
tîlnire internațională, iar cam
pionatul pe echipe nu a fost 
suficient de concludent în pri
vința pregătirii sportivilor. Ră- 
mîne — așa cum am fost 
informat de forul de speciali
tate — ca desemnarea partici- 
panților la turneul de la Bucu
rești să se facă numai pe baza 
performanțelor obținute în 
cursul antrenamentelor. Un 
fapt este însă cert : la actuala 
ediție a „Cupei Dunării" Bul
garia va prezenta un lot mult 
întinerit. Iată acum numele 
candidaților pentru echipa na
țională. La categoria cocoș Ivan 
sloiauov (28 ani, cea mai bună 
jerformanță personală 282.5 kg. 
ricecampion pe anul 1968), iși 
ire asigurată includerea în lot 
numai în cazul cînd maestrul 
sportului Atanas Kirov va e- 
v-olua la categoria pană. în ac
tualul sezon, Kirov a trecut la 
această categorie, dar nu este 
exclusă rămînerea la cea infe
rioară. El are 23 de ani, recor
dul său personal este de 337,5 
kg, deține titlul de campion și 
a ocupat locul 7 la Olimpiada 
din Mexico. La cat. pană, mai 
candidează și 
In etate de 22 
vicecampion al 
cînd a realizat
s-a clasat pe locul 9 la ultima 
Olimpiadă. La cat. ușoară, șanse 
serioase de a evolua la Bucu
rești are tînărul de 19 ani Ior
dan Bikov, campion la juniori

Mladen Kucev. 
de ani, el este 
țării din 1968 

360 kg. Kucev

h

ATANAS KIROV

cu o performanță de 382,5 kg. 
Rivalul său este campionul 
Constantin Tilev (27 ani, record 
personal 405 kg) clasat pe lo
cul 8 la J.O.
următoarele 
didează, de 
concurenți : 
Ivan Tonin 
pion 1968)
(21 ani, campion 1968), cat. mij
locie Tvetko Petkov (21 ani, 
record personal 435 kg, cam
pion 1968) și Atanas Sopov (18 
ani, record personal 410 kg, 
campion de juniori 1968), iar la 
cat. semigrea Nikola Statkov 
(22 ani, rec, pers. 450 kg). La 
categoria grea își are asigurată 
participarea Ivan Atanasov (30 
ani, rec. pers. 507,5 kg).

Cu privire la actuala ediție 
a „Cupei Dunării" am solicitat

din Mexico. La 
două categorii can- 
asemenea, cite doi 
cat. semimijlocie — 
(32 ani, vicecam- 

și Liudmil Kocev

7H£T- TELEX- TELEX- 7H£¥- TELEX- TELEX-TELEX
In runda a 4-a a turneului inter
national de șah de la Bognor 
Regis, Ghlțescu a remizat cu 
Sugden (Anglia). In clasament, 
pe. primul Ioc se află, la egalitate, 
Musll (Iugoslavia) șl Bennett (An
glia) cu cite 3‘/» p. Urmează Glii- 
țescu (România), Sugden (Anglia) 
șl Moberly (Anglia) cu 3 p.

HandbaUștil danezi au obținut 
victoria cu scorul de 24—17 (16-11).

Turneul Internațional de șah do 
la Sarajevo a fost clștlgat de 
Viktor Korcinol (U.R.S.S.), care 
a totalizat 12 p. Au urmat : Ma- 
tulovici (Iugoslavia) — 
gorlci (Iugoslavia) și 
(R.D.G.) — 9‘/i p.

Daniel Morelon. Omnlul rezervat 
profesioniștilor l-a revenit lui

Tony Gowland (Anglia) cu 16 p, 
urmat de belgianul Ferdinand 
Bracke.

10 p, Glî-
Uhlmann

Cea de-a 17-a ediție a raliului 
automobilistic internațional a! 
Africii de est („Safari"), le-a re- 
vețțit sportivilor Robin Nlllyard - 
Jock Alrd (Kenya), pe „Ford 
Taunus". Din cele 85 de echipaje, 
care s-au întrecut de-a lungul a 
aproape 5 000 km, au 
cursa 35.

terminat

Selecționata masculină de hand
bal a Danemarcei a întîlnlt; la 

Copenhaga, echipa Poloniei.

al Belgiei.
Ver

A Început Turul ciclist
Prima etapă (Bruxelles 
viers, 206 km), a fost clștigată de 
belgianul Eric de Vlaeminck — 
511 37:55.

In concursul internațional de pis
tă de la Londra, proba de viteză 
(200 m) a fost clștigată de ciclis
tul danez Niels Fredborg, care 
a cîștigat cele două manșe (12,8 
șl 12,9) disputate in compania Iul

Tenlsmanul francez, Georges 
Goven, a ctștlgat turneul Inter
național de la Monte Carlo. In 
finală, el l-a învins cu 7—5, 7—5, 
6—3, pe compatriotul său Fran- 
țols Jauffret. La simplu feminin, 
a terminat învingătoare Pat Bar- 
kowlcz (S.U.A.), care a întrecut-o 
cu 8—6, 2—6, 6—3 pe Voplckova 
(Cehoslovacia).

C ompetiția de automobilism 
„Wills- (formula II), desfășurată 
la Thruxton, a revenit austriacu
lui Jochen Rlndt, pe un „Lotus 
Ford" (media orară, 182,55 km). 
Pe locurile următoare : Jackie 
Stewart (Anglia) șl Jean Pierre 
Beltolse (Franța).

părerea antrenorului federal 
Kolev care ne-a declarat: „Spor
tivii noștri se vor prezenta la 
București cu o pregătire soli
dă, chiar dacă nu se vor 
afla într-o formă de vîrf.' 
Cred că la această ediție lupta 
pentru primul loc va fi dispu
tată, șanse aproximativ egale 
avînd echipele Ungariei, Ceho
slovaciei și R. F. a Germaniei. 
Nu exclud posibilitatea ca în- 
tr-unul din primele trei locuri 
să se claseze și halterofilii din 
țara gazdă”.

s.

Toma HRISTOV

„U" CRAIOVA DEBUTEAZĂ 
ÎN CUPA BALCANICA

Azi, Universitatea Craiova 
debutează in noua ediție a Cu
pei Balcanice la fotbal. Craio- 
venii vor juca în localitatea iu
goslavă Bor, în compania for
mației locale cu același nume, 
care activează în prima divizie.

NUMEROASE MECIURI 
DE CUPA

,• In sferturile de finală 
(tur) ale „Cupei Europei Cen
trale", Admira Energie Viena 
a terminat la egalitate 2—2 
(0—0) cu Inter Bratislava.

,® în finala „Cupei Elve
ției" se vor întîlni echipele 
Saint Gall și Bellinzona. In 
semifinale, Saint Gall a în
vins cu 3—0 pe Servette Ge
neva, iar Bellinzona a dispus 
cu 2—1 de Grasshopers Zu
rich.

,• Jucînd la Asuncion cu 
Olimpie Paraguay, echipa Pe- 
narol Montevideo a obținut 
victoria cu scorul de 1—0 
(0—0). In urma acestui suc
ces, Penarol s-a calificat pen
tru semifinalele „Cupei Ame- 
ricii de Sud".

,• La 14 și 21 mai se vor în
tîlni Newcastle United și 
Glasgow Rangers în semifi
nalele C.O.T.

BENFICA,
ÎNVINSA ÎN BRAZILIA

Cu ocazia inaugurării nou
lui stadion al orașului brazi- _
lian Porto Alegre s-a disputat , *
meciul dintre echipa locală In- 
ternacional și formația por
tugheză Benfica Lisabona. 
Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 2—1 (1—1).


