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ASTĂ SEARĂ, LA FLOREASCA, ULTIMA GALĂ A SEMIFINALELOR
—TinimnTMI'înriMWIMÎT'ffllBin>iTii ---------• --f»im mi ■ I III II  I iii 11 III nw ------------------------ ----- -------------- - 

NE AȘTEAPEA DOUA FINALE MAPI 
G. POMETCU-A. DUMITRESCU Șl V. SILBERMAN-A. MAJAI
• în celelalte finale decise aseară: A. Mihai-M. lume/eanu, H. Stumpf —Al. Năstac și I. Alexe-A. lancu

Nici Cassius Clay

Sala Floreasca 
marele număr de 
asiste la meciurile primei gale a semifinalelor campionatului 
național de box. Cei care au reușit „performanța" de a ocupa 
un loc în tribune au fost martorii unor meciuri de mare luptă, 
unele dintre ele încheiate cu rezultate surpriză. Dar, surprizele 
nu mai sînt un lucru neobișnuit pentru aceste finale...

n-a fost mai exubera 
la aflarea deciziei c

s-a dovedit din nou neincăpăto^re pentru 
iubitori ai nobilei arte care ar fi dorit să

Liston, decît Aurel Dumitrescu 
finalist. .
croșee și upercuturi care se 
oprește doar cînd Ocică este 
numărat. Repriza a doua du
rează doar un minut, pentru 
că antrenorul Duduleanu a- 
runcă prosopul, punînd astfel 
capăt unei lupte inegale.

Semimuscă
Forja preferată tehnicii
Iată că arbitrii și-au dat 

în petic. In partida dintre 
'A. Mihai (Farul Constanța J 
ți V. Ivan (C.P.M. București) 
e-î s-au lăsat impresionați de 
ofensiva vijelioasă, dar lipsită 
de claritate a constănțeanului 
și au acordat acestuia vic
toria cu 3—2. „învinsul" Lui 
Mibai, tînărul V. Ivan, a sto
pat cu directe excelente atacu
rile adversarului, tirul său 
fiind foarte precis. Mihai s-a 
năpustit descoperit asupra 
elevului Lui Voinea, lovind 
deseori în gol ca urmare a 
eschivelor spectaculoase și a 
mobilității lui Ivan. Tactica 
bucureșteanului, aceea de a 
aștepta ofensiva omului din 
față și de a plasa contre pre
cise, a lăsat o bună impresie 
spectatorilor, nu însă și celor 
trei judecători care l-au dat 
învins și ale căror nume nu 
le-am putut afla de la masa 
juriului I

Aurel Mihai b.p. Vasile 
Ivan.
încă un campion eliminat

Marin Lumezeanu (Steaua), 
cu un box în linie, în con
tinuă mișcare, a fugit în per
manență din calea fostului 
campion al semimuștelor, Pe
tre Ganea (Dinamo) sau, 
atunci cînd nu a făcut-o, l-a 
primit pe adversar cu puter
nice directe de stînga. In run
dul II. Ganea a continuat să 
se arunce asupra adversaru
lui. dar loviturile croșetate 
ale stelistului au funcționat 
bine. In repriza a III-a, dina- 
movistul a încercat totul . 
tru obținerea victoriei, dar 
acțiunile sale au fost — 
ori — neregulamentare, 
pentru care in 
priză a primit și 
ment.

M. Lumezeanu 
nea.

După două victorii înainte de 
limită, se poate spune că Ga
briel Pometcu a stat mai mult 

în colț, decît în ring...

Cocoș
G. Pometcu nu se dezminte

t?’—r/a»

pen-

une- 
f îpt 

această re- 
un avertis-

b.p. P. Ga-

Așteptat cu deosebit inte
res, meciul dintre „capul de 
afiș" al surprizelor din acest 
campionat. — G. Pometcu 
(Voința București) și tînărul 
strungar craiovean P. Ocică 
(Electroputere) a durat doar 
4 minute. Prima repriză în
cepe cu o luptă deschisă, cra- 
ioveanul ripostînd foarte cu
rajos și precis, cu directe de 
dreapta, la încercările lui Po
metcu de a impune lupta de 
aproape. Pometcu reușește să 
se dezlănțuie într-o suită de

G. Pometcu b. ab. II 
Ocică.

Inca un idol clătinat

p.

Nu puteam crede că reși- 
țeanul Pavel Nedelcea (CSM) 
va pierde întîlnirea cu tînă
rul — în vîrstă de 20 de ani 
— A. Dumitrescu (Progresul 
București). Și iată că marea 
surpriză s-a produs. Disputa 
a purtat amprenta dîrzeniei, 
a fost pasionantă de la pri
mul și pînă la ultimul sunet 
de gong. Dumitrescu a cîș- 
tigat în unanimitate, însă vic
toria sa a fost greu muncită. 
Reșițeanul a atacat impetuos, 
într-un ritm debordant, dar 
Dumitrescu i-a întîmpinat cu 
rafale extrem de precise și 
spectaculoase. Upercuturile

SELECJIONABIlll AU

LOTUL A
TIMIȘOARA, 9 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). — La 
ora începerii meciului, peste 
30 000 de spectatori — cît n-au 
mai fost de la inaugurare - au 
luat loc în tribunele cochetului 
stadion din localitate pentru a 
asista la repetiția generală a lo
tului nostru reprezentativ îna
intea premierei de la Atena.

Și jocul a început. Ambele 
echipe se studiază un timp în 
dorința de a descoperi punctele 
nevralgice. Lotul A atacă în a- 
ceastă perioadă mai mult pe 
flancul drept, unde Ghergheli 
încearcă să-1 pună în cursă pe 
Năsturescu. Tentativele rapi- 
distului sînt suficient de inci
sive, dar centrările lui se do
vedesc lipsite de precizie. Din 
minutul 10, selecționabiiii trec

NOI AMĂNUNTE DE LA ȘEDINȚA
COMISIEI TEHNICE A FEDERAȚIEI

INTERNATIONALE DE HANDBAL
Interviu cu conf. univ. loan Kunst—Ghermănescu

• CAMPIONATUL MONDIAL FEMININ ÎN IARNA ACESTUI AN?
• CUM SE VA DISPUTA TURNEUL DE HANDBAL LA J.O. ® ADIO, 
CAMPIONATELOR MONDIALE DE HANDBAL ÎN 11 • CE ȘANSE AU

HANDBALIȘTII ROMÂNI LA C.M. DIN 1970

Fără să aibă o periodicitate bine 
stabilită, ședințele de lucru ale 
Comisiei Tehnice a Federației 

Internaționale de Handbal sînt aștep
tate întotdeauna cu un deosebit inte
res. Și aceasta pentru că, de fiecare 
dată, cei 7. membri ai cunoscutei „T.K.“ 
și-au îndreptat atenția spre rezolva
rea unor probleme de o stringentă ac
tualitate pentru dezvoltarea handbalu-

lui în general sau, cum a fost cazul 
recent, pentru stabilirea condițiilor de 
întrecere în marile competiții interna
ționale.

Principalele hotărîri adoptate în ca
drul acestui for internațional la ultima 
sa reuniune, ținută la mijlocul lunii 
martie în orașul Basel, sînt cunoscute. 
Au mai rămas însă unele lucruri de 
aflat, în special cele din ședința comună

sale de dreapta, de mare 
efect, loviturile directe, pla
sate cu o precizie uimitoare 
au dus la căderea unui idol. 
Felicitări antrenorului Lucian 
Popescu pentru modul în care 
și-a pregătit felevul în vede
rea acestor finale, felicitări și 
antrenorului . Dumitru ion, 
omul care i-a pus lui Dumi
trescu pentru prima oară mă
nușile în mîini.

A. Dumitrescu b.p. P. Ne- 
delcea.

Semimiglocie

Fără sare și piper

.9 minute în care A. Majai 
(CSM Cluj) și I. Hodoșar 
(Metalul București) au arătat 
cum nu trebuie boxat. Cu un

Azi, de la ora 19
MUSCA : C. Gruiescu

(Steaua București) — I. Gău- 
reanu (C.S.O. Pitești) ; Șt. 
Constantin (Metalul Bucu
rești) — C. Ciucă (Steaua 
București). PANA : Gh. Dru
gă (Dinamo Brașov) — Oct. 
Amăzăroaie (A.S.A. Tg. Mu
reș) ; A. Iliescu (Farul Con
stanța) — Gh. Pușcaș (Steaua 
București). UȘOARA : Anto- 
niu Vasile (Dinamo Bucu
rești) — L. Mathe (Voința 
Cluj) ; M. Dumitrescu (Di
namo București) — I. Dinu 
(Farul Constanța). MIJLO
CIE MICA : I. Covaci (Di
namo București) — I. Pițu 
(Farul Constanța) ; Gh. Că
lin (Nicotină Iași) — I. 
Gyorffi (Dinamo București). 
SEMIGREA : M. Constanti- 
nescu (Dinamo București) — 
N. Manița (Oțelul Galați) ; 
Gh. Preda (Farul Constanța) 
— I. Monea (Dinamo Bucu
rești).

finiș mai puternic, clujeanul 
a reușit să Sn.mlgă victoria.

A. Majai b.p. I. Hodoșan.

Numai 5 minute...

După o primă repriză de 
tatonări reciproce și schim
buri de lovituri izolate, se pă
rea că stîngaciul de la Meta
lul Plopeni, Mihai Cornel, va 
servi o ripostă dîrză stelistu- 
lui Victor Silberman. Repriza 
a doua, însă, îl aduce pe Sil
berman în atac hotărît, cu 
serii prelungite de la semidis- 
tanță. Mihai Cornel pierde din 
precizie, este zdruncinat de 
un croșeu de stînga, după care 
a urmat un năpraznic direct 
de dreapta și Mihai Cornel 
poposește la podea. Reîncepe 
lupta, dar arbitrul constăn-

(Continuare tn pag a 4-a)
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Start în „Cupa „F.R.C.“
Astăzi, la ora 10, se va 

da startul în prima e- 
tapă a competiției ci
cliste internaționale de 
fond „Cupa F.R.C.“ (se
niori 100 km, juniori 50 
km, start și sosire la km 
11,5 pe șoseaua Urzi- 
ceni). La întreceri par
ticipă loturile pentru 
„Cursa Păcii" ale Româ
niei (11 rutieri), Polo
niei (12) și Bulgariei 
(11), precum și o serie 
de cicliști din clubu
rile bucureștene și pro-

vinciale. Vor concura, 
de asemenea, G. Moi- 
ceanu, Em. Rusu 
Cosma II, recent reve
niți în țară după parti
ciparea la competițiile 
din Algeria.

Prima echipă a țării 
noastre (C. Grig ore, V. 
Tudor, N. Ciumeti, Al. 
Sofronie, C. Ciocan și 
V. Selejan) va participa 
între 14 și 19 aprilie la 
competiția „Tout du 
Sud-Ouest".

și I.

în pag. a 3-a

Impresii după turneul
de junior! de la Cannes

— Pasa greșită
de PETRE STEINBACH

în pag. a 4-a

Interviu
ION

telefonic cu
IONESCU

Caleidoscop

JUCAT FOARTE SLAB IN REPRIZA SECUNDĂ

V0JV09INA 1-2 (0-0)
la un joc ceva mai elastic și 
mai variat, însă în apropierea 
și în interiorul careului advers 
sînt lipsiți de luciditatea nece
sară. Prima combinație mai 
coerentă (Dinu - Lucescu - 
Deleanu) o notăm în min. 12, 
dar finalizarea fundașului nos
tru lasă de dorit. încet, încet, 
Vojvodina 
acționează 
că este o 
sudată) și 
terenului prin trio-ul Radosav, 
Dakici, Pirmayer. Totuși, în 
min. 20 o acțiune simplă dar 
bine orientată îl aduce pe Do
mide (bine servit în adîncime 
de Ghergheli) la un pas de gol. 
Arădeanul se pripește la 6—8 
metri de poartă și semi-luftea- 
ză. In continuare, asistăm la

echilibrează jocul, 
mai grupat (se vede 
echipă de club, bine 
stăpînește mijlocul

un scurt forcing al lotului A, 
însă șuturile puternice trimise 
de Dinu (min. 24) și Daleanu 
(min. 26) nu sînt reglate sufi
cient. In min. 27 Răducanu re
ține spectaculos, la o lovitură 
liberă executată puternic de 
Dakici, de la 25 m, apoi în mi
nutul următor trece printr-o si
tuație critică, oprind cu greu 
mingea trimisă cu capul de că
tre Pirmayer.

Modificarea 
mația noastră 
îl înlocuiește
a intrat bolnav pe teren, ca de 
altfel și Sătmăreanu) are da
rul să mărească întrucîtva po
tențialul ei ofensiv și finalul de 
repriză îi aparține : în min. 43, 
la un corner, Sătmăreanu reia 
puternic cu capul (din apropie-

G. NICOLAESCU

[ SCHIMBUL
' DE GENERAȚII
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a Comisiei Tehnice cu Consiliul F.I.H., 
care a oficializat deciziile. Aceasta ne-a 
determinat să purtăm o discuție cu tov. 
conf. univ. loan Kunst-Ghermănescu, 
secretar al C.N.E.F.S. și membru al 
Comisiei Tehnice a F.I.H.

— Desigur, cunoașteți ce a apărut 
în ziare în legătură cu ultima șe
dință a „T.K.“. Ținînd seama de 
acest lucru, ce alte noutăți ne pu
teți spune?

— Sînt cîteva hotărîri referitoare la 
campionatul mondial feminin, la tur
neul olimpic și la campionatul mon
dial de handbal în 11. Vi le voi comu
nica imediat. înainte de aceasta, însă, 
aș dori să precizez cîteva probleme în 
legătură cu campionatul mondial mas
culin din 1970. Acesta se va desfășura 
probabil pentru ultima dată după for
mula în care a avut loc și campionatul 
mondial trecut, adică sistem turneu în 
faza preliminară și eliminatoriu în fa
zele următoare.

Și acum despre campionatul mondi
al feminin. Comisia Tehnică a propus 
și Consiliul F.I.H. a aprobat ca această 
competiție să fie reprogramată în pe
rioada decembrie 1969 — ianuarie

Colin ANTONESCU
(Continuare In tag a 1 a'

ineva compara rolul genera
țiilor în dezvoltarea științei cu 
o rachelâ cu mai multe trepte. 
Fiecare treaptă pornește de la 
viteza celei precedente pentru 
a transmite următoarei o vi

teză și mai mare. Poate și mai plastică 
este maxima : tineretul trebuie să ajun
gă mai sus, căci se sprijină pe umerii 
generației precedente.

Așa se întîmplă și în sport, sau cel 
puțin asa trebuie să se întîmple. Dar, 
acest lucru nu este chiar atît de evi
dent la jocurile sportive unde măsu
rarea progresului nu se poate face cu 
centimetrul, nici cu kilogramele, nici 
cu cronometrul.

Nu sînt putini cei care contestă, de 
exemplu, superioritatea fotbaliștilor din 
generafia actuală fată de marii jucă
tori de odinioară. Netemeinicia acestei 
teze este totuși destul de greu de do
vedit și se poate face doar în mod 
indirect, cum ar fi, de exemplu, prin 
superioritatea metodelor de pregătire.

Dar nu trebuie crezut nici că pro
gresul în materie de jocuri esfe o fata
litate. Cq în toate cele omenești se 
pot produce și aici stagnări sau chiar 
recesiuni. Dar ca astfel de perioade 
critice să fie evitate pe cît posibil, 
este nevoie de o politică înțeleaptă de 
prevedere. Iar o politică de acest fel 
se bazează înainte de toate pe o po
litică justă de promovare a tineretu
lui. Desigur, o echipă compusa numai 
din jucători maturi prezintă multe avan
taje. Dar aceste avantaje sînt doar 
de moment. Vremea trece și declinul 
urmează inevitabil, iar împrospătările 
de ultima oră nu pot menține nivelul 
înalt al performanțelor. Tinerii nerodați 
nu pot da întreaga măsură a talen
telor lor decît după un stagiu mai mult 
sau mai puțin îndelungat și echipa intră 
în criză.

Această evoluție a lucrurilor este de 
prevăzut și totuși multe conduceri de 
echipe cad în greșeală, nevoind să 
schimbe un jucător ajuns în perioada 
de declin, dar încă eficient, cu un 
tînăr de perspectivă, dar neconfirmat. 
Or, a lucra în perspectivă înseamnă 
împrospătare permanentă, dozînd cu în
țelepciune experiența cu avîntul tine
resc.

Lucrul acesta poate fi realizat fără a 
compromite omogenitatea. Dar, desigur 
este mai comod a menține o echipă 
care „merge", decît a se preocupa per
manent de împrospătarea ei.

Și totuși atîtea echipe mari au plătit 
tribut greu acestei inerții care poate fi 
înțeleasă, dar nu și iertată. Să ne gîn- 
dim doar la Benfica, la Inter sau la 
Dukla Praga, echipe aflate în declin 
tocmai fiindcă nu au reușit să rezolve 
schimbul de generații la timpul opor
tun. Sau mai aproape, la echipele noas
tre fruntașe de volei sau handbal.

Este greu să dai loc unui jucător tîr.ăr 
în echipă care nu poate da, de la bun 
început, randamentul unui jucător ex
perimentat. Este riscant și totuși trebuie 
făcut I

O generație o schimbă pe alta, dar 
depinde de conducerea secției ca ge
nerația nouă să pornească catapultată 
cu viteza inițială la care a ajuns cea 
precedentă.

N. BRAȘOVEANU

Cine va cîștiga
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„Cupa Federației" la schi?
Stratul de zăpadă, subțire, e 

drept, dar proaspăt, căzut în 
noaptea de marți spre miercuri, 
a mărit farmecul Bucegilor a- 
cum, în ajunul disputării con
cursului internațional de schi 
dotat cu „Cupa Federației’’ la 
care, pe lingă sportivii români, 
vor lua parte și reprezentanți

numele unui schior român, sau 
va înregistra cartea de vizită 
a unui oaspete. Pînă atunci, să 
amintim lista celor care și-au 
cucerit un titlu de glorie prin 
ocuparea primului loc în aceas
tă tradițională întrecere : 1958 : 
Nicolae Pandrea și Elisaveta 
Suciu ; 1959 : Gh. Bălan și Mi-

survenită în for- 
(în min. 30 Tufan 
pe Domide, care

(Continuare tn pag. a 3-a)

schiului nostru, vaK. Gohn, 
susține de

ani de-a rîndul 
mîine, în Bucegi,

fruntaș al
ultimele confruntări ale carierei 

sale competiționale

antrenor la F.C. Argeș
Ieri seară, conducerea clubului 

F.C. Argeș a analizat comportarea 
din ultima vreme a echipei de 
fotbal, luînd, în final, unele mă
suri organizatorice. Ca antrenor 
al primei formalii a fost numit 
Constantin Teașcă, iar la condu
cerea tehnică a echipei de tineret 
a fost promovat antrenorul 
Leonte Ianovschi. Antrenorii de 
pînă acum. Eugen Mladin si Ion 
Bălănescu. vor activa in viitor la 
centrul de juniori al clubului.

ai Franței, Austriei, Italiei, Ce
hoslovaciei și Bulgariei.

Interesant va fi de urmărit 
dacă această primă ediție inter
națională a „Cupei Federației" 
va înscrie, în palmares, tot

CAMPIONATUL DE CALIFICARE LA POPICE

Campionatul republican de 
calificare în divizia A de 
popice a ajuns în faza inter
județeană. Au mai rămas în 
concurs 33 de echipe femini-

ne și 36 masculine, care își 
vor disputa întîietatea în ca
drul a cinci etape. Primele 
jocuri sînt programate Ia 19 
aprilig (f) și 20 aprilie (m).

haela Ghioarcă ; 1960 : Gh. Bă
lan și Mihaela Ghioarcă ; 1961 : 
Mihai Bucur și Ilona Micloș ; 
1962 : Cornel Tăbăraș — Gh. Bă
lan (același timp la coborîre) și 
Ilona Micloș ; 1963 : Cornel Tă
băraș și Ilona Micloș ; 1964 : 
Mihai Bucur și Ilona Micloș ; 
1965 : Cornel Tăbăraș și Edith 
Șuteu ; 1966 : Dorin Munteanu 
și Edith Șuteu ; 1967 : Cornel 
Tăbăraș și Mihaela Sandu ; 
1968 : Dan Cristea și Liana Ble- 
bea. Menționăm că trofeul este 
acordat cîștigătorilor probei de 
coborîre, iar în caz de nedispu- 
tare a acesteia, învingătorilor 
la combinată.
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De la Steinitz la Petrosian
Scurtă retrospectivă a campionatelor mondiale de țah

TIGRAN PETROSIAN, al 9-lea mondialcampion

mondiali a fost tn 
descreștere. Steinitz 
mai „fair" dintre toți 
și-a apărat titlul de

Numeroși cititori ne-au soli
citat ca, în ajunul începerii me
ciului Petrosian - Spasski, să 
publicăm o retrospectivă a în- 
tîlnirilor pentru campionatul 
mondial. Iat-o, concentrată la 
spațiul redus al acestei rubrici.

Istoria campionatului mon
dial de șah se începe în 1886, 
cînd, în urma victoriei sale în 
meciul cu Zukertort, (121/,—7%), 
Wilhelm Steinitz a fost recu
noscut ca deținător oficial al 
titlului. Trebuie spus că pe «cea 
vreme nu exista un for suprem 
al șahului mondial, astfel că 
această recunoaștere a venit din 
partea opiniei publice șahiste, 
victoria asupra lui Zukertort 
încoronind o lungă serie de suc
cese în concursuri și meciuri, 
în urma cărora Steinitz »« im
pusese cu autoritate ca primul 
jucător al lumii.

Din 1886 pină astăzi s-au dis
putat 25 de meciuri și un turneu 
pentru titlul suprem. Multă 
vreme (pînă in 1947) nu a exis
tat nici un fel de regulă în pri
vința disputării meciurilor pen
tru campionat. Organizarea lor 
depindea de o sumă de circum
stanțe, uneori greu de întrunit. 
Șaiangerul trebuia să se im
pună prin succesele sale în con
cursuri pentru a-și asigura spri
jinul moral al opiniei publice 
(fără de care nu putea să gă
sească nici resursele materiale 
pentru finanțarea meciului). 
Urmau, apoi, lungi (și, uneori, 
infructuoase) tratative cu cam
pionul și, eventual, meciul avea 
(sau nu) loc. Datorită acestui 
„sistem defectuos, mari jucă
tori. curo au fost Rubinstein 
sau Nimzovici n-au avut, nici-

odată, posibilitatea de a-și 
sura forțele cu campionul 
mii.

In legătură cu aceasta, 
interesant de remarcat că 
mărul meciurilor susținute de 
campionii 
continuă 
(poate cel 
campionii) 
3 ori înainte de a fi învins de 
Lasker (1894). într-o perioadă 
de timp mult mai lungă (27 de 
ani), Lasker și-a apărat titlul 
în 6 meciuri (dintre care unele, 
cu Yanovski și Marshall, au 
fost simple formalități, șalange- 
rii fiind tnvinși la scoruri mari, 
de pildă, 8:0 și 3 remize). Ur
mașul său, Capablanca, a susți
nut numai 2 meciuri: în 1921

CAMPIONII MONDIALI 
DE ȘAH DIN 1886 

PTNA ASTĂZI
Wilhelm Steinitz 
Emanuel Lasker 
J. R. Capablanca 
Aleksandr Aiebln 
Max Euwe 
Aleksandr Alehin 
Mihail Botvinnik 
Vasili Smislov 
Mihail 
Mihail 
Mihail 
Tigran

Botvinnik 
Tal 
Botvinnik 
Petrosian

a devenit eamplon dștlgind la 
Lasker eu 4:0 șl 10 remize, iar 
In 1927 a tost învins de Alehin 
Intr-un meci dramatic la Bue-

nos-Aires (6:3 și 25 de remize, 
cel mai lung meci din istoria 
campionatelor mondiale).

Alehin a deținut titlul din 
1927 pînă la moartea sa, sur
venită în 1946, cu o întrerupere 
de 2 ani (1935—37), cînd, așa 
cum s-a exprimat el însuși, l-a 
„împrumutat" olandezului Euwe. 
Tn acest răstimp, el a susținut 
patru meciuri 
Bogoliubov și 2 
pierdut în 1935, 
gat, în 1937).

Incepînd din 
internațională de șah (FIDE) a 
reglementat sistemul de dispu
tare al campionatului. Titlul 
fiind vacant, în urma morții ne
așteptate a lui Alehin, s-a or
ganizat, în 1948, un mqci-tur- 
neu pentru desemnarea noului 
campion, Ia care au luat parte 
cei mai buni 5 jucători ai tim
pului. Victoria a revenit, în 
mod strălucit, lui Botvinnik (cu 
3 puncte înaintea lui Smîslov 
11, Keres și Reshevsky 10’/2, 
Euwe 4). De atunci, la fiecare 
3 ani, se dispută un meci pen-

(2 cîștigate la 
cu Euwe, unul 
al doilea cîști-
1947, Federația

O confruntare interesantă

Meciul de compoziție șahistă România-Slovacia
Amatorii de probleme de șah 

se împart în două categorii : pri
ma, toarte numeroasă, a celor 
care rezolvă problemele, a doua, 
mult mai restrînsă, a celor care 
alcătuiesc aceste probleme. In 
acest din urmă domeniu — al 
compoziției șahiste — problemiș- 
tii români au realizat lucruri re
marcabile, nume ca Pauly, Oni- 
țiu, Schiffman, Herland, Ianov- 
cic, contînd printre acelea ale 
clasicilor probi emistlcii mon
diale.

In continuarea acestei fru
moase tradiții, se situează me
ciul de compoziție șahistă pe 
care problemiștii noștri urmea
ză să-l susțină împotriva pro- 
blemiștilor slovaci.

Această interesantă compe
tiție se va desfășura în 2 secții.

Prima secție cuprinde probleme 
cu joc regulat, în 2 mutări, pe 
tema propusă de Slovacia, care 
este următoarea : Se va compu
ne o problemă în 2 mutări 
care să aibă 2 sau mai multe 
soluții tematice (folosind ele
mente strategice asemănătoa
re). Prezența jocului aparent va 
conta, fără s fi Insă obligatorie.

Dăm ca exemplu problema lui 
B. Formanek, care are trei so
luții: 1. Cc3 (amenințare dublă), 
1. Cc7 (idem), 1. Cf4 (Idem).

A doua secție cuprinde pro
bleme cu mat ajutor, în 2 mu
tări, pe tema propusă de pro- 
blemistul român L. Bukovinsky,

care este următoarea : După 
prima pereche de mutări (ne
gru - alb) rezultă o poziție în 
care albul amenință mat. Ne
grul, fiind Ia mutare, nu dis
pune de nici o mutare de aș
teptare și este obligat să cap
tureze o piesă albă activă, după 
care urmează un mat nou. Jo
cul aparent nu este, obligatoriu, 
dar se pot construi probleme 
cu două soluții sau variante 
(tematice), cu 
plex, ca în 
Eukovinsky.

gemeni sau du- 
problema lui L.

Nr. 510 (5944)

Semințe de cofetărie

B. Formanek 
(Die Schwalbe. 1962)

L. Bukovinsky 
Revista de sah, 1963

Pe aceste
se pot compune probleme va
riate. Participarea ia meci este 
deschisă tuturor problemiștilor, 
care își pot trimite lucrările 
(în dublu exemplar) pe adresa 
căpitanului echipei României, 
maestrul A.F. Ianovcic (Sibiu, 
str. Avram Iancu 24), pînă la 
20 Iulie a.c. Le urăm succes !

teme interesante

(Controlul poziției. Alb : Rh2, 
Tc8, Td5, Cd6. Cg6. Negru : Rc6, 
Dc7, Ne7, Cb7, Cd3, Pb5, c5)

Soluția acestei probleme este 
1. Cd3 — f4 Cd6 - c4 (amenință 
C:e7 mat) 2. Cf4:d5 Cc4-e5 mat.

tru titlu, la care s-au adăugat, 
pînă in 1961, două meciuri re
vanșă (această posibilitate a 
fost desființată printr-o hotă- 
rîre a FIDE). Astfel, pînă în 
prezent, s-au disputat 25 de me
ciuri și un meci-turneu pentru 
titlu, întîlnirea dintre Petrosian 
și Spasski fiind al 26-lea meci, 
care urmează să stabilească 
dacă vom avea un al 10-lea 
campion al lupiii, sau nu.

A
In 5 minute

Poziția din diagramă pre
zintă o creație mai veche a 
marelui problemist sovietic 
K. A. L. Kubbel din Lenin
grad.

Deși pe tablă au mal ră
mas numai 7 piese și albul 
deține o superioritate de 
forțe decisivă, matul în 2 mu
tări nu este ahiar atît de 
ușor de găsit. O indicație 
ajutătoare i dacă regele 
gru s-ar afla la b8, atunci 
Iul negru e5 ar fi legat, 
mat ar fi posibil în acest 
și în ce condiții 1

ne- 
ca-
Ce 

caz

2
în

Alb : 
Pb7.

Albul începe și dă mat 
mutări.
(Controlul poziției: 

Ra4, Tf6, Nh2, Cb4, 
Negru ! Ra7, Ce5).
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Cine ce va avea de spus 
dacă azi — cu voia d-voastră 
— voi trage chiulul dt la cro
nica propriu-zisă fl vă voi a- 
duce un reportaj cu ochiul li
ber 7 E un reflex de primă
vară , .
interesele. E o revoltă față de 
condiția umană a telecronica- 
rului, condamnat să stea in 
fotoliu săptămînă de săptămînă, 
să urmărească viața sub sticlă, 
paralizat ca Jules Verne, dar 
toi ca el călătorind cu mintea 
pînă Ia Milano si Glasgow în 
timp ce ochii îl cad peste un 
iufi a) lui Voinea, la Cluj, în 
minutul 4... Și la urma urmei, 
e un fel politicos de a-mi ex
prima nemulțumirea față de ab
sența totală - dar firește, jus
tificată - a campionatelor a- 
cestea stupefiante de box pe 
micul ecran. Nici măcar cîteva 
aspecte in direct, să simțim un 
gust, o scenă 
cela infernal, 
teierecording 
Dacă-i vorba 
semințe de 
„Ilie băiat bun", nu-s prăjite, 
nu dați banii. Niciodată tele
viziunea nu a cheltuit peliculă 
pentru a vă spune ce frumos 
e dealul Uranusului, într-o du
minică de primăvară, diminea
ța. cînd pe Republicii se joacă 
un meci la mijlocul clasamen
tului. Tramvaiele nu-s pline, 
urci alene, ia case aglomerația 
nu e îngrozitoare, rogi pe unul 
să-ți ia și ție un bilet, nimeni 
nu protestează, pină-ți ia bele- 
tul poți bea alături o bere. E 
frumos fiindcă totul • aș* »i

să-ți lași baltă toate

din miracolul a- 
O să avem un 

duminică. Merci, 
așa, iuați cîteva 
cofetărie de la

CAMPIONATUL
DE AEROMODELE

In imensa „sală de sport’’ 
construită la 130 m adincime, 
în inima masivului de sare al 
exploatării miniere de 
(60 km de Tg. Mureș) 
trecut cei mal mici 
aeromodeliști (pînă la 
pentru cucerirea 
campion republican.

Veniți din 17 județe, 62 de 
concurenți al căror „material 
sportiv" de concurs cintărește 
doar 1 gram (!), dar căruia nu-i 
lipsește totuși aripa, ampenajul 
orizontal, fuselajul, elicea și 
bineînțeles, motorul — s-au lup
tat efectiv pînă la ultima pică
tură de... calm, de-a lungul a 
trei manșe de concurs. Cam
pionatul, pregătit cu peste 6 
luni înainte, de către colectivul 
Casei pionierilor din Tg. Mu
reș condus de tovarășa direc
toare Gabriela Bogdan șl prof. 
Otto Hintz, s-a disputat la ca
tegoria anvergură pină la 
450 mm. Planurile acestor mo-

la Praid 
s-au în- 
sportivi 
16 ani), 

titlului de

așa. Intrarea generală, 8 lei. 
Oriunde te așezi — 8 Iei. Mă 
așed la inliia, apare „Ilie bă
iat bun" cu semințe de cofe
tărie, intr-adevăr admirabil pră
jite, intră echipele, intru în 
vorbă la dreapta, la stingă pe 
probleme fundamentale : Ion 
Ionescu, suedezii la hockey, a- 
limentația de primăvară, atitu
dinea față de nevastă și Rapi
dul. Oaidă face 36 de ani, urale

pentru Ulise, imn de pace 
lui Tudorică, 
peluza 
solitară 
începe 
sului la
Hai cu 
centrări 
cind în 
șoară”... 
întoarcem la Ozon. O doamnă 
citește — intre soț și fiu — un 
roman francez, ceva clasic du

al 
Ia 
sa

singur cuc 
doua, cu trompeta 
ca o barcă pe Pacific, 
antrenamentul Progre- 
o poartă. Hai cu Viorel, 
Tară. — formă mare, 
lux, băiat bun, dip 

cind diminutivul ,,țări- 
Nimic. Nici un gol. Ne

pă legătura în piele și cotorul 
aurit. Mă străduiesc să desco
păr titlul — nu pot. O carte 
clasică e o carte clasică, ce 
mai vreau ? Pauză. Doamna 
pleacă, noi bărbații trecem la 
cronicarii de fotbal. Uite-1 pe 
Chirilă, uite-1 pe Eftimio Io- 
nescu — polemică blajină ca- 
re-l mai bun. remiză ; nici unul 
nu-i ca Dan Coe. Așa e, Antre
namentul continuă, se face 1—0, 
Tudorică nu mai e, „Iii» bă
iat bun" nu ' . .
vurștii de la bufet și populația 
începe să se
știu de ce — pe un henț in
voluntar rămas din repriza în- 
fîia, pe o enigmă de primă
vară, cert e că avem o bandă 
sonoră demnă de o analiză la 
o subsecție a Institutului de 
folclor, dar niciodată Ia „Mult 
e dulce și frumoasă..." în sfîr- 
șit, batem cu 1—0, hai acasă că 
e duminică și mîncăm mai de
vreme. Aiurea : minutul 84
cursă pe extremă a Iu’ 11 de 
Ia Crișul, mingea iese in aut. 
nu iese în aut, el era in aut, 
cert « că omul centrează scurt, 
un cap și ăsta-i fotbalul, ăș- 
tia-s oamenii, cu ăștia defilăm... 
Minunat, aă-ți dai cu pumnii 
in cap I

— Reacționarele ! strigă ar
bitrului ud om de bina și pro
gres. Lumea ride, se înnorează 
bato vin tul, dragi telespectatori 
vă mulțumesc pentru atenție, 
posturile noastre *e despart și 
emit programe diferite.

mai e, apar cren-
ia de arbitru. Nu

BELPHEGOR

REPUBLICAN
PENTRU COPII

dele zburătoare au fost puse 
la dispoziție de organizatori, 
tuturor concurenților, iar efec
tul a fost deosebit de pozitiv, 
concretizat prin rezultate bune 
de zbor de peste 10 minute.

In zilele campionatului a a- 
vut loc și o ședință de lucru cu 
referate pe tema „Modelismul, 
sport și educație tehnică pentru 
tinerei", care au fost audiate 
de 30 de conducători de cercuri 
aeromodelistice din țară.

Rezultate tehnice : INDIVI
DUAL : 1. Gh. Udriște (Școala 
nr. 13 Tg. Mureș) 
campion național, 
(Casa pionierilor Tg. Mureș) 
1 609 sec., 3. Val “

Conferința
comitetului

federației de tir

1 636 sec. —
2. St. Botoș

Banu (Casa 
pionierilor Cluj) 1 370 sec. E- 
CHIPE : 1. Casa pionierilor Tg. 
Mureș 4 251 sec. — campioană 
națională, 2. Casa pionierilor 
Cluj 2 508 sec., 3. Casa pio
nierilor Reghin 2 432 sec.

George CRAIOVEANU 
antrenor federal

Azi, cu începem dt» or» 
16,'. la sediul G.N.E.FA va »- 
vea loo conferința comitetu
lui federației de tir. Vea lua 
parte, ca invitați, membrii 
colegiilor șl comisiilor centra
le, vicepreședinți și metod iști 
ai consiliilor de eduoația <>- 
sică din județele cu activitate 
mai dezvoltată la tir, membri 
ai conducerilor marilor clu
buri, reprezentanți ai is- 
terului Invățămîntului, C., 
ai sindicatelor, antrenori, 
sportivi fruntași.X

I Concurs internațional de gimnastică artistică
I
I
I
I

Sîmbătă 12 aprilie, iubito
rilor de gimnastică din Ca
pitală li se oferă prilejul de 
a urmări o interesantă 
fruntare internațională 
gimnastică artistică i la 
17,30 este programat în 
Giulești 
chipele 
rești și 
tul de

eon
ii e 

ora 
sala 

concursul dintre e- 
Locomotiva Bucu- 

T.S.K.A. Sofia. Punc- 
atracție îl constituie,

în mod special, fqrmația oas" 
pe, campioană a țării vecine, 
care numără în componența 
sa pe Maria Ghigova, meda
liată cu argint la campiona- 
tele mondiale de la Copenha
ga, și pe Romena Ștefane vai

clasată pe locul întîi la Fes
tivalul mondial al tineretului 
și studenților de la Sofia.

în imagine — Gabriela 
Stănășilă (Locomotiva Bucu
rești),

IWdhatB sul) mm* I

(Controlul poziției. Alb : Rb4, 
Del, Tc8, Nh7, Cd5, Cg4, Pc4. 
Negru : Rd4, Tdl, Nai, Cd2, Cf7) Trăind în prezent

nu uităm viitorul

E o figură foarte grea. Mie personal mi-au trebuit 5 ani...
Desen de MATTY

în vederea meciului cu R. F. a Germaniei

Echipa României părăsește, azi, Bucureștiui
Astăzi dimineață, urmează 

să părăsească Bucureștiui 
reprezentativa de tenis de 
masă a României care va 
susține, sîmbătă, întîlnirea ofi
cială din cadrul „Ligii Euro
pene". cu echipa R. F. a Ger
maniei. Partida va avea loa 
în localitatea Selk de lîngă 
MUnchen. Vor 
plasarea Maria
Șerban Doboși, Silviu Dumi
trii) șl antrenorul federal 
Ella Constantinescu.

face de- 
Alexandru,

Cu citeva zile in urmă s-au 
cheiat lucrările Comitetului 
derației române de baschet, 
cursul cărora s-au dezbătut 
larg probleme dintre cele mai im
portante ale activității noastre 
baschetbalistice. Ca membru al a- 
cestul organism al federației șl ca 
specialist apreciez deosebit de clar 
valoarea discuțiilor purtate in 
ideea îmbunătățirii, la toate nive
lele, a muncii, de la mlnl-baschet, 
pînă la loturile țării. în rîndurile 
care urmează doresc să remarc 
unele aspecte, despre care, din 
păcate, se scrie mal puțin șl 
care, după părerea mea, joacă un 
rol foarte mare in progresul dis
ciplinei pe plan național.

Din Inițiativa Federației române 
de baschet s-a pornit, cu cîțiva 
ani în urmă, la campania organi
zării activității de mlni-baschet, 
după exemplul altor țări cu un 
baschet bine reprezentat în arena 
internațională. Răspunzînd la a- 
c'eastă inițiativă, o serie de pro
fesori ca Stellan Gheorghiu, maes
trul emerit Andrei Folbert, Ion 
Stoișor, Benone Gheorghe, Lucia 
Dîrjan din București, Corclu Cor
nel (Pitești), Alexandru Botoș și 
Al. Petrlcă (Constanța), Gheorghe 
Patriciii (Constanța) Gheorghe 
și Elena Roșu (Brașov), Horia Pop 
(Cluj), Gabriela Both (Satu Mare), 
Ernest Tordai (Tg. Mureș), Paul 
Arcoși (Oradea), Ladislau Bahner 
(Timișoara) au trecut la organi
zarea grupelor de mini-baschet la 
băieți, a căror activitate, în ultimul 
timp, a luat o largă răspîndire în 
țară. Meritul celor amintiți este. 
deosebit prin preocuparea de care 
o au privind selecția șl adoptarea 
celor mai bune metode de atra
gere și inițiere a celor mai mici. 

.Preocuparea pentru inițierea de 
la o vîrstă fragedă în baschet este 
absolut necesară, deoarece 
chetul, prin complexitatea iul, 
cere o perioadă de instruire eșa
lonată pe distanța a cel puțin 8

bas-

ani pentru a se putea obține per
formanțe valoroase.

In felul acesta organizată, acti
vitatea (competiții pentru cel 
mici), cu forme de stimulare co
respunzătoare virstel respective, 
se poate privi cu încredere în vi
itorul acestui frumos jhc sportiv. 
O altă preocupare a Federației 
române de baschet este aceea de 
a organiza activitatea juniorilor 
în cadrul corripetițional, pe cate
gorii de juniori mici și mari. Dacă 
activitatea juniorilor mari este 
rezolvată prin divizia națională de 
școlari și juniori, inițiativa din 
anii trecuțl (campionatele națio
nale ale copiilor și juniorilor 
mici, care s-au bucurat de mult 
succes) a fost în acest an între
ruptă prin transformarea cam
pionatelor in criterii. Cred însă 
că soluția inițială a fost mal 
bună.

De un deosebit succes se bucu
ră în momentul actual campiona
tul divizionar școlar care aduce 
față in față pe cei mai buni elevi 
reprezentanți ai diferitelor uni
tăți de invățămînt din țară. Sub 
această formă, competiția creează 
o trecere firească de la juniorat 
spre echipele divizionare în care 
se înfruntă cei mai valoroși bas- 
chetbalișli. Dacă nu de mult tre
cerea de la o grupă la alta, sau 
de la o categorie sportivă la alta, 
se făcea cu foarte multă greutate, 
cauza fiind Incompleta pregătire 
pentru categoria imediat supe
rioară, acest lucru se resimte din 
ce in ce mai puțin, salturile ca
litative realizîndu-se ca o expresie 
a acumulărilor cantitative din fie
care etapă a evoluției sportive. 
Școlile sportive și liceele cu pro
gram de educație fizică, de la an 
la an cu un plus de experiență, 
reușesc să dea mișcării sportive 
elemente tot mai bine pregătite 
răspunzînd prin aceasta scopului 
pentru care au fost create. înca
drate cu profesori cu o pregătire

corespunzătoare, școlile sportive, 
prin prezentele multiple în com
petiții șl în loturile naționale, 
Prin rezultatele pe care le obțin, 
confirmă șl se afirmă. Exemple 
de școli sportive cu o bună ac
tivitate avem la Tg. Mureș. Cluj, 
Satu Mare, Arad, Sibiu, Pitești, 
Brașov, Piatra Neamț, București 
(Școala sportivă nr. 2) pentru bă
ieți, Deva șl satu Mare pentru 
fete. Cu toate aspectele pozitive, 
care subliniază politica bună dusă 
de Federația română de baschet 
din acest punct de vedere, ne 
aflăm încă în impas în ceea ce 
privește schimbul celor ce ne re
prezintă la nivel superior. Acest 
impas este mai evident la echi
pele feminine. Sînt convins că 
vom reuși să depășim momentele 
de criză privind masa de jucători 
și jucătoare de valoare, în mo
mentul în care vom începe să 
stringem roadele activității înce- 
pînd cu cel mici și urmărindu-1 
cu atenție pînă la realizarea fi
nală. Lucrînd în perspectivă, cău- 
tînd să fim receptivi la toate nou
tățile apărute, ÎS metodica an
trenamentului sportiv, organlzînd 
fiecare lecție cu maximum de 
exigență, vom putea obține mal 
frecvent satisfacții, ca o răsplată 
a unei munci bine organizată. 
Succesele viitoare ale baschetului 
stau În posibilitățile fiecăruia 
dintre noi, specialiștii, care-1 în
drumăm pe sportivi șl care avem 
datoria, ca activiști sociali, să fa
cem eforturi și să transmitem 
permanent din experiența șl pri
ceperea noastră tinerilor care în
drăgesc baschetul, răspunzînd prin 
aceasta dictonului „Omul sfin
țește locul". Dacă astăzi ne preo
cupă rezultatele pe care le ob
țin sportivii fruntași formați odi
nioară, să nu uităm niciodată pe 
cei care va trebui să-l realizăm 
acum.

Mihai NEDEF

★
înaintea întrecerilor inter

naționale apropiate (meciul 
cu formația R. F. a Germa
niei și campionatele mondia
le de la Miinchen), antreno
rii lotului republican, Ella 
Constantinescu și Farkaș Pa
neth au organizat un con
curs de verificare. Au luat 
parte 15 sportivi. S-a jucat 
sistem turneu (fiecare cu fie
care). învingător a ieșit Șer
ban Doboși, care 
14 victorii în tot 
ciuri. Clasamentul 
torul : 1. Doboși
2. Dumitriu 13 v, 3. Gheor
ghiu 12 v, 4. Maria Alexan
dru 10 v, 5. Bodea 9 v. 6. Lu- 
chian 9 v, 7. Carmen Crișan 
7 v, 8, Macovei 6 v, 9. Ste- 
lian 6 v, 10. Naftali 6 v, 11. 
Demian 4 v, 12. Antal 3 v, 
13. Ovanez 2 v, 14. Teodor 
2 v, 15. Viorica Ivan.

a obținut 
atîtea me- 
este urmă- 
14 victorii,

Am încercat să rezum aici scri
soarea lui Vasile Matei din Gu
geștl, s-o fac mai limpede, mal 
acută, s-o înlocuiesc printr-un 
comentariu. Dar nu se poate. 
Aceste rîndurî pline de candoare
— acest ton puțin jenat, resem
nat aproape, de sub care Izbuc
nește VISUL de a deveni sportiv
— VISUL încărcat de isprăvi 
extraortfîfiarfe VISUL în care oa
menii zboară, VISUL care se 
varsă în realitate — nu poate fi 
redat decit de însăși scrisoarea 
acestui băiat, expediată redacției 
la începutul lunii aprilie. Iat-o.

Aș vrea să devin sportiv șl nu 
am posibilități.

Am, ca să zic așa, o mare ciudă 
cînd văd că alții au posibilități 
și nu-i interesează așa ceva

Dragostea aceasta față de fot
bal, handbal (șuter) mă face să 
mă deprind și mai tare cu aceste 
profesiuni, de aceea și urmăresc 
orice meci și iau aminte 
fentă.

Totdeauna mă visez un 
sportiv (ceea ce aș crede 
voi putea deveni, din cauza si
tuatei materiale de acasă) care 
sint aplaudat de spectafx ri Să vă 
spun ca o chestie de glumă că 
mă visam handbalist U am tras 
atît de puternic îneît am smuls 
hara transversală la poarta adver
sarului. Apoi, la fotbal, mă vi
sez că plutesc pe sus ca o pa-

săre și prind orice minge, tri
misă de adversar spre poartă.

Această glumă o să vă plicti
sească, dar eu v-am spus-o pen
tru a vă mărturisi dragostea mea 
față de sport.

Starea materială (mamă sufe
rindă, tată mort etc.) mă 
să amin pentru un timp scurt 
planurile mele sportive (aici, dacă 
se putea aveam să dau examen

face

Matei Vasile
Sat : Gugeștl.
Com. Boteștl.
Jud. : Vaslui.
U. Of. p. Stroești.
Evident, 

supralicita 
întretăiate 
cugetările profunde, implicațiile 
sociale. -- --- -
fi dat

DAR, DE FAPT

orice

mare 
efi nu

comentariile ar putea 
textul. Comentariile 
de puncte, puncte,

Matel Vasile 
de exemplu

ar putea 
fotbaliștilor

• • • o altă scrisoare 
un sfat
o adresă.

o rezolvare materială a VI- 
Poate că Matei Vasile

cu profil sportiv), 
că nu pot să 
internat trebuie 
aș putea eu să 
altfel (în afară 
mai sus) ? 
greoaie, la care 

foarte

ia un liceu
Dar pentru 
întreținut la

■ renunț. Cum 
mez sportul 
cele amintite 

O întrebare
aștepta răspuns foarte urgent 
(daca se poate) pentru a mă gîndi 
pe baza sportului indicat de dum
neavoastră, dragi tovarăși .cdac- 
tori, în viitorul ultra apropiat.

fiu 
să 

ur- 
de

aș

care de mult nu se mal visează 
zburind șl handballștllor care nu 
mal vor să rupă bare. S-ar putea 
descoperi filoane folclorice prln- 
Fre rinduri și Imaginile ar găsi — 
în stîngăcia lor lirico-sportlvâ ad
miratori entuziaști. S-ar putea, în 
sfirșlt, dezvolta o lungă diatribă 
în legătură cu sportul de masă — 
neglijat în ultimul timp — și s-ar 
putea compune o chemare fier
binte, melodramatică aproape.

pentru visul activiștilor sportivi 
care neglijează atîtea talente din 
popor.

Toate acestea s-ar putea scrie. 
Șl ar fi adevărate. Ar fi chiar 
mișcătoare. Ar fi — mal ales, 
în afara încărcăturii lor emoțio
nale — ineficiente.

De aceea, dragi tovarăși din 
Vaslui — e vorba de cei de la 
C.J.E.F.S. — încercați să dațl un 
răspuns concret acestei scrisori. 
Aciicâ

nu 
nu 
nu 
Ci

SULUI. 
ar trebui să înceapă să se pre
gătească de pe acum pentru ad
miterea la liceul -sportiv. Pentru 
că e nevoie, oricum, și de limba 
română, și de matematică și de 
fizică. Șl de antrenamente. Iar 
dacă are într-a’devăr aptitudini, 
dacă are Intr-adevăr voință, nu 
există nici un motiv ca starea 
materială să-l rămînă atîrnată de 
picioare ca o ghitllea.

Lucrurile nu sînt chiar atît de 
complicate, iar bara porții de 
handbal trebuie să se pregătească 
sufletește pentru a sări în țăndări.

Matei Vasile termină peste cl- 
teva luni clasa a VIII-a.

Camil BACIU

Foto t I. MIHA.IC4

musafirilor sau invitaților ? 
NU VĂ FACEȚI GRIJI

Cooperativa „DESERVIREA"
Aveți Ue organizat reuniuni familiale, onomastici, 

nunți sau alte petreceri ?
Vreți să vă asigurați din timp mijloacele de servire 

a

«or

Cooperativa „DESERVIREA" ÎNCHIRIAZĂ
prin unitățile sale din București 1

Calea Rahovei nr. 212, sectorul 6, Calea Dudești nr.
, — — ---------- —

lea Șerban Vodă nr. 227, sectorul 5, Șos. Mihai Bravu 
nr. 23, sectorul 3, Șos. Pantelimon nr. 193, __ 1.
Str. Viilor nr. 192, sectorul 2, Str. Smirdan nr. 30, sec
torul 4

o gamă variată de veselă șl alte articole de uz 
casnic, la un preț foarte convenabil.

Vă rugăm adresați-vă cu încredere unităților co
operativei.

sectorul 4, Calea Grlvițel nr. 195, sectorul 3, Ca-

sectorul



Nr. 510 (5944) sportul
Impresii dupâ turneul de la Cannes

3

„Tinerii noștri împietriți în fața românilor!
Este ora 20,30. Stau 

bă cu antrenorul 
Ola în holul aerogării Băneasa. 
Discuția cu primul autor al 
victoriei de la Cannes este 
foarte simplă, termenii sînt 
rezervați, modești, sporind, 
din primul moment, conside
rația reporterului.

GH. OLA: Nu ftiu ce idei 
au născut in marele public 
rezultatele obținute la Cannes, 
dar vreau să vă spun că a 
fost mai greu decît ar putea să 
pară la prima vedere. Siste
mul eliminatoriu a impus, din 
primul minut al turneului, o 
întrecere pe cit de inverțu- 
nată, pe atît de strînsă, de 
prudentă, de dură chiar, pe 
alocuri. Ca la orice meci de 
cupă, echipele au căutat să-fi 
asigure întîi apărarea fi apoi 
au încercat să puncteze.

REP.i Așa se explică cîști- 
garea turneului cu numai 3 
goluri înscrise de echipa noas
tră?

de vor- 
Gheorghe

GH. OUA: Este o explicație 
de esență. De altfel, 6 din cele 
12 partide s-au terminat la 
egalitate, la scoruri minime.

REP.t Aflîndu-ne într-o îm
prejurare fericită, să renun- , 
țăm la o altă explicație...

GH. ODA: De acord. De alt
fel, eficacitatea insuficientă a 
echipei pe care o antrenez n-a 
fost ți nu este un secret, re
zolvarea ei preocupîndu-mă 
intens fi la ora actuală.

lotul complet al juniorilor români

turneului),

BAlONU^ROrUND
PASA GREȘITA

REP.: Deoarece este firesc 
să vorbim, cu precădere, des
pre virtuțile învingătorilor și 
nu despre lipsurile lor, v-aș 

‘ruga să ne împărtășiți impre
siile pozitive 
lăsat turneul 
române de-a

fotbalist
niaro, Petreanu, Decu, Bro- 
fovschi fi Hajnal au iefit în 
evidență 
merituos

dintr-un ansamblu 
fără excepție.

REP.i 
cea mai

Care a fost partida 
grea?

pe care vi le-a 
și jocul echipei 
lungul lui.
Intr-un turneu,GH. OLA: ___  .

impecabil organizat, înconjurat 
de un impresionant entuziasm 
al unui public cald, generos 
— care a manifestat față de 
echipa noastră o extraordina
ră. simpatie (la sfirfitul fina
lei, publicul a năvălit in ves-

■ tiare, luînd ca... souvenire, a- 
proape un rînd de echipa-

■ ment!) formația română s-a 
impus prin următoarele cali-

c tați: 1. O admirabilă putere de 
\uptă; 2. Joc calitativ bine 
organizat; 3. Viteză 
acțiune.

GH. OLA: Au fost... două. 
Semifinala cu puternica e- 
chipă a U.R.S.S., pe care am 
egalat-o la... cornere în ulti
mul minut de joc, învin- 
gînd-o la... vîrstă fi, bineînțe
les, finala cu Franța. Luînd 
conducerea in secunda 30 a 
jocului, am rezistat asaltului 
echipei gazdă fi puternicei ga
lerii „Allez la Francei", care 
s-a dat bătută abia spre sfir- 
fitul partidei cînd a aplaudat 
cu sportivitate echipa noastră.

petrifies devant des Rou- 
mains" („Tinerii noftri îm
pietriți în fața românilor" — 
titlul din l’Equipe, după fi
nala cu Franța). „Echipa ro
mână are o incisivitate deo
sebită, are vivacitate, spon
taneitate, eleganță, are o bună 
tehnică fi un joc colectiv

de respect" („Nice-Ma- 
„Finala a evidențiat un 
jucător, Ștefănescu, fot-

1

mare de

REP.t Ce-ați mai putea să 
ne spuneți în concluzie? Apre- 
ciați ca utilă această „etapă- 
Cannes" premergătoare tur
neului U.E.F.A.?

REP.i Care sînt 
care au dat cel mai 
dament?

jucătorii 
bun ran-

GH. ODA: Ștefănescu (după 
părerea multora, cel mai bun

Azi, la Ploiești

GH. ODA: Extrem de utilă, 
pentru continuarea procesului 
de pregătire a jucătorilor fi 
apoi prin analiza jocului re
prezentativelor care au evo
luat — U.R.S.S., Franța fi Is
rael — prima dintre ele fi- 
indu-ne adversară directă în 
grupa U.E.F.A.

...Răsfoim ziarele „l’Equipe", 
„l’Aurore**, „Nice-Matin“. Iată 
cîteva citate: „Nos jeunes

Roiîiânia-R. D. Germană
(tineret) Metalul Tîrgoviște

demn 
tin"). 
mare 
batistul nr. 
(l’Equipe).

Acestea sînt 
trilor. Trebuie

al turneului.

părerile neu- 
să le credem!

Marius POPESCU

Din corul huiduielilor care În
soțește, de obicei, fazele nereu
șite de joc disting adesea diapa
zonul Înalt al unor fluierături 
adresate autorilor de pase gre
șite.

Poate că aceste execuții de
fectuoase — sau care par de
fectuoase, șl vom vedea de ce 
— n-ar trebui judecate cu atîta 
ușurință, cum o facem noi din 
tribunele unul stadion.

Eu cred că ar fl bine să ne 
punem mal ales două întrebări :

— jucătorul căruia 1 s-a adresat
pasa a făcut tot *' *"
putere pentru a 
sia mingii ?

— pasa a fost 
dresant, a știut 
prompt, pe fracțiune de secun
dă, la „întâlnire" cu balonul ?
Personal, într-o periQadă. 

am dat foarte multe pase 
greșite, poate mal multe decît 
cele bune — șl asta în special 
după ce m-am întors din Anglia, 
unde m-am pregătit în cadrul 
clubului Arsenal Londra.

Vreau să mă explic.
Pasele scurte, la clțiva metri, 

date partenerului tău, sînt cele 
mal sigure, nu comportă nici un 
risc. Un fotbal cu pase scurte 
este adesea mal spectaculos, iar 
circulația balonului în 
condiții lasă Impresia 
nici superioare.

îndrăznesc să afirm 
lucrurile nu stau așa, 
potrivă, cred că adevărul 
exact contrariul 1

Convingerea aceasta am căpă
tat-o la școala fotbalului englez, 
care mi-a schimbat aproape com
plet optica cu privire la pasă.

Pînă atunci, ca mijlocaș-ex- 
trem ofensiv, adresam pasele In
terilor sau mijlocașilor de mar
gine, după caz. Erau pase scurte, 
sigure, prea sigure chiar șl a- 
veam să-mi dau seama mal tîrzlu 
că aceste pase atît de precise, 
lăudate de cronicarii vremii, nu 
reprezentau prea mare merit per
sonal. Dacă stau șl mă gîndesc 
bine, pot spune chiar că aseme
nea pase nu aduceau un aport 
substanțial în jocul echipei mele.

La Arsenal ml-am dat seama 
că englezii foloseau de preferin-

ce îi stătea în 
intra în pose-

sesizată de a- 
acesta să vină

asemenea 
unei teh-

că, totuși, 
ba, dim- 

este

ță pasele lungi, deschiderile pe 
extremă (;,lansările" cum se spu
ne în terminologia consacrată); 
poate tot atît de lungi adresate 
unui vîrf de atac înfipt în inima 
apărării adverse sau situat pe 
diagonală, în preajma careului 
fermecat.

Am trecut imediat la transfor
marea propriului meu joc, con- 
slderînd că trebuie să-mi asum 
riscul paselor lungi; alternînd 
astfel,- după necesități; cele două 
categorii de pase : lungi și scurte.

Ml-am dat ușor seama că pa
sele lungi necesitau o mal bună 
execuție tehnică șl erau mal di
ficile — chiar pe vremea cînd 
nu se practica marcajul sever 
de astăzi — lmpllcînd în primul 
rînd tărie șl o mare exactitate 
spre a ajunge Ia destinație, pe 
jos, pe sus, sau la înălțimea do
rită.

Am exersat, tn consecință, rile 
șl săptămtnl la rînd. La început 
nu a fost de loc ușor — șl îmi 
răsună șl acum în urechi mur
murele de nemulțumire ale pu
blicului oborean cînd am apli
cat, acasă, noua mea manieră de 
joc. Spectatorii nu și-au dat sea
ma că vreau să pun in practică 
o altă modalitate de joc, de o 
mare eficacitate, șl că rint Încă 
In perioada de sondaj.

Adept al acestui gen de pașe 
a devenit și Cîrjan,- astfel îneît 
am împărțit amîndoi frățește can
titatea de, huiduieli care ne erau 
adresate.

Totuși, noi am mers înainte, eu 
de regulă cu deschiderile lungi 
pe aripi sau cu baloanele arun
cate peste zidul ultimilor apără
tori, iar Cîrjan cu faimoasele sale 
pase lungi pe extrema opusă, în 
care era maestru șl poate unicul 
executant perfect pe țară.

Fundamentarea unul joa de 
atac pe acest gen de pase, mal 
puțin spectaculoase dar eficace, 
corespundea acelei ț.practlcități" 
proprii spiritului anglo-saxon și 
ele erau la noi oarecum o nou
tate. Dar noutatea aceasta tre
buia adoptată, tocmai pentru efi
ciența el.

Curînd am ajuns la o stăpinlre 
bună a execuției paselor lungi 
și am dat — cred — un randa-
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ment superior celui din liniștita 
perioadă a paselor „sigure", 
scurte.

Calitatea unor pase trebuia a- 
preciată și prin prisma riscului 
șl dificultății pe care și le asu
mă executantul.

In fotbalul actual, mal ales, 
unde marcajul strict a devenit o 
obsesie pentru atacanți, efectu
area paselor lungi impune o pre
gătire tehnică deosebită.

Dezaprobînd prin vociferări ve
hement» o pasă lungă și nefruc
tificată; creăm în sufletul unor 
jucători o stare de 'timorare și 
inhibiție extrem de primejdioasă 
pentru evoluția lor.

Din păcate, asistăm prea des 
Ia scene penibile șl manifestări 
nesportive ale unor spectatori; 
poate șl din cauza neînțelegerii 
acestei idei.

Se Ignoră amănuntul că jucă
torul ;,vinovat" de Imprecizia u- 
nei pase lungi ar fl putut să 
paseze lateral, șl foarte precis, 
colegului de alături, care însă 
nu era șl partenerul aflat în cea 
mal bună poziție de joc.

O pasă „ sigură", deci scurtă, 
are o valoare mai redusă în ra
port cu pasa lungă trimisă lă 
momentul oportun, care L~ 
schlmba întregul joc de 
aîmp pe altul !

Sînt necesare șl pasele 
folosite uneori în scop

poate 
pe un

)

înaintea minutului ÎL Lotul 4 — Vojvodina 1-2 (0-0)

scurte; 
_____  ...... . tactic; 

la mijlocul terenului; pentru tem
porizarea șl pentru temperarea 
unul adversar prea vijelios, dar 
cu ajutorul lor vom obține cel 
mult un efect psihologic, nu șl un 
cîștlg de teren bazat pe elemen
tul surpriză.

Nu negăm, deci; rostul și uti
litatea paselor scurte, căci cu 
ajutorul lor putem face șl lu
cruri pozitive, cum este jocul în
șelător pentru atragerea adver
sarului; spre a-1 surprinde apoi 
descoperit șl vulnerabil tn partea 
opusă sau în propria-1 jumătate 
de teren.

Vreau doar să arăt că este o 
mare diferență ca execuție teh
nică. între pasa scurtă șl pasa 
lungă; căci nu trebuie să pier
dem nici o clipă din vedere sco
pul fina’ al......................
iul.

D» «ceea; 
este poate 
convenabilă 
admira mai , ...... 
teiării ușoare între doi vecini de 
pe teren, de genul „na-ti-o 
dă-mi-o mie“, păstrîndu-ml 
plauzele pentru o îndrăzneață 
pasă lungă pornită spre un tel 
precis : faza de gol, chiar și a- 
tunci cînd nu-șl atinge perfect 
ținta.

...Cit despre huiduieli — în ceea 
ce mă privește, am reușit pînă 
acum să le pot stăpîni, ca șl pe 
celelalte Instincte ancestrale care 
zac de fapt în fiecare din noi, 
în mine șl în dumneata... Iu
bite cititor.

Petre STEINBACH

jocului de fotbal, go- 

în postura care îmi 
cea mai plăcută și 
de spectator, eu aș 
puțin anumite dan-

tie. 
a-

Azi, la Ploiești, lotul de 
tineret va întâlni selecționata 
similară a R. D. Germane. 
Primul meci amical interna
țional al tinerilor noștri fot
baliști a stîmit un viu interes 

■ în rândurile amatorilor jocu- 
' lui cu balonul rotund din lo

calitate.
Antrenorul federal D. Schi- 

leru va alcătui „U*-le cu 
care va începe partida din 
următorul lot i Rămureanu, 
Moldovan — Crețu, N. Iones
cu, V. Stoicescu, R. Vlad, 
.Vigu, Dtacuță, Dumitru, An- 
gelescu, Uifăleanu, Pantea, 
Oprea, Sălceanu, Lupulescu, 
Moț.

Echipa R. D. Germane a so
sit marți în Capitală, urmînd 
ca azi să se deplaseze cu 
autocarul la Ploiești.

Meciul va începe la ora 
16,30 și va fi condus de ar
bitrul bulgar V. Gaidarov.

Lotul de tineret
sub 21 de ani 1-0 (0-0)

TÎRGOVIȘTE, 9 (prin telefon).
Lotul de tineret (jucători sub 21 
de ani); care se pregătește pentru 
jocul de la Udine (Italia) a sus
ținut un joc de verificare cu for
mația Metalul. Partida * “
tult un bun prilej de 
pentru Lotul de tineret, 
evidentă unele carențe, 
exemplu, ineficacitatea 
rii, insuficienta sprijinire a atacu
lui de către mijlocași s.a. In re
priza I lotul a folosit cîteva re
zerve șl poate asta a fost cauza 
jocului mai slab. In partea a doua 
a meciului selectionabilii s-au 
mișcat ceva mai bine, dar linia 
ofensivă a rămas datoare. n-a 
reușit să treacă de apărarea lo
calnicilor. Unicul gol al partidei 
a fost marcat de Pîrvu (min. 48).

LOTUL DE TINERET : Mcldo- 
veanu — Firan. Olteanu, Sărac, 
Al. Moldoveanu, Popovici. Tătaru, 
Petrescu, Neagu, Marica, Decu. 
Au mal jucat : Baumgartner — 
în poartă, Florescu și Manea.
M. AVANU — coresp. principal

a consti- 
verilicare 
a scos în 

ca. de 
inaintă-

NOI AMĂNUNTE DE LA ȘEDINȚA

r

A FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

1970, calificările disputate pen
tru ediția anulată urmînd să 
rămînă valabile. O singură 
problemă este încă nerezol
vată : cine va fi țara organi
zatoare. Consiliul F.I.H. aș
teaptă... oferte. în cazul cînd 
nu se va prezenta nici un so
licitant, viitoarea ediție va fi 
programată în 1971, apoi în 
J973 ‘

O 
fost i 
dial 
11. 
buie 
vara 
solicitările organizatorilor nu 
s-au înscris decît 5 formații 
(R.F.G., Olanda, Elveția, Aus
tria și Portugalia). în aceste 
condiții, Consiliul a aprobat 
propunerea făcută de „T.K.“ și 
anume ca handbalul în 11 să 
pu mai figureze în calendarul 
internațional oficial al F.I.H. 
Deci, în viitor nu se vor mai 
organiza campionate mondiale 
de handbal în 11.

— In legătură cu turneul 
olimpic ce s-a stabilit ?

— în primul rînd vreau să 
informez pe cititorii „Sportu
lui" că „T.K" a ascultat o ex
punere făcută de federația din 
R.F.G., organizatoare# turneu
lui olimpic. Delegatul acestei 
federații a precizat că la tur
neu vor lua patre 16 echipe. 
Vor fi calificate direct pri
mele 8 echipe clasate la C.M. 
din 1970, celelalte echipe ur
mînd să dispute meciuri de 
baraj pentru ocuparea urmă
toarelor 8 locuri. Cele 16 for
mații participante vor fi îm
părțite în patru serii. Primele 
două clasate din fiecare serie 
vor forma două grupe semifi-

și așa mai departe, 
altă problemă discutată a 
cea a campionatului mon- 
masculin de handbal în 
Această competiție tre
să aibă loc în R.F.G. în 
anului 1969. Dar, cu toate

nale, în cadrul cărora se va 
juca, ca și în preliminarii, 
sistem turneu, după care pri
mele clasate își vor disputa 
locurile 1 și 2, cele de pe 
locurile secunde locurile 3—4 
etc. Interesant este faptul că 
în această nouă formulă me
ciurile se vor disputa în loca
lități situate pe o rază de 
120 km de Miinchen, echipele 
efectuînd deplasările în tre
nuri speciale care vor pleca 
chiar din gara satului olimpic. 
Turneul de handbal va avea o 
durată de 13 zile, menținîn- 
du-se în actualitate, deci, a- 
proape pe toată durata Jocu
rilor Olimpice, programate în
tre 26 august și 11 septem
brie 1972.

— In încheiere, încă o 
întrebare : ținind scama de 
repartizarea echipei româ
ne în grupa „C" a C.M. și 
de valoarea actuală a for
mațiilor naționale, ce șanse 
acordați selecționatei noas
tre reprezentative ?

— Sincer să fiu, este foarte 
greu de făcut pronosticuri, 
înainte de toate pentru că în 
handbal s-a produs o egali
zare valorică a unui număr 
de 6—8 echipe. Pînă anul vii
tor se mai pot schimba multe 
lucruri și în componența se
lecționatelor naționale. To
tuși, comparînd situația actu
ală cu cea de la ediția ante
rioară se poate aprecia că 
handbaliștii români au acum, 
în preliminarii, o misiune mai 
puțin dificilă. Aceasta, însă, 
nu înseamnă că sarcina lor va 
fi ușoară. Departe 
intenția să spun așa 
preciind că partidele 
ficare nu vor furniza 
de proporții, în primul meci 
echipa noastră va întâlni

de mine 
ceva. A- 
de cali- 
surprize

Sîntem de cîteva ore oaspe
ții Timișoarei. Transmutația 
de ultimă oră a meciului cu 
Vojvodina din orașul cu 2 
echipe în „A“ (Arad) în loca-- 
litatea cu 2 echipe de „B“ a 
declanșat aici, subit, o vie 
emulație fotbalistică. La an
trenamentul de marți — sîn- 
tem informați — au asistat a- 
proape 1000 de spectatori, 
care seara la autobuz au făcut 
coadă la autografe. Cel mai 
solicitat — ați ghicit! — Du
mitrache ; cel mai interpelat 
— Bujor Hălmăgeanu, fostul 
apărător al lui Poli.

Timișoara are memorie.

care jucător ascultă cu atenție 
sarcina ce-i revine în cadrul 
planului tactic de ansamblu. 
Se pomenește atît de des de 
4—2—4, de 4—3—3 și alte a- 
semenea formule ale unei 
elastice dinamici de joc îneît, 
vrînd-nevrînd, mi-ajnintesc 
de o butadă a lui Villy 
Shankly, renumitul manager 
al lui F. G. Liverpool : „Cînd 
mă voi retrage la pensie, mă 
voi dedica trup și suflet gră
dinăritului. Pentru a-mi așeza 
răsadurile de flori în formă 
de... 4—2—4, 4—3—3“...

★

(Urmare din pag. 1)

★

D.Pe medicul lotului, dr. 
Tomescu, l-am întîlnit inopi
nat în holul hotelului Central.

— Avem mici neca'zuri — 
ne-a spus el.

— 1 ? !
— Lîngă Dumitrache, încă 

nerefăcut, va sta se pare pe 
tușă și Sătmăreanu, 
N-are rost 
Sfîrșit, să 
Angelo. .

La camera 407. îi găsesc pe 
Em. Vogi și Angelo Nicules- 
cu. îmi atrage atenția o car
te așezată pe una din nop
tiere : „Misterele Parisului" 
a lui Eugene Sue. Gine-o ci
tește ? Nu întreb. N-are rost. 
Mă gîndesc că... misterele A- 
tenei sînt mult mai mult la 
ordinea zilei 1

rea careului mic) spre poarta 
lui Ciani, dar mingea este de
viată in extremis de Savici ; în 
min. 45, Tufan centrează la 
Năsturescu, aflat în poziție 
bună de șut, însă acesta ratea
ză voleul.

La puțin timp după pauză se 
înscriu două goluri în două mi
nute, ambele din penalti : în 
min. 48 Boc îl deposedează ne
regulamentar în careu pe Ni- 
kezici și Dakici transformă im
pecabil lovitura de pedeapsă, 
în min. 50, Zenko îl cosește pe 
Tufan, infiltrat pînă în apro
pierea careului mic, și arbitrul 
Iosif Ritter indică hotărît punc
tul de la 11 m. Execută Luces
cu, Ciani îi ghicește intenția 
(mingea trimisă pe jos în 
dreapta portarului), dar deși a- 
tinge balonul nu-1 poate împie
dica să se rostogolească în pla
să. Paradoxal, deși lotul a ega
lat repede, în perioada care ur
mează joacă din ce în ce mai 
slab. Circulația în teren se e- 
fectuează' acum cu dificultate,

se greșesc pase simple, se mi
zează prea mult pe șuturile lui 
Dinu de la distanță.

In schimb, oaspeții (împros
pătați cu cei trei jucători care 
au intrat după pauză) joacă a- 
cum ca la carte. In apărare ei 
efectuează un marcaj strict, în 
atac toată echipa se demarcă 
și își presează adversarul mi
nute întregi. în ultimul minut 
al jocului deznodămîntul se 
produce : Peiovici șutează din 
apropiere, nelăsîndu-i lui Ră
ducanu posibilitatea să 
vină. A condus corect 
Ritter ajutat la tușă de

inter- 
Iosif

______ ________ __ I. Bo- 
roș și Coloman Bogdan, urmă
toarele formații :

LOTUL A : Răducanu - Săt- 
măreanu (min. 46 Anca); Boc, 
Dan, Deleanu (min. 75 Moca- 
nu), Ghergheli, Dinu, Năstures- 
cu, Dembrovschi, Domide (min. 
30 Tufan), Lucescu.

VOJVODINA: Ciani - A-
lexicl, Becearevici, Savici, Da
kici, Zenko, Ivezici, Radosav, 
(min. 46 Rakici), Birovlev (min. 
46 Nikezici), Pirmayer, Pusibirk 
(min. 46 Peiovlci).

gripat.
să-l forțăm. în 

vedem ce zice și

★
Ora 10,30. Ședință tehnică 

la etajul 6 al aceluiași hotel. 
Se pregătește verificarea de 
după-amiază cu echipa cele
brului Vujadin Boșkov. Fie-

COMISIEI TEHNICE
DE HANDBAL
Franța, un adversar de loc co
mod, mai ales că evoluează 
pe teren propriu, va urma me
ciul cu Elveția (care se va ca
lifica în jocurile cu Luxem
burg) și apoi jocul cel mai 
greu, cel cu R.F. a Germa
niei. în cazul cînd ocupă pri
mul loc în serie, jucătorii ro
mâni vor înfrunta în continu
are echipa clasată pe locul se
cund în grupa A, care după 
toate probabilitățile va fi cea 
a Suediei sau R.D. Germane. 
Dacă trec și de acest hop, în 
semifinală sportivii români 
vor avea în față învingătoa- 
rea dintre Danemarca și Iugo
slavia. Firește, acestea sînt nu
mai supoziții. Important este 
ca lotul român să continue 
să muncească cu seriozitate, 
să-și ridice potențialul valoric 
la toți factorii pentru a se pre
zenta la întrecerile din cadrul 
C.M. pe măsura posibilități
lor reale ale jucătorilor selec
ționați. într-un cuvînt, jucă
torii să se antreneze și să se 
lase antrenați, iar cadrele de 
specialitate să lucreze cu toa
tă priceperea și pasiunea lor.

Discuția s-a încheiat aci. Cu 
acest îndemn pe care antre
norii lotului și jucătorii îl vor 
citi și asupra căruia, în mod 
sigur vor reflecta cu toată se
riozitatea. Speranța noastră, a 
tuturor celor ce iubim hand
balul, este că ei îi vor înțelege 
sensul și-l vor urma, pentru 
ca medalia de bronz din 1967 
să fie schimbată pe o alta 
de un metal 
1970 ! 
are, așa a dovedit-o doar de 
atîtea ori ! — o valoare certă 
și mari posibilități de progres. 
De aceea revenirea pe primul 
loc în ierarhia mondială este 
posibilă.

mai prețios în
Handbalul românesc

SELECȚIONATA SECUNDĂ ȚINUTĂ
DE REPREZENTATIVA TIMIȘOAREI
TIMIȘOARA, 9 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Secun
zii tricolorilor au fost în acest 
meci mai puțin agresivi decit 
ne-am fi așteptat. Meciul a de
butat în stil de... handbal : 4 
goluri în 14 minute. Scorul l-au 
deschis timișorenii, chiar în pri
mul minut, cînd Fodor a luat o 
minge scăpată de Datcu și, după 
doi pași, a aruncat-o nestinghe
rit în poarta goală. Timișorenii 
au majorat rapid scorul. La o 
fază lentă, fără orizont, Petro- 
vici aflat la 25 m de poartă a 
tras puternic, pe sus, mingea 
a lovit bara, ricoșînd în plasă. 
Era min. 10 și aveam impresia 
că gazdele vor obține facil vic
toria. Selecționații și-au amin
tit însă brusc că pe marginea 
terenului sînt și antrenorii lotu
lui A și și-au onorat rapid car
tea de vizită. Pornită de la cen
tru (după golul lui Petrovici), 
mingea a ajuns la Șchiopu, a- 
cesta a demarat scurt, a cen
trat și Tufan a șutat sec la colț.

După 4 minute faza s-a repe
tat, însă pe partea stingă, de 
această dată Grozea fiind cel 
care a iscălit golul. Așadar,
2— 2 în min. 14. Dar, în ciuda 
egalității inițiativa se menți
nea de partea gazdelor. în min. 
34, Șchiopu a executat un cor
ner și Tufan, printr-o uimitoare 
foarfecă, a trimis balonul în 
colțul lung, scorul devenind
3— 2 pentru lotul B.

După pauză, aspectul partidei 
nu s-a schimbat. Egalarea a 
survenit — ca un răspuns al ti
mișorenilor — tot printr-o exe
cuție tehnică neobișnuită. în 
min. 76, Hălmăgeanu a încercat 
neinspirat un dribling, mingea 
s-a lovit de Fodor și acesta a 
țîșnit spre poartă. Stoperul na
ționalei B l-a faultat și lovitura 
liberă de la 18 m a fost execu
tată de Speriosu care, cu un șut 
cum n-am mai văzut, a trimis 
balonul, cu efect, în colțul scurt.

A arbitrat bine Tr. Cruceanu 
(Arad).

CONCURS!!! EXCEPTIONAL PIÎONOEXPRES -
20 APRILIE I960

A ÎNCEPUT ViNZAPEA BILETELOR
O nouă ocazie de a obține 

autoturisme, vâ oferă con
cursul excepțional Prono- 
expres din 20 aprilie. El atri
buie în număr nelimitat auto
turisme : Dacia 1 100, Moskvici 
408 cu 4 faruri și radio, Sko
da 1000 M.B. și Trabant 601.

Prin tragere la sorți se acor
dă : 10 autoturisme și 45 ex
cursii „Turul capitalelor" cu 
avionul, durata circa 17 zile.

Se mai atribuie și premii 
numeroase în bani.

Cu 30 lei puteți participa la 
toate cele 10 extrageri. în to
tal se extrag 100 de numere.

Nu uitați! Sîmbătă 19 apri
lie, este ultima zi pentru pro
curarea biletelor.

® Mîine, vineri 11 aprilie 
a.c. va avea loc la București 
în sala Clubului Finanțe 
Bănci din.str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 18,30, 
tragerea obișnuită Loto. Tra
gerea va fi radiodifuzată.

Nu uitați! Astăzi este ulti
ma zi pentru procurarea bi
letelor.

■ autoturisme
■ excursii 

»turul 
capitalelor»

■ premii în bani

BRONOEXPRES
Numerele extrase la con

cursul nr. 15 din 9 aprilie 1969 :
EXTRAGEREA I :

17 5 6 21 40 24
FOND DE PREMII :

400 59-1
EXTRAGEREA a Il-a :

3 41 45 22 18 32 35
FOND DE PREMII :

326 379 lei.

lei

■A.

3-3
ȘAH
(3-2)

B : Datcu (min. 46 
• Ivăncescu,

LOTUL
Gornea) — Ivăncescu, Barbu, 
Hălmăgeanu, Tudorie, Libardi, 
Axente, Șchiopu, Grozea, Tu
fan (min. 46 D. Ene), Creinicea- 
nu (min. 46 Kallo).

TIMIȘOARA : Tatar (min. 46 
Korec) — Surdan, Bodrojan, Ca- 
linin, Speriosu, Fulop, Secelea- 
nu, Panici, Fodor, Petrovici, 
Ilie.

A. CALIN

De la F. R. Fotbal
următoarele hotărîri lu- 
către Biroul colegiului 
al antrenorilor :
urmare a sesizării co-

De la F. R. Fotbal ni se co
munică 
ate de 
central
- Ca

misiei centrale de competiții și 
disciplină, și a colegiului central 
al arbitrilor, Biroul colegiului 
central al antrenorilor a anali
zat atitudinea complet necores
punzătoare a antrenorului Titus 
Ozon față de arbitrii de la jo
cul Jiul — Dinamo București 
din 23.III.a.c., cînd a recurs la 
amenințări și jigniri la adresa 
acestora ; ca și încercarea de a 
incita o parte din spectatori și 
conducători împotriva conducă
torilor jocului, atitudine urma
tă, apoi, în ziua de 27.III.a.c. de 
aprecieri reprobabile la adresa 
conducerii colegiului central 
ai arbitrilor.

Avînd în vedere că antre
norul Titus Ozon nu este la 
prima abatere de acest fel i se 
dă un AVERTISMENT PUBLIC.

Ca urmare a atitudinilor re
probabile a antrenorilor Pavel 
Bădulescu-Bardatz și Virgil 
Hanu, care la meciul dintre e- 
chipele Chimia și Metalul Plo- 
peni au pătruns pe terenul de 
joc, insultînd și amenințînd ar
bitrul de centru, și a lui Florea 
Alexandru care, în plus, a și 
lovit un jucător la meciul din
tre echipele Sirena și S. N. 
Oltenița, colegiul central al an
trenorilor hotărăște :

— Se retrogradează pe timp 
de trei luni cu o categorie de 
clasificare antrenorul Florea 
Alexandru și i se dă avertis
ment public, urmînd ca la pri
ma abatere să fie 
corpul antrenorilor.

— Se dă un ultim 
public antrenorilor 
dulescu-Baradatz 
Hanu, urmînd ca la prima aba
tere să li se aplice cele mai 
severe sancțiuni.

exclus din

avertisment 
Pavel Bă- 
și Virgil

BĂTĂUȘII SĂ FIE ASPRU SANCȚIONAȚI!
Barajul pentru menținerea sau 

promovarea în prima divizie la 
hochei Pe gheață a adus un plus 
de atractlvltate întrecerilor din 
cele două categorii de campio
nate republicane : A și B. Am 
asistat, în paralel, la o dispută 
pasionantă între Agronomia Cluj 
șl Petrol Geologie București în 
vederea evitării ultimului loc în 
clasamentul diviziei A, iar în 
cealaltă categorie la un spectacu
los duel, declanșat încă din start, 
între formațiile Tîrnava Odor
heiul Secuiesc și Avîntul Gheor- 
ghienl. In cele din urmă, bara
jul a opus pe Petrol Geologie și 
Tîrnava Odorheiul Secuiesc care, 
conform regulamentului, și-au 
disputat întîletatea (pentru locul 
vacant din ,,A“) tur-retur.

Primul meci a fost tare, dar 
nu brutal ambele echipe abor- 
dînd jocul cu multă ambiție șl 
decizie, scorul rămînînd la con
sumarea celor 60 de minute e- 
gal : 3—3. A urmat partida deci
sivă șl echipele s-au arătat în 
continuare dispuse să lupte co
rect, în limitele unei depline 
sportivități aproape două reprize. 
Minutul 39 (sau mal precis cu 
8 secunde înainte de încheierea 
reprizei a doua) a marcat înce
putul unor- grave incidente. Tar- 
esi (Tîrnava) l-a lipit, neregu
lamentar (cu crosa ridicată) la 
mantinelă pe Șt. Ionescu (Pe
trol Geologie). Acesta a ripostat 
cu pumnii, moment care a dat 
naștere la o încăierare în care 
au intervenit toți jucătorii am
belor echipe. S-au aplicat lovi
turi; au fost sparte căști, arbitrul 
Fl. Gubernu (care a încercat să 
tempereze spiritele) a fost grav 
accidentat la o rnînă. In mod cu 
totul regretabil, în acest incident 
au intervenit și cîțlva spectatori 
venițl din Odorheiul Secuiesc, în 
frunte cu tatăl jucătorului Tarcsi, 
iar unul dintre aceste elemente 
turbulente a trebuit să fie trans
portat de urgență la spital, pre
zentând o comoție cerebrală. De 
altfel, trebuie specificat că sus
ținătorii echipei din 
Secuiesc au încărcat 
cu dezagreabile suite 
ieli șl apostrofări.

Odorheiul 
atmosfera 

de huidu- 
incitîndu-i 

pe jucători. Lipsindu-le stăpînirea 
de sine, educația nervilor nece
sară unor adevărațl sportivi, ju
cătorii n-au ignorat provocările 
și, în consecință au dat curs du
rităților.

La spectacolul inadmisibil de 
pe patinoarul din Poiana Bra
șov au contribuit nu numai in
disciplina șl nervozitatea exage
rată a jucătorilor, dar șl totala 
lipsă de organizare a meciurilor 
de baraj și a celor pentru „Cupa 
României". Federația a delegat 
la cinci jocuri (unul se desfă
șura dimineața, iar altul după a- 
miază), doar trei arbitri de cen
tru precum șl un nepermis de re- 
strîns corp de oficiali auxiliari. 
De asemenea, uneori a lipsit asis
tența medicală, șl în plus, n-am 
înțeles de ce echipele ș' forul 
de resort n-au preferat patinoa
rul 23 August din Capitală, net 
superior din toate punctele de 
vedere. Argumentul că s a urmă
rit să se facă propagandă acestui 
frumos sport, care a primat în 
programarea întrecerilor la Po
iana Brașov, nu poate sta în 
picioare, întrucit exista trista 
experiență a ultimei manșe a 
campionatului divizej A, cînd se 
vindeau cea. 10—15 bilete pe zi. 
In acest fel. barajul si „Cupa 
României", care la București ar 
fl adus în tribunele patinoarului 
23 August cîteva mii de specta
tori. au fost de la început con
damnate unui deplin anonimat.

Revenind la scenele de huli
ganism la care am fost martori 
pe patinoarul din Poiana Bra
șov, trebuie să recunoaștem că 
ele s-au mai repetat și în alte 
ocazii. In speranța că organele 
de miliție vor sancționa specta
torii turbulențl certați cu bunul 
sim(. credem că de data aceasta 
vor fi luate măsuri drastice șl 
împotriva antrenorilor respectivi 
(pentru că se pare că pedepsele 
nu au suficient efect numai la 
jucători), ei răspunzînd în pri
mul rînd de munca educativă. 
Mat mult decît atît, după păre
rea noastră nici una dintre cele 
două 
logie 
rită i 
divizia 
punct de vedere al nivelului de 
pregătire și tehnică și, cu atît 
mal puțin, din acela al spiritu
lui de disciplină. Ar fl cea mai 
eficace măsură pentru restabili
rea disciplinei și întărirea (air- 
play-uluj în acest sport bărbă
tesc.

echipe (Petrol Gri
st Tîrnava) nu me- 

onoarea de a evolua în 
i A. Și aceasta nici din

Tr. IOANIȚESCU



Interviu telefonic 
cu Ion lonescu

• CUM A FOST MECIUL DE LA BRAUNSCHWEIG ? • „AȘ 
PUTEA SOSI SÎMBATA CU AVIONUL ! MA VOI ACOMODA 

UȘOR CU CEILALȚI ATACANȚI"

P« Puiu Ioneseu l-am găsit, 
miercuri dimineața, acasă. Te- 
iefonul din apartamentul său 
din Aachen sunase lung pînă
l-am  auzii vocea.

— Bună dimineața, Puiule. 
Am impresia că te-am deran
jat din somn.

— Dt fapt, dormeam încă, 
pentru că am sosit azi dimi
neața la ora 4 din Braun
schweig, dar, să fiu sincer, un 
telefon cu Bucureștiul nu mă 
deranjează. Dimpotrivă, imi 
face o deosebită plăcere.

— Cum a fost la Braun
schweig ?

— Am pierdut, cu 2—0, in 
numai trei minute,’ cînd gaz
dele au înscrie două goluri 
(min. 71 fi 74).

— Cum ai jucat ?
— Cred că foarte bine. Am 

avut o bară fi un șut al meu a 
fost salvat de pe linia porții 
de un fundaș al gazdelor.

— Ce spui despre selecționa
rea ta in echipa României 7

— Nu vi puteți imagina cu 
ce bucurie aștept acest meci, 
cu ce poftă aș juca.

— In cazul că acest dezide— — — — — —    - - - - - - - - - -- - - - — _   „ — — — •
FINALELE NAȚIONALELOR DE BOX

(Urmare din pag. I)
țean Aii Rișat — ca în tot
deauna pe fază — oprește 
lupta și ridică mina lui, Sil- 
be renan.

V. Silberinan b. ab. II Mi
hai Cornel.

Mijlocie
O partidă încîlcită

Horst Stumpf (Metalul 
București) a cîștigat duelul cu 
dinamovistul brașovean Ion 
Petrea. Meciul a antrenat sala, 
datorită faptului că ambii 
pugiliști au schimbat lovituri 
dure. Spectacolul, însă, a ră
mas pe plan secund. Petrea, 
mai scund decit adversarul 
6ău, a căutat, firește, să punc
teze de la mică distanță, ceea 
oe a și reușit. în repriza se
cundă, la un moment dat, el 
și-a împins adversarul în 
corzi. Stumpf a acuzat lovi
tură sub centură. Arbitrul 
Gesztddi l-a numărat, desigur, 
apoi i-a dat un avertisment 
lui Petrea. în ultimele trei 
minute de luptă, elevul lui 
Stoianovici și-a reglat tirul 
și a punctat necruțător, lui 
Petrea nerămînîndu-i altceva 
de făcut decit să-și țină strîns 
partenerul de întrecere. Aver
tizat, brașoveanul s-a împă
cat cu ideea că meciul e pier
dut.

H. Stumpf b. p. I. Petrea.

Două reprize infernale

Un loc în finala categoriei 
mijlocie a fost disputat de Al. 
Năstac (Steaua) și C. Cojo- 
caru (Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej). După trei 
minute de studiu, în care fie
care sportiv a evaluat posi
bilitățile celui din față, a ur
mat o luptă fără menajamen
te în care cei doi combatanți 
au suportat pe rînd formida
bilele rafale de lovituri. Cu 
o rezistență mai mare, Năstac 
a reușit să smulgă in extre
mis decizia ce i-a dat dreptul 

rat ar deveni realitate, cind 
vel sosi la București 7

— Dacă voi fi chemat pentru 
meciul de la Atena, aș putea 
sosi sîmbătă seara, cu avionul, 
in București.

— Crezi că vei avea dificul
tăți în privința acomodării cu 
ceilalți ata’canți ?

— Nu. Mă voi putea înțelege 
excelent cu ceilalți înaintași ai 
naționalei pentru că avem ace
lași stil de joc. Vă pot spune 
că jucătorii din aceeași țară, 
care activează în străinătate, 
sînt chemați în echipele lor na
ționale fără acomodări preala
bile, și dau randamentul ce
rut. Iugoslavii l-au solicitat, in 
trecut, pe Skoblar, Iusufî etc. 
care activează în R.F.G. și ei 
au corespuns întrutotul, iar a- 
cum, Helmuth Schon, selecțio
nerul reprezentativei vest-ger- 
mane a apelat la Haller și 
Schnellinger (în prezent in Ita
lia), care vor juca la 16 aprilie 
în meciul cu Scoția la Glasgow. 
Atunci de ce n-aș putea să co
respund și eu în echipa Româ
niei, al cărei stil de joc îl cu
nosc atît de bine ?

Ion OCHSENFELD

Vasile Ivan (in stingă) și-a 
studiat adversarul și a punc
tat vizibil, dar n-a putut 
convinge tret arbitri miopi- 
a adus pe ring spulețea, mo
bilitatea și viteza cu care, pe 
tot parcursul celor trei re
prize, a convins juriul și pu
blicul că poate înlocui — în 
viitor — cu brio experiența lui 
Vasile Mariuțan. Avertismen
tul primit de Vasile Mariuțan 
în repriza a doua pentru lo
vituri neregulamentare a în
tregit unanimitatea deciziei în 
favoarea lui Ion Alexe.

I. Alexe b. p. V. Mariuțan.

Un plus de tehnică

în ultima partidă a galei 
de aseară, A. Iancu (Musce
lul Cîmpulung) a încrucișat 
mănușile cu Al. Prohor (CSM 
Sibiu). Meciul, presărat cil 
obs tiu cț ii de o parte și de 
alta, a dat mult de furcă ar-

Gaprindașvili învinsă 
în prima partidă cu Kușnir!

La Tbilisi a început meciul 
pentru titlul mondial femi
nin de șah dintre deținătoarea 
titlului Nona Gaprindașvili și 
șalangera sa Alia Kușnir. Pri-

Bikila Abebe — 
paralizat!

După cum se anunță din 
Londra, cunoscutul atlet etio
pian Bikila Abebe va trebui 
să rămînă internat timp de 
două luni la spitalul Stoke 
Mandeville. Bikila Abebe su
feră de paralizia membrelor 
inferioare, ca urmare a unui 
accident de automobil.

Oglinda lui Lucian Popescu
Cu excepția unui meci urît 

(Stumpf —- Petrea) și a 
celor două partide rapid 
lichidate, după cite o re

priză și jumătate, suficiente pen
tru excelenții punclieuri Pometcu 
și Silbermau ca să încheie socote
lile și să-și netezească drumul 
spre finală, celelalte întîlniri 
ne-au pus în fața unei grele di
leme, făcînd dificilă nu numai 
stabilirea echitabilă a învingăto
rilor, ci și distingerea adevăra- 
ților finaliști de favorizați! sorții. 
Confuzia merge pînă acolo incit 
sîntem obligați să consemnăm — 
în spiritul justiției — că tînărul 

1 Vasile. Ivan, desăvirșit stilist, bo- 
j xer în linie, a fost frustrat ny nu

mai de victorie, ci mai ales de 
accesul în finală, acolo unde-i 
era locul, mai curînd decît pu
ternicului, bătăiosului constăn- 
țean Aurel Mihai, care n-a deme- 
ritat dar care, după cum spu
neam, ne incîlcește judecățile. 
Parcă în compensație, claritatea 
a dat ciștig de cauză altor doi 

■ boxeri : Lumezeanu, care a știut 
: să se sustragă permanent furiei 
. dezlănțuite a micului Ganea, și 
I mai ales Aurel Dumitrescu, a că- 
| rui alonjă n-ar fi putut fi ni

ciodată fructificată dacă elevul nu 
și-ar fi copiat maestrul, pe Lu
cian Popescu, cu atîta rigoare 
incit părea exemplificarea vie a 
sfaturilor și experienței de o via
ță a triplului campion european: 
stînga înainte, eschivă, punctea
ză, stingă înainte, eschivă, punc
tează ! — intr-o repetiție odihni
toare și pentru pugilist și pentru 
public, care i-a adus victoria a- 
cordată în unanimitate în fa a 
neobositului reșițean Nedelcea, 

ma partidă a fost cîștigată de 
Kușnir (cu piesele albe) la 
mutarea 47. Cele două șahiste 
sovietice vor juca 16 partidei 
primele 8 vor avea loc la Tbi
lisi, iar următoarele la Mos
cova.

La 14 aprilie va începe și 
meciul pentru titlul mondial 
masculin dintre actualul cam
pion Tigran Pețrosian și Bo
ris Spasski.

MONTE CARLO: Fl. Gheorghiu pe locul 3
MONTE CARLO, 9 (Ager- 

pres). — în turneul interna
țional de șah de la Monte

risipitor de energie și tentative 
vane. Dacă am adăuga și încrîn- 
cenarea dură, epuizantă, plină de 
neprevăzut dintre mijlociii Năstac 
și Cojocaru am fi îndreptățiți să 
întrebăm : care au fost semifina
lele și care pretimpuriile finale ? 
Sau, în continuare : dacă semi
finalele au fost așa, ce ne mai 
oferă finalele ?

Năstac, de pildă, va trebui să 
găsească drum pe lîngă sau pe 
dedesubtul aîonjei țepene, infle
xibile a lui Stumpf, adică va tre
bui să descopere ceea ce, cu infi
nite eforturi, Petrea nu a reușit 
să afle timp de 9 minute. La fel 
se pune chestiunea pentru viclea
nul, rutinatul Majai : ce armă tac
tică va adopta pentru a scăpa de ' 
ucigătoarele lovituri cu care Sil- i 
berman a înfrint curajul plin de 
merite al prahoveanului Cornel 
Mihai ? Tot o problemă de opțiu
ne intre forță și stil va oferi și 
finala Pometcu — Dumitrescu. 
Elevul Iui V. Vasilov lovește cu 
o putere extraordinară, cu am
bele mîini, scurt și repede, în 
așa fel îneît orice încercare de a 
socoti înfrîngerea Iui Gîju drept 
o întâmplare de moment nu poate 
fi luată în considerare.

Despre categoria grea sînt 
prea puține lucruri de spus, pen
tru că intrăm aici într-o rutină 
de mulți ani stabilită. Ne vom o- 
bișnui cu timpul cu finala Alexe
— Iancu, așa cum am început să 
ne obișnuim cu semifinala Alexe
— Mariuțan. Dacă din această ha
bitudine ne-am alege măcar cu un 
greu de clasă, tot ar fi bine. Dar 
ne îndoim.

Victor BANCIULESCU

Turneul de baschet 
de la Mannheim

La Mannheim, în cea de a treia 
zl a turneului masculin de bas
chet rezervat echipelor de tinetet 
(Cupa Albert Schweitzer) Roma
nia a întrecut S.U.A. cu scorul de 
75—70 (36—33). Meciul a avut o 
desfășurare foarte asemănătoare 
cu a primelor două, singura deo
sebire constitulnd-o, de data a- 
ceasta, faptul că reprezentanții 
noștri nu au mal pierdut în final 
avantajul acumulat șl care atin
sese uneori 14 puncte. Punctul 
slab îl constituie, însă. în doiifl- 
nuare, randamentul plvotllor. Alte 
rezultate : Italia — Cehoslovacia 
69—57, Turcia—Olanda 56—41, R,F. 
a Germaniei — Llixemberg 75—60, 
Franța — Elveția 88—58. Polonia — 
Austria 72—66.

Carlo, după 8 runde con
duce L. Portisch cu 6’A (1) p, 
urmat de Smîslov — (1) p.
Marele maestru român Florin
Gheorghiu ocupă locul 3, cu 
4 (1) p. In runda a 8-a Portisch 
l-a învins pa Bronstein, iar 
Gheorghiu a remizat în 25 de 
mutări cu Benko.

,© Disputată la Budapesta, 
întîlnirea de șah dintre echi
pele de tineret ale Ungariei și 
României s-a încheiat cu sco
rul de 12,5—7,5 în favoarea 
gazdelor.

La Cupa Dunării echipa Ungariei aliniază
un lot valoros de halterofili

Recent Gydzâ Veres, recordman 
mondial la categoria mijlocie, a 
suferit o operație de amigdalită și 
se pare că se va retrage defi
nitiv din activitatea 
competițională. Ba 
mai mult, faptul că 
Veres, a fost numit 
acum cîteva zile an
trenor federal și 
conduce pregătirile 
lotului în cantona
mentul de la Tata 
ne face să credem 
că valorosul .halte
rofil maghiar s-a 
despărțit pentru tot
deauna de... noi re
corduri și titluri de 
campion. Să-l dăm 
cuvîntul spre a re
lata cititorilor ziaru
lui SPORTUL detalii 
despre echipa Un
gariei care va fi 
prezentă la Cupa 
Dunării șl despre 
pregătirile ce le fac 
halterofilii maghiari 
pentru această im
portantă confrun
tare.

— Cu excepția .lui 
Imre FSldj. șl Geza 
Toth — ne-a spuș el 
—. ceilalți compo
nent al. echipei un
gare sînt tineri și-mi 
pun mari speranțe 
în ei. Federația a Si 
alcătuit echipa pen
tru București, făt-o: 
cat. cocoș: Foldi ; 
cat. pană: Benedek; 
cat. ușoară: Bagocs; 
cat. semimijlocie : 
Szarvas; cat. mijlo
cie : Bakos ; cat. 
semigrea: Geza
Toth; cat. grea: Ne- 
messanyi. Recent, la 
Londra, Fold! a îm
pins .120 kg, iar 
Nemessanyi a arun

Extinderea programului
MtîNCHEN 9 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Federației 
vest-germane de atletism a de
clarat că se intenționează extin
derea programului atletic pentru 
J.O. de la Milnchen. S-a făcut 
propunerea ca Întrecerile de a- 
tletism să fie eșalonate pe du
rata de 10 zile șl eventual Îm
părțite, pentru ca probele atleti
ce să deschidă si să închidă pro-

%te!exzradio-telefon^
In cadrul unui concurs de 
înot, desfășurat la Edmonton 
(Canada), tînăra Jeanne War
ren a realizat în proba de 200 
m spate timpul de 2:31,5, iar 
la 200 m fluture — 2:33,5.■
La Porto Alegre, in meci ami
cal de fotbal, selecționata Bra
ziliei a învins cu scorul de
2— 1 (2—1) reprezentativa Pe
rului (antrenată de fostul in
ternațional brazilian Didi).
B
In turneul de tenis „open" de 
la Johannesburg s-au înregis
trat rezultatele: Tony Roche— 
Ray Moore 6—3, 11—9, S—3; 
Rod Laver — Bob Hewitt 
6—1, 6—4, 6—1; Cliff Drys
dale — Pancho Gonzales 3—6,
3— 6, 10—8, 6—4, 7—5.

„Tumul speranțelor olimpice" la volei
S-a stabilit definitiv ca Turneul speranțelor olimpice 

(masculin) să se desfășoare în țara noastră, în orașele Bacău 
și Piatra Neamț (două serii), între 23—31 iulie. Turneul final 
se va juca la Piatra Neamț. Pînă în prezent și-au anunțat 
participarea, alături de formația noastră, U.R.S.S., Cehoslova
cia, Polonia, R.D.G., Bulgaria și Ungaria. Urmează să con
firme ; Iugoslavia, Cuba, R.P.D. Coreeană.

Corespondență din Budapesta

cat 170 kg. cîștigînd disputa 
cu halterofilii englezi. în ac
tualul sezon, celle mal bune 
performanțe au fost realizata

Una clin speranțele echipei Ungariei:
Szarvas

atletic la J. 0. 1972
gramul olimpic. S-a aprobat In
cluderea a două noi probe atle
tica feminine, ștafeta 4x400 m șl 
cursa de 1 500 m. Se consideră 
că o mai bună organizare a pro
gramului atletic la Olimpiadă ar 
evita; totodată, oboseala excesivă 
a atletllor supual la eforturi deo
sebite In eliminatorii șl finala 
foarte apropiate una de allg.

Rezultate din turneul interna
țional masculin de volei de 
la Kouvola (Finlanda): Gre
cia — Spania 3—1; Suedia — 
Anglia 3—0; Danemarca — 
Norvegia 3—1.

r

După 3 etape, în turul ciclist 
al Belgiei conduce rutierul 
belgian Erik de Vlaeminck, 
secundat de compatriotul său 
Herman van Springel la 25 
sec.

„Maratonul nordului", cursă 
de schi pe 70 km, desfășurată 
la Kandalakșa, s-a încheiat) 
cu victoria fondistului so
vietic Viaceslav Vedenin, în 
4 h 06:02.

la totalul celor trei stiluri 
de Benedek (355 ljg), Bagocs 
(405 kg), Szarvas (395 kg), 
Geza Toth (440 kg). Desigur, nu 
sînt rezultate mari, dar se speră 
că la Cupa Dunării aceste per
formanțe vor fl cu mult îmbu
nătățite. Totuși, rezultatul Iul 
Bagocs este foarte promițător. 
Tînăful halterofil a realizat cu 
prilejul unul concurs 135 kg la 
Împins, performanță care corii- 
stltuie un nou record al Uri, 
gârlei. ©F

In discuția pe care am purttK-o 
cu Veres a Intervenit și Imre 
midi (medalie <)■ argint la Ciu
dad de Mexico). care ne-a spus :

— Incontestabil, am o mare slă
biciune pentru „smuls". Mă pre
gătesc cu multă conștiinciozitate 
spre a realiza o performanță va
loroasă la București.

Apoi l-am pus o nouă întrebare 
Iul Veres : Cine te va Înlocui la 
București ’

Karoly Bakos. Acum doi ani 
a obținut 440 kg la semimijlocie. 
Iar anul trecut a realizat 450 kg 
la cat. mijlocie. O performanță 
de valoare mondială I

Am schimbat cîteva cuvinte șl 
cu Bakos.

— Mă pregătesc pentru rezul
tate mari. Acum nu mai sînt 
timorat de depășirea greutății. 
La mijlocie sînt in elementul meu 
șl sper că cu un rezultat de 
470 kg pot Intra în rîndul celor 
mal buni halterofili din lume. 
M-aș bucura ca această satisfac
ție să o am chiar în primul con
curs al anului, la Cupa Dunării, 
la București. Mă voi strădui să 
arunc 200 kg (!) record mondial, 
dar poate în aprilie această per
formanță este încă prematură. 
Oricum, mă va bucura șl primul 
loc la Cupa Dunării.

Geza Toth se consideră ghlnîoă 
nlstul anului 1968. Nu a reușit 
nici la europenele de la Lenin
grad și nici la Olimpiada din 
Mexic să termine concursul. Anul 
acesta, In schimb, l-a început 
sub auspicii ceva mal bune. La 
Londra nu a mal Ieșit din con
curs, dar nici rezultatul său nu 
a fost prea strălucit : a realizat 
doar 440 kg 1 Apoi, din nou de
ziluzie. La începutul lunii martie, 
la un concurs republican, Toth 
a ratat de trei ori la 145 kg (îm
pins) șl a ieșit' din concurs 1 „La 
București voi Încerca să-ml re- 
cîștig încrederea — ml-a spus 
Toth în încheiere.

Ferenc BOCS
redactor la „Nepsport"

— Nu ți-e rușine ? Nu știi să numeri ăecît pînă la 10 ? 
Ce-o să iasă din tine ?

— Arbitru de box. tăticule...
Desen de Guido GESZTODI (Budapesta)

să lupte în finala categoriei.
Al. Năstac b. p. C. Cojo

caru.

Grea
N-a fost meci de casă

Veteranul greilor, Vasile 
.Mariuțan (Dinamo), a încercat 
sâ termine în triumf cei de 
al 15-lea an petrecut în ring. 
A încercat, dar precizia și 
corectitudinea loviturilor sale 
nu mai sînt cele de odinioară. 
Urmașul său de la același 
cliib, tînărul ion Alexe (cam
pionul țării de anul trecut),

CROȘEURI
• Aseară, înainte de a în

cepe gala, „treburi urgente" 
au făcut ca mai mulți ama
tori de box să renunțe la bi
letele cumpărate. Normal, ele 
au fost imediat vîndute. Vă 
imaginați cu cită părere de 
rău, cu cită resemnare, cu 
cit... suprapreț 1 Interesant 
este că acești „amatori de 
box" renunță la bilete în fie
care seară. Și nu la unul, 
două, ci la cinci, zece. Vorba 
aceea: dimineața cu o nor
mă întreagă la Comedianții 
(Patria) și Pipele (Republica), 
seara cu o jumătate de normă 
la sala Floreasca. In fond, tot 
spectacol de mare atracție.

• în drum spre Floreasca, 
tntr-una din stațiile autobu
zului nr. 35 : aglomerație, ne
răbdare (mai sînt 30 de mi
nute pină la începerea reu
niunii), priviri care scrutează 
depărtările in speranța ivirii 
unui autobuz. O frînă puter
nică și în stație oprește un 
37 gol'. Păcat: nu merge la 
sală. După o jumătate de mi
nut sosește și un 35... plin. 
Păcat : merge la sală. Urmea

bitrului italian Grosso, căruia 
— parcă-i un făcut 1 — i s-a 
încredințat să conducă numai 
meciuri încîlcite. Grosso a 
reușit însă deseori să cheme 
la ordine pe ambii boxeri, îm
părțind numeroase „atenții", 
iar sibianului dîndu-i și un 
avertisment pentru lovituri 
neregulamentare. Iandu a cîș
tigat în unanimitate, datorită 
unui plus de tehnică.

A. Iancu b. p. Al. Prohor.

Cronici redactate de : Ro
meo CALARAȘANU, Paul IO- 
VAN, Gheorghe ILIUJA.

Fotografii de : Aurel NEAGU

ză lovitura de teatru: prin 
înserarea care s-a lăsat iși 
face apariția un alt 35. O- 
prește elegant, conducătorul 
deschide toate ușile și invită 
călătorii în autobuzul în care 
nu se află decît încasatoarea. 
Culmea: pe moment nu în
drăznește nimeni să se urce. 
E prea frumos ca. să fie ade
vărat ! Și totuși... Spre lauda 
celor de la I.T.B., în zilele 
reuniunilor, au fost puse la 
dispoziția amatorilor de box 
un număr sporit de mașini. 
Felicitări pentru frumoasa i- 
nițiativă !

• între două meciuri îl ru
găm pe antrenorul emerit 
Constantin Nour să numească 
pe cel mai tehnic boxer al 
naționalelor. Vasile Ivan, ros
tește imediat maestrul Nour. 
De ce ? întrebăm. „E cel mai 
fin finisor din cîți am văzut" 
— răspunde Nour. încercăm 
să stăm de vorbă și cu cel 
elogiat: Cind ați debutat ? 
„în 1962, ca junior". Ce me
serie aveți ? „Finisor >...“

V. TOFAN

REGELE 
AUTOGOLURILOR

Un titlu de neinvidiat deți
ne fotbalistul brazilian Pin
haire. Lui îi aparține „cinstea" 
de a fi înscris cele mai mul
te. .. autogoluri în cursul se
zonului trecut. Nu mai puțin 
de 10 ori, portarul propriei 
sale echipe a fost nevoit să 
scoată din plasă baloanele 
expediate de Pinhaire 1 în 
disperare de cauză, conducă
torii echipei au hotărît să-1 
schimbe de pe postul de fun
daș pe acela de extrem stîn
ga, în speranța că de acolo 
nu va mai avea posibilitatea 
să țintească propria poartă. 
Eroare 1 în meciul următor, 
la o învălmășeală în careul 
propriu, Pinhaire a înscris 
din nou un autogol! Cînd 
acest fotbalist nefericit și-a 
sărbătorit, cîteva zile mai tîr- 
ziu, aniversarea, coechipierii 
i-au oferit în dar un ceas pe 
care era gravat: „Adversarul 
se află întotdeauna înaintea 
ta“ 1

UN EXPERIMENT 
INTERESANT

O experiență cu un carac
ter deosebit s-a desfășurat re
cent la Baku. Sub suprave
gherea medicilor, trei bărbați, 
în vîrstă între 60 și 85 de 
ani, au efectuat exerciții de 
gimnastică, au mers 5 km și 
au participat la o probă de 
aruncarea greutății. Nu este 
atît de important că victoria 
i-a revenit unui concurent în 
vîrstă de 67 de ani, ci faptul 
că toți trei suferiseră în tre

cut, un infarct cardiac. Aceas
tă experiență a avut scopul de 
a permite elaborarea unui 
program științific de muncă 
și de trai pentru cardiaci.

UN SUCCES FINANCIAR

Federația suedeză de ho
chei pe gheață ■ a anunțat că 
ediția pe anul 1969, a campi
onatelor mondiale a repre
zentat un succes pe plan fi
nanciar. Aproximativ 200 000 
de persoane au plătit pentru 
a urmări meciurile desfășu
rate de-a lungul a 15 zile, la 
care se adaugă sumele obți
nute pentru drepturile de te
levizare și radiodifuzate a 
partidelor. Profitul realizat 
— 1 milion de coroane sue
deze, deci (200 000 dolari) — 
va fi împărțit între organiza
tori și echipele participante.

MASCOTA

Noua mascotă a reprezen
tativei de fotbal a Marii Bri
tanii, care-i va însoți pe ju
cătorii englezi la Ciudad de 
Mexico în anul 1970, este un 
buldog de rasă, în vîrstă de 
doi ani, pe nume Winston. El 
a fost oferit selecționerului 
Alf Ramsey de un grup de 
susținători ai formației na
ționale. Pentru a se evita ori
ce „surprize" el a fost și asi
gurat pentru suma de 2 000 
de lire sterline. Conducătorii 
echipei de fotbal a Angliei 
s-au gîndit la toate și, de 
aceea, Winston va pleca la 
Ciudad de Mexico cu o lună 
înaintea începerii turneului 
final al campionatului mon
dial de fotbal. Motivul 7 „Să 

nu aibă dificultăți cu aclima
tizarea. .. 1“
UN „RECORD" FAIMOS
Ciclistul indian Mohammed 

Newad a stabilit un nou „re
cord”. într-adevăr, el a pe
dalat timp de 122 de ore fă
ră întrerupore pe un stadion 
din Dakar. în acest timp el 
s-a bărbierit și s-a spă
lat. .. pe bicicletă. Aclamat 
de numeroși spectatori Ia în
cheierea tentativei, Newad 
nu a putut să facă nici o de
clarație deoarece imediat du
pă ce a descălecat a... ador
mit

Nu, nu e nici o glumă, 
nici o greșeală a retușeru- 
lui nostru, nici măcar a 
laboratorului de la Asso
ciated Press: este o ima
gine surprinsă în timpul 
unui meci din divizia se
cundă a Angliei, la Crystal 
Palace din Londra. Steve 
Kimber, jucătorul cu min
ge în loc de față, poate a- 
firma și in fața nepoților 
că are cap fotbalistic!

I

F.C. BOR —„U" CRAIOVA 2-0 (0-0)

Miercuri, în localitatea iugoslavă Bor, Uni
versitatea Craiova a întîlnit formația locală 
F. C. Bor, în cadrul Cupei Balcanice la fot
bal. Gazdele au cîștigat cu scorul de 2—0 
(0—0), prin golurile marcate de Tomici și Pe
trovich

INCENDIU LA POLUL NORD I
La numai două zile după atingerea Polului Nord, 

expediția transarctică condusă de Wally Herbert 
a avut de înfruntat un vrăjmaș nou si neașteptat :

focul I Un Incendiu,- Izbucnit probabil din cauza 
răsturnării primusului cu care-șl încălzesc mînca- 
rea, a mistuit rapid unul din cele două corturi, 
membrii expediției reușind doar cu mare greu
tate să salveze o parte din haine și provizii. El au 
pierdut șl un sac da dormit; așa că acum sînt 
nevolțl să sa înghesuie totl patru Intr-un singur 
cort și să doarmă cu schimbul fără sacul special. 
După cum a anunțat Herbert prin radio, merindele 
rămase sînt Insă suficiente pină Ia 16 aprilie, cînd 
urmează să fie din nou parașutate rezerve de 
hrană. Herbert a mal cerut să 1 se trimită un cort 
șl un sac de dormit. In ciuda acestor incidente, ex
ploratorii înaintează rapid și se află la circa 18,3 
km de Pol.
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