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Astă-seară, cu începere de la ora 18,30, în Sala Floreasca

SEMIMUSCÂ
f MIRCEA DOBRESCU: 
prefer pe Lumezeanu".

lato-î, deci, pe cei mai 
buni dintre cei buni a- 
proape de sfârșitul unui 
drum început, poate cu 
ani . în urma, cu pași 
sfioși, într-o sală de antre
nament, apoi în ringuri, în 
țară sau străinătate. Un 
drum greu, în care sacii de 
antrenament, corzile, pun- 
ching-ballurile au fost soli
citate la maximum. Un drum 
spinos, presărat cu satis
facții, poate și cu necazuri. 
Astă-seară, jumătate dintre 
combatanți vor primi invi
diatele centuri de campioni 
naționali. Cine vor fi oare 
aceștia ?

Marin Lumezeanu (Steaua) 
23 ani, mecanic auto, locul 
trei la campionatele naționa
le din 1966—67—68. Primul 
antrenor: M, Duduleanu
(Craiova). Antrenat în prezent 
de ; I. Chinina și M!. Spakov.

Aurel Mihai (Farul Con
stanța) 22 ani, zugrav, cam
pion național în 1967. Primul 
antrenor: I. Zlătaru (Brăila), 
pregătit în prezent de N. 
Buză.

„Nu-mi place să fac pro
nosticuri, dar cred că boxul 
practicat în mișcare, cu ac
țiuni prin surprindere, pre
cise, va avea succes tn fața 
stilului banat pe forță șl 
combativitate excesivă, uneori 
negîndită. De aceea, cred că 
ya învinge M. Lumezeanu"

MUSCĂ
" TOM A CONSTANTIN: 
.Ciucă nu poate pierde aceas
tă finală".

de dreapta, execuți„Respiră adine și ascultă-mă : la directa lui . , .
scurtă de lovituri la cap încheiate cu un croșeu de stingă". Este unul din sfaturile pe care 

Dumitrescu le dă elevului său ' ~trenând Titi

scăderj de nivel și o serie 
an-

Paul Dobrescu

Slmbătă 12 aprilie 1969

ION IONESCU
sigur pentru Atena

sosește astăzi In Capitală
în cursul zilei de ieri tra

tativele între F.R. Fotbal și 
Alemannia Aachen s-au în
cheiat în mod fericit: Ion 
lonescu va putea îmbrăca 
tricoul tricolor la Atena.

Ex-rapidistul este așteptat 
să sosească astăzi după- 
amiază pe calea aerului.

Citifi în pag a 3-a
antrenamente la Cluj 

ft „B"-ul pe prima
ft Radiografia unui ciclu de 

ft Indiscreții ft Cinci „evadări"

scenă
IN ZIARUL DE MIINE — O PAGINĂ (reportaje, 

interviuri, declarații) REALIZATĂ LA SNAGOV IN 

MIJLOCUL LOTULUI NAȚIONAL DE FOTBAL.

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN ATENA

R fost alcătuită echipa Greciei 
pentru meciul de miercuri

• Federația greacă a hotărit : Domazos exclus din națională • în joc de verificare : 2-2 

Ethnikos ® Sideris, ușor accidentat n-a jucat ♦ 35000 de bilete epuizate in citeva ore

Gabriel Pometcu (Voința 
Buc.) 23 ani, lăcătuș, oampion 
național de juniori în 1966. 
Primul antrenor t Th. Nicu- 
lescu. în prezent este pregă
tit de V. Vasilov.

„Aurel Dumitrescu porneș
te favorit în această finală 
deoarece tînărul pugilist este 
unul din puținii noștri boxeri 
care are o personalitate în 
ring, un stil curat, de ade
vărat scrimer"

PANA
GHEORGHE FIAT : 

pionul penelor va fi

plet, apreciază foarte bine 
distanța și folosește, pe par
cursul celor trei reprize, o 
gamă variată și eficace de 
lovituri. Cu un plus de 
bativitate, Drugă își va 
gura locul I în actuala 
ție a naționalelor".

SEMIUȘOARÂ

„Cam- 
Drugă".

com- 
asi- 
edi-

NICOLAE LINCA: .Cuțov, 
cel mai în 
tru“.

Calistrat

formă om al nos-

Cuțov (Dinamo

părerea mea — singurul 
gilist român cu eare mai 
tem spera la o medalie la 
apropiatele campionate euro
pene de la București. Astă- 
seară el va dovedi că, în-

pu- 
pu-

(Continuare In vag. a 4-a)

ATENA, 11 (prin telefon). 
Cel mai esențial lucru în re
latarea mea de astăzi îl con
stituie, desigur, deznodămîn- 
tul conflictului intervenit, 
după cum v-am mai anunțat, 
între antrenorul Dan Gheor- 
ghiadis și jucătorul Domazos. 
Un deznodămînt nedorit i fe
derația greacă de fotbal, as- 
cultînd ambele părți, a ho- 
tărît, după lungi dezbateri, 
excluderea lui Domazos din 
echipa națională. Astfel, na
ționala Greciei, angajată pen
tru prima oară în istoria fot
balului grec cu șanse apre
ciabile la un loc în turneul 
final al campionatului mon
dial — ediția mexicană — 
pierde pe unul din cei mai

buni jucători ai săi, pe ex
celentul strateg la mijlocul 
terenului.

Astăzi (n.r. vineri), lotul se- 
lecționabililor a susținut un 
meci de antrenament cu for
mația Ethnikos, care activea
ză în prima divizie a țării. 
Jocul de verificare a durat 
două ore, deoarece antrenorul 
Dan Gheorghiadis a întrerupt 
deseori partida pentru a da 
indicații jucătorilor săi.

în final, scorul a fost de 
2—2, echipa Ethnikos condu- 
cînd pe parcursul jocului de 
două ori, dar tot de atîtea 
ori Botinos și Davurlis au 
adus egalarea pentru selec- 
ționabili.

Antrenorul Gheorghiadis a

CUPA FEDERAȚIEI ROMÂNE DE SCHI

Constantin Ciu
tă (Steaua) 27 
ani, strungar, 
campion național 
de 5 ari. Primul 
antrenor t Pe
tre Pop (Reși
ța). Antrenat în 
prezent de I. Chi
riac și M. Spakov.

Constantin Gru- 
iescu (Steaua) 28 
ani. lăcătuș, cam
pion național în 
1967 și locul II în 
1968, Primul an
trenor : Gheza
Toth (Bocșa Ro
mână), iar în pre
zent este antrenat 
de I. Chiri ac și 
M. Spakov.

„Ciucă, în mod 
normal, nu poa
te pierde titlul. 
El posedă fru
moase calități fi
zice șl dispune de 
mult (mai multe

Programul ultimei gale

ie

Semimuscâ LUMEZEANU

Muica

Coco;

Pană

Semiușoarâ

Ușoară

Semimijloci»

Mijlocie ușoară

Mijlocie

Semigrea

Grea

posibilități tehnice decît ad
versarul Său din finala cam
pionatului*.

COCOȘ
VICTOR ȘCHIOPU: .Sti

listul A. Dumitrescu este pre- 
teratul meu".

Aurel Dumitrescu (Progre
sul Buc.) 20 ani, frezor, cam
pion național de juniori în 
anul 1968. Primul antrenor: 
Dumitru Ion. Actualul antre
nor i Lucian Popescu.

CRASIMIRA BRENJALOVA (BULGARIA) Șl K. RECHER
(AUSTRIA)

utilizat în acest meci-test pa 
toți jucătorii preselecționa- 
bili, în afară de Sideris, car® 
este ușor accidentat. Satis
facție deosebită au dat în a- 
cest joc doar Gremitas, Pa- 
paioanu și Botinos.

Mîine (n.r. azi), echipa na
țională va susține un ultim 
meci cu caracter de omoge
nizare, în compania formației 
Panionios. Ca și în partida de 
vineri, se va juca cu porțile 
închise.

Și acum iată formația pro
babilă pentru jocul cu Româ
nia, în schema l—4—3—3 i

portar: Ikonomopoulos 
fundași i Kamaras, Gremi

tas, Balopoulos, Gaitatzis
mijlocași: Karafescos, Hai- 

tas, Youtsos
înaintași: Sideris, Papaioa- 

nu, Botinos.
Ieri s-au pus în vînzare bi

letele și numai în citeva ore 
35 000, din totalul de 40 000, 
au și fost epuizate.

(Farul C-ța) — MARIN

CIUCA (Steaua)—CONSTANTIN GRU-

i AUREL MIHAI
(Steaua)

: CONSTANTIN
IESCU (Steaua)

: AUREL DUMITRESCU (Progreiul Buc.) — GABRIEL PO
METCU (Voința Buc.)

: GHEORGHE DRUGA (Dinamo Brașov)—GHEORGHE 
PUȘCAȘ (Steaua)

: CALISTRAT CUTOV (Dinamo Buc.)—PAUL DOBRESCU 
(Dinamo Buc.)

rANTONIU VASILE (Dinamo Buc.) —ION DINU (Farul 
Constanța)

: VICTOR SILBERMAN (Steaua) — ARPAD MAJAI (C.S.M. 
Cluj)

:ION COVACI (Dinamo Buc.)—ION GYORFFI (Dinamo 
Buc.)

: ALEC NASTAC (Steaua) — HORST STUMPF (Metalul 
București)

: ION MONEA (Dinamo Buc.)—MARIN CONSTANTI- 
NESCU (Dinamo Buc.)

: ION ALEXE (Dinamo Buc
iul Cîmpulung)

:.)—ANGHEL IANCU (Musce-

Gheorghe Drugă (Dinamo 
Brașov) 21 ani, elev-contabil, 
campion național de juniori 
în 1964. Antrenor: Mihai 
Cerchez.

Gheorghe Pușcaș (Steaua) 
20 ani, militar în termen, fi
nalist al campionatului na
țional de seniori în anul 1968. 
Primul antrenor: Petre Pop 
(Reșița). Antrenorii actuali : 
I, Chiriac și M. Spakov.

„Drugă este un boxer com-

Buc.) 21 ani, electrician, cam
pion național în 1968. Pri
mul antrenor: Gh. Bobinaru 
(Brăila). Actualii antrenori : 
C. Dumitrescu și C. Nour.

Paul Dobrescu (Dinamo 
Buc.) 20 ani, lăcătuș, cam
pion național de juniori în 
anii 1966—67—68. Primul an
trenor : CI Dobrescu. Actua
lii antrenori : C. Dumitrescu 
și C. Nour.

„Cuțov a rămas — dupăAct final în campionatul național de handbal
• Dialog cu cifrele • Va renunța Cristian Gațu

la handbal? • Trei pretendente 
feminin

Pe lingă antrenori și sportivi, 
interlocutori înaintea ultimului 
act (al treilea) al campionatu
lui național ne-au fost și... cla
samentele. Ce ne comunică 
ele ? Mai întîi puternica dis
crepanță dintre primele două 
clasate ale diviziei A mascu
lin — Steaua, cu 33 puncte, și 
Dinamo, cu 31 puncte — și ul
tima echipă din clasament, Ti
mișul Lugoj, posesoarea unui 
singur punct după 18 etape. De- 
«igur, nu este cazul să împin-

la titlul

prea departe 
această stare 

de fapt diferențele de nivel e- 
xistente tn prima divizie | nu 
putem însă să nu sesizăm ano
malia și să nu o raportăm la 
valoarea diviziei secunde, al 
cărei lider — detașat — era, 
cu un an în urmă, echipa din 
Lugoj.

între extreme, se remarcă o 
zonă de mijloo călduță, com
pusă din cinci echipe, oscilan
te între 15 și 19 puncte, și două

gem comentariul 
țl gă acuzăm în

Nuja

Una din spectaculoasele faze ale ultimului meci dintre 
i Confecția București si Constructorul Timișoara

Foțqi .V. BAGEAG

formații cu situații precare: 
Universitatea București și Po
litehnica Galati. Echipa bucu- 
reșteană, anul trecut printre 
primele din campionat, tra
versează acum o vizibilă pe
rioadă de criză, care nu este 
străină de media de vîrstă a 
lotului, una din cele mai îna
intate — paradoxal — din cite 
înregistrează formațiile noastre. 
Cunoscînd faptul că în vară alți 
trei absolvenți urmează să pre
dea tricourile, ne întrebăm ce 
perspectivă se deschide echi
pei ? Se va adînci criza ? Ce 
se face, oare, pentru preîntîm- 
pinarea ei ?

Cifrele arată că titlul rămî- 
ne, din nou, în grija eternelor 
rivale Steaua și Dinamo, șan
sele înclinînd spre prima for
mație, posesoare a unui avan
taj de două puncte. Circum
spect, antrenorul militarilor, O- 
limpiu Nodea, declara : „va cîș- 
tiga cel mai bun", pe eînd o- 
monimul său, Oprea Vlase de 
la Dinamo, aduce în discuție 
„importantul

Numai

SINAIA, 11 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — Un 
slalom nu prea lung, în 
schimb foarte dificil, a inau
gurat «zi (n.r. ieri) a 12-a 
ediție a concursului inter
național de schi dotat cu 
„Cupa, Federație:”. Obligați, 
din cauza vîntuTui puternic, 
să amenajeze traseul intre 
cotele 1500 și 1400, organiza
torii au ținut să compenseze 
gradul de dificultate, apa
rent ușor al pîrtiei, printr-un 
marcaj dificil al porților. A- 
cestei exigențe i s-au adău
gat denivelările, hopurile și. 
mai apoi, taluzurile, toate 
supunind pe participanți la 
eforturi deosebite și făcînd 
o severă triere a lor (16 des
calificați). Una din victime 
a fost — din păcate — și re
prezentantul României. Dan 
Cristea, cronometrat în pri
ma cursă cu al doilea timp, 
dar nevoit să abandoneze 
in cea de a doua manșă ia 
poarta nr. 27 din cauza unei 
căzături care l-a scos din 
traseu. A fost primul acci
dent de acest gen suferit de 
Dan Cristea în ultimii doi 
ani. Tn aceste condiții. Re- 
cher și Dorsner au dominat 
cu autoritate, au făcut de
monstrație de tehnică, dove- 
dindu-se demni reprezen
tanți au schiului austriac, 
țară care a dominat în 1969 
schiul alpin mondial. Dintre 
ceilalți oaspeți, l-am remar
cat pe cehoslovacul Cermak 
și chiar pe francezi, a căror 
lipsă de experiență (sînt 
încă juniori) s-a făcut, însă, 
resimțită pe acest pretențios 
traseu.

In lupta pentru Cupa Fe
derației, care va fi decerna
tă concurentului român cla
sat pe locul I la combinată 
(slalomul special și slalomul 
uriaș de duminică) se află 
angrenați cu cele mai mari 
șanse de cîștig sportivii Gh. 
Vulpe, C. Tăbăraș și D. 
Munteanu.

Elie SPORIDIS

TRAMBULINA

N

cucerireaDorin Munteanu
„Cupei

luptă pentru
Federației"

BUCLUCAȘĂ
-am depășit prea de mult 
perioada în care, dacâ nu 
anual, cel puțin o dată la 
patru ani, gimnastica noastră 
feminină ne îngăduia să-i fa-

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I

fete, bulgara Crasimi-La 
ra Brenjalova a repurtat un 
succes meritoriu în fața fe
telor noastre, care au arătat 
din nou cît de departe sînt 
de clasa internațională.

CLASAMENTE : slalom
special, masculin : 1. K. Re- 
cher (Austria) 66,22 ; 2. A. 
Dorsner (Austria) 67,64 ; 3.
Gh. Vulpe (Clubul sportiv 
Sinaia) 68,54 ; 4. I. Cermak 
(Cehoslovacia) 69,18 ; 5. D.
Achard (Franța) 69,74 ; 6. C. 
Tăbăraș (CI. sp. Sinaia) 
70,04 : 7. D. Munteanu
(A.S.A. Brașov) 70,26 ; 8. A. 
Casse (Italia) 72,29 ; 9. M.

Focșeneanu (CI. sp. Sinaia) 
73,83 ; 10. St. Moldovan (CI. 
sp. Sinaia) 74,85. feminin : 1. 
Crasimira Brenjalova (Bul
garia) 
Sandu 
61,74 ;
(Universitatea Cluj)
4. Daniela Munteanu (A.S.A. 
Brașov) 64,45 ; 5. Eva Mar
kos (Dinamo Brașov) 67,03 ; 
6. Liliana Focșeneanu (CI. 
sp. Sinaia) 68,38.

Sîmbătă se desfășoară pri
ma cursă a slalomului u- 
riaș, pe Valea lui Carp.

Dumitru STANCULESCU

61.32; 2.
(Dinamo

3. Georgeta

Mihaela 
Brașov) 
Băncilă

63,69 ;

I 
I

Concurs internațional

coeficient al șan- 
nouă victorii ale

MUȘCELEANU

(Continuare în pag. a S-a)

în bazinul (complet renovat) din 
Mediaș a avut loc un concurs in
ternațional de înot între o selec
ționată a clubului TSV Solingen 
din R. F. a Germaniei și o com
binată a sportivilor din localitate 
și Sibiu. Cele mai bune rezultate 
ie-au înregistrat I. Miclăuș cu 
61,1 la 100 m și 2:16,6 la 200 m 
liber, și Liadore Covaci cu 1:35,3 
la 100 m bras. (Z. Rîșnoveanu — 
coresp.).

Sportivi fruntași 
in mijlocul tineretului

La Oltenița a avut loc, recent, o In- 
tîlnire intre reprezentanți de frunte ai 
sportului românesc si tineri iubitori al 
sportului din orașul dunărean, intîlnire 
inițiată de Comitetul orășenesc U.T.C. 
Oltenița, cu sprijinul ziarului „Scîntela 
tineretului". In sala arhiplină de la 
clubul Șantierelor navale, au vorbit des
pre sportul îndrăgit, precum șl despre 
ascensiunea lor pe scara marilor per
formanțe — maeștrii emeriti ai sportu
lui Ion Baciu, Cornel Turturea (lupte); 
Valeriu Irimescu șl Mihai Wusek (rug
by). In încheiere, a rulat filmul „Cam
pionatul mondial de fotbal din Anglia”, 
comentat de antrenorul C. Teașcă.

M. VOICU—coresp.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Cicliștii polonezi domină „Cupa
In sfîrșit, cicliștii au 

avut ieri posibilitatea să-și 
dispute întîietatea în ca
drul primei etape a .Cu
pei F.R.C.". Chiar dacă 
vremea n-a fost prea în
găduitoare (vînt puternic, 
frig), cicliștii sînt sportivi 
cu un curaj aparte, pre
gătiți să înfrunte primă
vara și toamna frigul și 
vîntul, iar vara canicula. 
Așa că s-a pornit la drum. 
Itinerarul: București (km 
11,,5) — Urziceni (km. 61,5) 
— București (km 11,5). La

start (ora de plecare — 
11) s-au prezentat 74 de 
alergători (8 au absentat, 
printre ei fiind și Emil 
Rusu, obișnuit în acest an 
mai mult cu abandonurile 
decît cu rulajul — vezi 
„Fleche Algerienne" și 
„Tour d’Annaba"). printre 
care 12 rutieri polonezi 
și 9 bulgari. De la în
ceput, trebuie să rea
mintim faptul că sportul 
cu pedale din Polonia, 
unul din cele mai valo
roase din lumea cicjismu-

lui amator, este reprezen
tat de garnitura nr. 1, în 
componența căreia se află 
rutierii cîștigători ai 
„Cursei Păcii" (1968) și ai 
întrecerii .Fleche Alge- 
rienne" (1969). Desigur, în 
compania unor astfel de 
adversari, lotul nostru pen
tru „Cursa Păcii" (avînd 
o pregătire modestă și o 
valoare medie) nu putea 
face mare lucru. Decala
jul valoric este însă inad
misibil de mare. In primii

F. R. C //

I 
I 
I
I
I

15 
cît 
mân, și acesta de la 
modest club provincial! 
In atari condiții, ar fi 
poate interesant de știut 
ce gîndește federația noas
tră de specialitate și care 
sînt obiectivele pe care le 
pune în fața acestui lot 
în „Turul Belgiei* șl în

clasați nu se află 
un singur ciclist

de- 
ro- 
un I

I

Hristache NAUM

(Continuare tn pag. a S-o)

I 
I
I

. cern bilanțul medaliilor olim
pice sau mondiale. Se vorbea chiar, 
poate cu temei, de o școală româ
nească de gimnastică... Dar, treptat, 
treptat, strălucirea medaliilor fetelor 
noastre a scăzut în intensitate, în pal
maresul echipei au apărut și locuri 
meaiocr© (șase, de pildă), apoi repre- 
zentativa noastră n-a mai apărut de 
loc în clasamente, pentru că atît la 
mondialele de la Dortmund, cît și la 
J. O. din Mexic a absentat, pur și 
simplu.

Acum, se fac eforturi, pe multe pla
nuri, se întreprind căutări pentru re
cucerirea pozițiilor pierdute, pentru re
lansarea^ și reafirmarea în arena inter
națională. Gimnastica dispune azi, în 
ciuda unor evidente dificultăți, de un 
spațiu de lucru mai mare decît în tre
cut, există mulți antrenori capabili, dor
nici să-și pună toată priceperea și 
puterea de muncă tn slujba marilor 
performanțe, au apărut în multe secții 
(Timișoara, Bacău, Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Lugoj, Craiova, Ploiești) fete 
talentate, de mare perspectivă, care, 
ludicios și competent pregătite, să se 
apropie de renumele vechii noastre 
echipe. Tn plus, înființarea (devenită 
certă) a centrului de gimnastică din 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej va încununa 
fericit multiplele preocupări pentru dez
voltarea acestui sport.

Poate că toate ar fi bune, poate că 
rezultatele ar fi cele scontate, dacă 
în calea tuturor eforturilor nu s-ar in
terpune un obstacol aproape imposibil 
de trecut, cel pufin în etapa actuală : 
trambulina I Aparatul acesta, de însem
nătate redusă și puțin costisitor, e ab
solut indispensabil în activitatea gim- 
naștilor, absența lui fiind profund re
simțită de sportivi. Și totuși, gimnas
tele și gimnaștii din toată țara (vreo 
citeva sute) dispun de atîtea trambu
line de bună calitate cam cît numără 
degetele unei singure mîini. De fapt, 
mai corect spus, nici nu prea dispun, 
fiindcă cele citeva trambuline se află 
numai în două-trei secții, sportivii din 
celelalte asociații și cluburi înfîlnindu-se 
cu ele, în cel mai bun caz. o dată pe 
an, la un concurs republican.

Dar aceasta nu t 
paradoxală din gimnastica 
Deși au trecut aoroaoe doi ai

a singura situație 
j noastră. 

Deși au trecut aproape doi ani de cînd 
a fost introdus noul tip de paralele, 
nici azi secțiile din |arâ nu dispun de 
aparate regulamentare. Cele existente 
(două bucăți) nu satisfac nici pe de
parte necesitățile de pregătire și con
curs, în condițiile similare celor din 
întrecerile internaționale.

Se manifestă în rîndurile specialiști
lor și tehnicienilor noștri o mare dorin
ță și ambiție de a trece peste impasul 
actual. Mulți din ei sînt gata să facă 
și sacrificii pentru a vedea din nou 
gimnastica în rîndul sporturilor frun
tașe. Or, fără înțelegerea și sprijinul 
forurilor competente în procurarea unui 
echipament strict necesar, va fi foarte 
greu, dacă nu chiar imposibil să se 
realizeze aceasta.

Și, la urma urmei, se poate oare 
admite ca o buclucașă trambulină să 
cîntărească atît de greu In gimnastica 
românească ?

Constantin MACOVEI
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NEÎNVINSUL

UNUL DIN SECRETELE LUI KILLY:
STARTUL CATAPULT

Nu s-a stins încă din memoria 
noastră seria impresionantă a vic
toriilor realizate de Kllly în se- 
zoanele 1966, 1967 și 1968, apogeul 
unei prestigioase cariere sportive, 
poate cea mai strălucită din toa
tă istoria schiului alpin. Fără în
doială că, în Killy, s-au Intîlnlt, 
în mod fericit, calități fizice ex
cepționale (un atlet desăvîrșlt) cu 
rafinamentul tehnic șl tactic al 
unul virtuoz al genului, daruri 
naturale multiplicate de un carac-

SIMBATA
ATLETISM : stadionul Dinamo, 

de la ora 16 : meciul de baraj 
pentru calificare în categoria B 
a campionatului republican pe e- 
chipe (C. Sp. Șc. — Șc. Sp. A — 
Viitorul — Caras Severin).

BOX : Sala Floreasca. de la 
ora 18,30 : finalele campionatului 
republican individual.

ciclism : Șos. Olteniței, km. 
13,5, de la ora 9 : „Cupa F.R.C.* 
— 20 km contra-timp (seniori) si 
10 km contra-timp (juniori); sos. 
Buftea, km. 7. ora 16.30 : 80 km 
pe șosea (seniori) și 30 km juni
ori.

BASCHET : Sala Constructorul, 
de la ora 16 : meciuri in cadrul 
diviziilor A șl B — Universitatea 
București — Rapid II (B. m); 
I.E.F.S. — Voința Brașov (A. f). 
Rapid București — Progresul 
București (A. f). Olimpia Bucu
rești — Școlarul București (B. f).

LUPTE : greco-romane — sala 
Progresul; de la ora 16 : campio
natul republican pe echipe : Di
namo București — Metalul Bucu
rești — Progresul București. LI
BERE ; Tot tn sala Progresul, ora 
16 : Dinamo București — C.S.M. 
Cluj — Progresul București.

POPICE : Arena „Frigul*, ora 8: 
Gloria București — C.F.R. Timi
șoara (m), arena Industria Bum
bacului A, ora 15 : Constructorul 
'București — Voința Cluj (m), a- 
rena Voința, ora 16: Voința Bucu
rești — U.T.A. (f). arena Glulesti, 
ora 16 : Rapid București — 
trolul Ploiești (f).

GIMNASTICA ARTISTICA : 
Giuleștl. ora 17.30 : întîlnire 
ternațională între echipele ,_
comotiva București si T.S.K.A. 
Sofia.

ȘAH , Sala Constructorul; ora 
16 : semifinala campionatului
■republican pe echipe mixte (run
da I).

VOLEI : Sala Dinamo, de la ora 
18 : Dinamo — Medicina Bucu
rești (f. A.).

DUMINICA
ATLETISM : Stadionul Dinamo, 

de la ora 10 : meciul de baraj 
pentru calificare In categoria B a 
campionatului republican pe echi
pe (C. Sp. Șc. — Sc. Șp. A. — 
Viitorul — Caras Severin).

BASCHET : Sala Floreasca. de 
la ora 9 : meciuri în cadrul divi
ziei B : Progresul București — U- 

' niversitatea Iași (m). Voința Bucu
rești — Universitatea lași (f>. 
Voința București — Steagul roșu 
Brașov (m).

CICLISM : str. Cîmpinel, ora 10: 
„Cupa F.R.C.* seniori 40 ture, ju
niori 20 de ture.

HANDBAL : S’adlonul Tinere
tului. de la ora 9 : I.E.F.S. — 
Inst. Ped. Bacău (f. B.) ; ora 10: 
Universitatea București — Pro
gresul București (f. A.): ora 11 : 
Universitatea București — Uni
versitatea Cluj (m. A.) ; ora 12.15: 
Politehnica București — Vcinta 
București (m. B.); ora 15.30 : Ra
pid — Cl. sp. șc. (Junioare) : ora
16.30 : Șc. sp. 1 — Sc. sp. 3 (Ju
nioare). Teren Dinamo : ora 9 : 
Șc. sp. 1 
(Juniori) ț ora xu.r; 
București — Șc. so.
(juniori): . ..........................
Buc. — Liceul 1 Brăila (juniori).

POPICE : Arena Giuleștl, ora 8: 
meciuri de divizia A : Rapid
București — Gaz metan Mediaș 
(m) ; arena I.B.A., ora 8 : Con
structorul București — Voința 
Cluj (m) — continuarea partidei.

RUGBY : Teren Steaua (Ghen- 
cea). la ora 10 : Steaua — Rul
mentul : Teren Gloria, ora 9.30 : 
Dinamo — Agronomia : teren
Parcul Copilului, ora 11.30 : Gri- 
vița Roșie — Stiinta (divizia A).

VOLEI : Sala Giuleștl. de la ora
8.30 : C.P.B. — Universitatea Cra
iova (f. A.), Rapid — C.S.M. Si
biu (f. A.). I.E.F.S. — Universita
tea Timișoara (f. A.) : sala Pro
gresul. de la ora 8.30 : Universi
tatea București — Construcții 
București (m. B). Progresul — 
Viitorul Bacău (m. A.), Viitorul 
București — Sănătatea Tîrgoviște 
(f. B.) : sala Constructorul, de la 
ora 8.30 : Medicina București — 
Constructorul Suceava (m. B.L 
Constructorul București — Uni
versitatea București (f. B). A.S.E. 
București — Flacăra roșie Bucu
rești (f. B.).

ȘAH : Sala Constructorul, ora 
16 : semifinala campionatului re
publican pe echipe mixte (runda 
a ll-a).

Pe-

sala 
in- 

Lo-

Buc. — Sc. sp. Galati 
ora 10.15 : Dinamo 

Sighișoara
Sc. sp. 2ora 11.30 :

ter de fler; ce a reușit. Ia o vlrstă 
destul de ttnără, să transforme 
voința sa In lege.

Nu este, totuși, de conceput suc
cesul său personal. In afara succe
sului colectiv al echipei franceze 
din acea perioadă, rodul unul efort 
comun al sportivilor, antrenori
lor șl tehnicienilor. După sezonul 
1964—1965 șl, mal ales, după în- 
frlngerile suferite In fața schiori
lor americani, „Bonnet și al săi* 
s-au decis să reia de la zero toa
te problemele care se puneau pen
tru a realiza o alunecare, o vite
ză superioară : studii în tunele- 
suflerij asupra proflielor șl pozi
țiilor celor mai aerodinamice, cer
cetări asupra materialelor, for
mei costumelor de schi, constitu
ției chimice a tălpilor schiului 
etc. Așa au apărut noile schiuri 
din fibre de sticlă șl rășini, com- 
blnezoanele de cursă din mătase 
colorată, noi tipuri de ceară etc.

Bonnet, Sulplce șl Berangăr 
și-au dat seama de avantaje șl au 
Insistat, In mod special, asupra 
tehnicii startului. Aici trebuiau 
luate cîteva fracțiuni de secundă 
asupra adversarilor. Totul depin
de de forța de Împingere Inițială 
a brațelor. Picioarele nu ajută 
în această fază. Astfel, Kllly șl 
ceilalți, la îndemnul lui Bonnăt, 
au acordat o mare atenție în pro
gramul de pregătire antrenamen
tului pur atletic șl, în special, 
dezvoltării musculare a trenului 
superior. Forța de împingere a 
crescut considerabil Ia toți fran
cezii, dar Kllly îi depășea cu 
mult pe ceilalți prin forța și teh
nica deja mal rafinată a noului 
procedeu de start rapid — cata
pultat.

Bonnăt constată, cu plăcută 
surpriză; că atacînd primele porți 
ale unui slalom special sau uriaș, 
Kllly avea un avantaj între șase 
zecimi șl o secundă asupra cole
gilor care foloseau aceeași tehni
că ș! o diferență de 1,2—1,5 sec. 
asupra celor care rămăseseră la 
vechea tehnică.

Pentru toți a apărut evident 
că în faza în care viteza tuturor 
concurenților era cea mal scăzu
tă, fracțiunile de secundă obținu
te printr-o tehnică superioară pot 
fl hotărîtoare șl, în orice caz, 
se obțin fără riscuri ale Integri
tății corporale, fără dezechilibru. 
Startul lansat (catapultat) a fost 
una din surprizele produse de 
Franța în marile competiții din 
1968. Dacă, în general. Kflly, prin 
calitățile și personalitatea sa, do
mina întrecerile la care participa, 
obțlnînd avantaj asupra adversa
rilor săi de-a lungul întregii curse, 
au fost, totuși, destule concursuri 
în care Kllly a ctștigat numai prin 
avantajul luat din start (prin ca- 
tapultare).

Poate numai prin startul său 
excepțional se poate înțelege vic
toria de la Grenoble 1968 asupra 
lui Perlllat în proba de coborîre 
cu 8/100 sec. și cu schiurlle ră
zuite de o ceară ce 1 se părea ne
corespunzătoare, cu numai cîteva 
momente înaintea plecării. Avan

sul luat din start • fost, deci, 
decisiv.

Această tehnică — ■ startului 
catapult — este destul de sim
plă șl, de atunci, a fost adoptată 
de majoritatea concurenților de 
clasă Internațională.

Schiorul este așezat In start șl 
așteaptă comanda de pornire. El 
se sprijină solid pe cele două 
bastoane plasate înaintea pîrghlel 
Instalației de cronometraj electric. 
La începerea numărătorii 5, 4, 3, 2, 
1, concurentul începe să alunece 
ușor —spre înapoi — 30—45 cm, 
păstrînd un sprijin solid pe bas
toane, ceea ce dă posibilitatea cor
pului să se întindă ea un resort 
gata de declanșare.

La comandă — pleacă sau >,go" 
— concurentul se năpustește 
înainte cu toată forța de împinge
re a brațelor. Pîrghla Instalației 
de cronometraj este atinsă cu o 
viteză Inițială de 10—20 de ori 
superioară celei pe care o avea 
concurentul după vechea tehnică 
de start. In momentul declanșă
rii cronometrajului, viteza schioru
lui nu mal este nulă — ca după 
tehnica veche — cl, prin efectul 
acestei împlngerl-catapult, poate 
atinge pînă la 23 km/oră.

Este drept că această tehnică 
a startului lansat pune anumite 
probleme concurenților, care au 
nevoie de a parcurge primele 
2—3 porți spre a-șl găsi ritmul 
propriu al cursei.

Uneori, atacul acesta furibund 
asupra primei porți II face să 
greșească, să întîrzie înscrierea 
în viraj sau chiar să cadă. Este 
o chestiune de antrenament, de 
personalitate, de caracter, de pre
gătire psihologică a concurentu
lui. Avantajul pe care-1 aduce 
noua tehnică nu mal lasă însă nici 
o posibilitate de alegere. Mai de
vreme sau mal tîrzlu, cel care 
atacă vîrful piramidei schiului 
trebuie să învețe pînă la automa
tizare acest procedeu fulgerător 
de a lua startul.

Killy a mers chiar mal de
parte. A perfecționat această teh
nică a startului, speculind chiar 
șl diferențele infime (de ordinul 
sutimilor de secundă) pe care 1 le 
putea oferi o tehnică superioară.

Observînd că pîrghia de crono
metraj este atinsă la nivelul ge
nunchilor, în timp ce bocancul 
prins în legătură se află încă 
înapoia liniei startului, Killy a 
adăugat la tehnica descrisă mal 
sus săritura. In momentul co
menzii — „go“ — Kllly se nă
pustea înainte printr-o săritură 
de 20—25 cm de la soi. Practic, 
tot corpul depășește linia startu
lui — gvînd o viteză inițială 
pînă Ia 25 km/oră, iar pîrghia 
instalației de cronometraj electric 
este atinsă Ia nivelul bocancilor 
rămași în urmă.

Poate că tot ce v-am spus mal 
sus vi se pare un fleac, un ni
mic, dar să știți că numai din 
aceste finisări șl superfinisărl 
incredibile îșl construiesc marii 
campioni victoriile lor.

Mihai BIRA

S-a zis și cu Cassius. Gata, 
omul nu va mai boxa — a antin- 
țat-o singur intr-o conferință 
recentă de presă, după ce no
rocul începuse din nou să-i rîn- 
jeasci. Tribunalul hotărîse sd-i 
revizuiască procesul, impresarii 
dădeau ca sigur un meci Clay 
— Frazier pentru titlul mondial 
iar neînvinsul tși găsise și for
ma orală, ca-n zilele lut bune : 
„II vreau pe Frazier. Voi fi 
gata in septembrie. II arunc pe 
orbită. Mulțimile vor asista la 
lansarea primului satelit de cu
loare"... Se înțelege ușor ce-l 
aștepta pe Frazier. Peste o săp- 
tămină, Cassius spune nu — 
„lansarea" lui Joe nu va mai 
avea loc și din pumnii lui, ni
meni, niciodată nu-și va mai 
lua nici un „zbor". Ce s-a în- 
timplat tn astea șapte zile, nu 
e nemaipomenit: Elizah 
hamed, șeful cultului de 
ține Clay, l-a amenințat că 
se urcă din nou în ring îl
pendă pe un an din funcțiile 
de ministru al negrilor musul
mani și-l privează și de numele 
sacru: Mohamed Aii. Neînvin-

sul s-a speriat de șef. Poți si 
ai dinamită in croșeul de dreap
ta — in fața celui mai mare în 
cult te închini, fără luptă, pleci 
capul, muști țirîna cu idei cu 
tot. Există oameni mai tari ca 
Liston și Clay, care-i pot pune 
k.o. din două vorbe. Sînt vorbe 
mult mai eficace decit cel mai

de-al lui Joe Louis. Obișnuința 
supunerii are un pumn sălbatic,

MOITESSIER
Se întîmplă ceva frumos un

deva pe mările lumii, In timp 
ce noi, cei de pe uscat, dor
mim, mîncăm, cosim și uruim. 
Un bărbat numit Bernard Moi-

IN DIVIZIA A

0 ETAPĂ CU MECIURI „CHEIE"3!

Mu- 
care 
daci 
sus-

dur un-doi la plex. Greul grei
lor tremură in fața unei ame
nințări orale și a unei desti
tuiri din post.

Nu e nemaipomenit, nu e fru
mos — dar e adevărat și atit 
de obișnuit Incit simt o ame
țeală uriti de parcă m-ar fi 
pocnit la bărbie un upercut

tessier, singur pe un Ketch de 
oțel numit „Joshua" (12 metri), 
în loc să se întoarcă acum, în 
aprilie la Plymouth, ciștigind o 
cursă istorică (înconjurul lumii, ■ 
pe apă, fără escală) avînd de în
casat și 5 000 de lire sterline și 
cupa „Golden Glob" — se riz- 
gîndește după trecerea capului 
Horn și o dată ajuns la insulele

Falkland n-o mai la spre Nord, 
ci spre Est, către capul Bunei 
Speranțe, anunțind concis că 
face încă un tur al lumii, tot 
singur, tot fără escală. Comen
tatorii nu înțeleg prea multe: 
ei susțin că Moitessier ar fl 
vrăjit de chemarea Pacificului. 
Soția lui, înnebunită de griji, 
nu poate explica nimic i „Cînd 
Bernard a hotărîi ceva, el mer
ge pini la capăt". Dar care e 
capătul pămîntuluî ? Chiar 
dacă-i speriată de moarte, eu 
înclin si cred In ce spune ne
vasta și susțin că Moitessier s-a 
decis să călătorească pînă la 
capătul răbdării sale, pînă la 
ultimul meridian al puterii de 
a suferi șl a rezista — și asta 
Intr-un secol In care nimeni nu 
mai are răbdare nici măcar pen
tru sine însuși. El vrea să des
copere porturile răbdării, gol
furile calme ale suferinței, insu
lele și Indtile negre ale ocea
nului numit singurătate și, poa
te, un nou continent sentimen
tal. Toți știm cum se ajunge 
de la Capul Hom la Plymouth. 
Dar Pacificul renunțărilor, o- 
ceanul luptei cu tine însuți, tși 
așteaptă Columbul.

Radu COSAȘII

Azi șl mîine, după o întreru
pere de două săptămîni, cele 
mai bune formații de popice, 
participante la divizie, reiau 
întrecerea. Etapa a XlV-a pro
gramează o serie de partide 
care, în special la bărbați, pot 
aduce modificări în clasament. 
Derbyul competiției masculine 
se dispută la Ploiești, unde Pe
trolul va primi replica Olimpiei 
Reșița, una dintre cele mai bune 
echipe, care are în Micoroiu, 
Rădulescu și Băiaș jucători 
constanți în rezultate de peste 
900 p.d. în caz că Petrolul va 
fi învins de către Olimpia, iar 
la Cîmpina Flacăra o va întrece 
pe Voința Tg. Mureș, primul loc 
în clasament va fi ocupat de 
cîmpineni. La femei, lidera 
campionatului, Laromet Bucu
rești, are de susținut un exa
men foarte greu la Reșița, unde 
va juca cu C.S.M., formație 
care, în retur, a obținut citeva 
rezultate excelente chiar și în 
deplasare.

înaintea etapei a XlV-a, cla
samentul arată astfel :

FEMININ
Laromet Buc. 13 
Voința Buc. 13 
Voința Tg. M. 13 
Hidro. Bv. ■* 
CSM Reșița

6. Petrolul Pl.
7. Voința Cluj
8. U.T. Arad

1.
2.
3.
4.
5.

13
13
13
13
13

0 
0 
0
0
0
0 
0 
0

2
4
5
5
7
7
7
8

30273
31155
31629
30966
30601
30455
30410
27493

35
31
29
29
23
25
23
23

Act final în campionatul 
național de handbal

t Or mare din POO- D 
echipei' noastre și un „egal* 
realizat în retur de Steaua 
ne-ar mai putea aeorda spe
ranțele titlului. Soaotim, ori
cum, că și anui acesta contu
rile se vor încheia tot în ulti
ma etapă, în lupta directă din
tre noi*. Ge s-a făcut la Dina
mo în vederea împlinirii aces
tor deziderate ? Antrenamente 
severe, cu accentul pe apăra
re. în «eea ce privește efecti
vul, se contează pe aceiași ju
cători, cărora li s-au alăturat 
doi tineri — Ggăceanu șl Trăi- 
lă — aduși pentru „creștere*.

Aflăm, în același timp, că 
Steaua a renunțat la serviciile 
lui Alboaiea și Roșescu, aflați 
acum în garnitura formației 
bucureștene Voința, și că ju
cătorul Gațu nu și-a încheiat 
peregrinările în vederea găsi
rii unui loc în formație. După 
ce a fost inter rătăcitor și ex
tremă stingă, a devenit, pe 
rînd, pivot, extremă dreaptă și, 
ocazional, conducător de joc. 
Mobilitatea, capacitatea sa de 
adaptare, rămîne, totuși, o sa
bie cu două tăișuri. Dacă an
trenorii au făcut din el un ju
cător universal, nu pot face, în 
același timp, și un specialist, 
oscilația între posturi nepermi- 
țînd acest lucru. Cel mai în
grijorat de această stare de lu
cruri este însuși Gațu. Ultima 
soluție 1 Se pare că reprofila

rea I Reîntoarcerea la vechea 
lui pasiune : fotbalul. Desigur, 
pentru publicul care-1 adoră 
faptul nu reprezintă, totuși, o 
pierdere (Gațu reapărînd din 
nou în arenă, în altă postură). 
Pentru handbal, însă, DA.

„U* Gluj mizează în noul 
campionat pe forma exeelentă 
a lui Oană, golgeterul turneu
lui de la Mieleez (Polonia). O- 
biectivele echipei clujene ne 
sînt cunoscute : locul trei în 
clasamentul final, fotoliu la 
care aspiră și colegii lor din 
Timișoara, <sît și dinamoviștii 
băcăuani, aflați acum sub con
ducerea unui coechipier, jucă
torul Horobăț.

Campionatul feminin se a- 
nunță și mai disputat, pentru 
că titlul este revendicat de 
trei echipe, aflate în momen
tul de față la o diferență de 
numai trei puncte. Preopinen
tele vin după turnee interna
ționale dificile („U* Timișoara 
cîștigătoare a turneului de la 
Bratislava, Rapid și Confecția 
participante la „Cupa Primă
verii* de la Buhuși), competiții 
în care și-au verificat poten
țialul de joe și au realizat ul
timele retușuri.

Așadar, mîine, start în ul
tima și, desigur, cea mai pal
pitantă cursă a campionatului 
național. O dorim disputată și 
cîștigată, în ambele cazuri, de 
cel mai bine pregătit.

9.
10.

1.

Rapid Buc. 13 3 1
Gaz met. Med. 13 2 1

MASCULIN
Petrolul Pl.

2. Fl. Cîmpina
3. Ol. Reșița

4. Voința Tg. M.
5. Rapid Buc.
6. Voința Cluj
7. C.F.R. Tim.
8. Constr. Buc.
9. Gaz met. Med. 13

10. Gloria Buc. îs

13
13 
13
13
13
13
13
13

9
10

30420 20
29685 18

68070 333 --
3 61594 33
4 68123 31
4 67770 31
7 66485
7 65542
8 64579
9 65283

10 65731
10 64047

25
25
23
21
19
19

Un cititor 

ne semnalează
Un cititor din Craiova, Aurel 

Teodorescu, domiciliat în car
tierul Brazda Iul Novac, blo
cul H5, sc. I, ap. 3, ne semna
lează frecventele defecțiuni In
tervenite în primirea abona
mentului la ziarul nostru. „De
seori, ne scrie tov. Teodorescu, 
primesc „Sportul" cu o zi întîr- 
ziere, iar cite o dată se întîm
plă si nu mai vină de loc. In- 
teresîndu-mă la oficiul poștal 
nr. 7 din Craiova mi s-a răs
puns de către persoana însăr
cinată cu difuzarea presei că 
dînșii distribuie ceea ce li se 
dă. De la factorii poștali am 
aflat că uneori se mai încurcă 
coletele și că numai după ce 
fac drumul pînă la Timișoa
ra unele pachete cu ziare pen
tru Craiova sînt readuse In sta
ția de destinație. Intrebînd însă 
cum se explică faptul că la 
chioșcurile din oraș „Sportul" 
vine cu regularitate, iar la a- 
bonați nu, factorul mi-a răs
puns cu seninătate: Dvs. vi 
s-au luat, oricum, banii; inte
resul este si fie distribuită mai 
întîi „marfa" pentru vînzarea 
liberă 1“

Faptele relatate de cititorul 
nostru din Craiova ni se par 
elocvente în privința mentali
tății anumitor lucrători din sis
temul complex al difuzării pre
sei, a tratamentului total ne
corespunzător la care sînt su
puși pe alocuri (sesizări simi
lare am mai primit șl din alte 
localități) abonațli la presă.

Semnalăm acest caz foruri
lor competente, cu speranța că 
vor fi luate măsurile necesare 
pentru evitarea în viitor a u- 
nor asemenea procedee.

Nu este vorba numai de iresponsabilitate!
Drumuri reportericești 

ne-au purtat deunăzi prin 
parcul-grădinfi al „Drep

tului*. Mergeam la Cabinetul 
de medicină sportivă al Univer
sității București, găzduit în clă
direa elegantă a căminului de 
studente. Ne propusesem o re
latare despre activitatea care se 
desfășoară aici, nu pentru a-i 
elogia neapărat pe oamenii ca
re, muncind, socotesc că-și fac 
doar datoria (și nu reclamă 
popularitate), ci — mai ales — 
pentru a împărtăși unor unități 
asemănătoare, mal tinere, din 
experiența acestui vechi șl solid 
nucleu.

Din păcate (și într-un mod cu 
totul neașteptat) planurile noa
stre au căzut baltă. Deși cabine
tul nu era închis. Dar, l-am gă
sit pe medicul de serviciu (dr. 
Vera Valeriu) într-o stare de 
spirit cu totul nepotrivită unui 
dialog pe o asemenea temă, stă- 
pînit de mîhnire și indignare, 
sentimente care nu se exclud 
în mod obligatoriu.

Ce se întîmplase ?
Puțin înaintea vizitei noastre 

se prezentase la control, pentru 
a obține viza medicală indispen
sabilă participării la jocuri, rug- 
bystul AUREL GRUȘEVSCHI, 
din echipa ARHITECTURA 
BUCUREȘTI. Verificînd carne
tul de legitimare, medicul ob
servă că persoana care se afla 
în fața sa nu numai că nu sea
mănă, dar nici măcar nu aduce 
cu fotografia de pe legitimație. 
Falsul era evident! în locul lui 
GRUȘEVSCHI venise un altul I 
Iată dar că și așa ceva este po
sibil ...

O dată mistificarea descope
rită (și pentru că necinstea a 
mers totdeauna la braț cu lași
tatea), necunoscutul a fugit. 
(Numele lui nu-l cunoaștem, dar 
nu va fi greu să-l aflăm even
tual cu concursul antrenorului 
echipei, prof. N. Pădureanu).

în sala de așteptare se afla 
însă... Grușevschi, care a in
trat în cabinet, motivînd că

nu a-n prezentat EL la control 
fiindcă „H era teamă de un aviz 
nefavorabil" șl cerînd carnetul 
de legitimare. Iar pentru că nu 
l-a căpătat, a devenit agresiv, a 
avut o atitudine insolentă față 
de medic, motiv pentru care a 
fost poftit să părăsească incinta 
Dispensarului.

Poate că acest fapt, cu totul 
reprobabil, putea fi socotit un 
caz izolat dacă...

... Dacă joi 3 aprilie, venind 
la control, baschetbalistul BA- 
RABAȘ, tot din echipa ARHI-

■ ■■

BWRTO1A
UN SFAT PENTRU 0 TÎNĂRĂ DE 20 DE ANI...

Tovarășe redactor, am nevoie 
de un sfat. Am 20 de ani. Sînt 
studentă și în cele mai multe si
tuații mă orientez singură. în- 
tr-o anume direcție, însă, îmi 
trebuie un sfat bun, așa cum 
le trebuie florilor lumina soa
relui. Singură nu mă pot des
curca și aș fi disperată să nu 
pot depăși impasul în care mă 
aflu.

încă din fragedă copilărie am 
o pasiune : am îndrăgit, mai 
muit decit orice, sportul arme
lor albe. Am ajuns să-l practic 
de la o vîrstă fragedă și în 
condiții cu nimic deosebite, dar 
cu timpul m-a cucerit total, 
însă, deși sînt stăpînită ireme
diabil de pasiunea mea, imi dau 
seama că-mi lipsește ceva, sau, 
poate tocmai din cauza asta, imi 
dau seama că nu mă pot reali
za pe deplin, deși ar cam fi 
timpul.

Am început scrima la clubul 
Progresul, cu doi dintre cei mai 
buni antrenori de la noi - 
Nicolae Marinescu și Angelo 
Pellegrini. Mă aflu și acum sub 
îndrumarea acelorași antrenori; 
deci, mă bucur de condiții de 
pregătire dintre cele mai bune. 
Am fost, imediat după ce m-am 
remarcat prin cîteva rezultate, 
încurajată de federație, introdu
să în loturile reprezentative și 
recomandată pentru competiții 
internaționale. >

în momentul de față trec, 
însă, printr-o perioadă grea, de 
derută. îmi dau seama că, deși 
cunosc o gamă largă de ele
mente tehnice, nu mă folosesc 
de toate, atunci cînd am nevoie 
de ele, cl numai de o mică par
te. îmi dau seama că, de foarte 
multe ori, în timpul luptei, nu 
folosesc acțiunile tactice cele 
mai potrivite, ba mai mult, se
sizez aceasta, abia după ce ies 
de pe planșă. Sînt conștientă de 
faptul că marea majoritate a 
acțiunilor pe care le aplic în 
concursuri nu-mi trec prin cap, 
ci apar ca răspunsuri reflexe la 
acțiunile adversarelor sau la si
tuațiile create de luptă. Deci, 
s-ar părea, că pe planșă nu gîn- 
desc, sau nu pot să gîndesc. 
Poate că toate acestea se dato- 
resc faptului că întotdeauna, pe 
planșă, atit în asalturile ușoare, 
cit și în cele grele, dar mai ales 
în momentele hotărîtoare - 
cheie — gindirea îmi este sub
ordonată nervozității. Și rezul
tatele apar în consecință. Nu 
știu cum mi-aș putea stăpini 
această stare și, poate, că nici 
nu m-am gîndit niciodată la 
asta. Oare completarea cunoș
tințelor teoretice m-ar ajuta să 
intru pe planșă mai sigură de 
mine și să depășesc impasul in

care mă aflu ? Oare dezvoltarea 
bazei tactice, acum cam limita
tă, m-ar face să fiu mai stăpî- 
nă pe mine și aceasta să aducă, 
după ea, și stăpinirea nervozi
tății ? îmi trebuie un sfat. Am 
neapărată nevoie de un sfat fo
lositor. Vreau să obțin mari per
formanțe, doresc din tot sufletul 
să realizez ceea ce a reușit, 
spre exemplu, Olga Szabo, 
și-mi dau seama că am posibi
lități.

Acum sînt foarte amărită că. 
la ultima mea participare în 
campionatele mondiale pentru 
tineret, n-am reușit să cuceresc 
titlul, deși aveam șanse. Trec 
în rindurile senioarelor fără a- 
ceastă invidiată și mult rîvnită 
aureolă. Atît de mult aș fi do
rit-o și atît de mult m-ar fi 
descătușat, pentru că, chiar la 
intrarea mea definitivă între 
senioare, mă aflu în acest im
pas. (Sau poate mai de mult).

Iată de ce cred că neapărat am 
nevoie de un sfat, care să-mi 
ajute să văd mai limpede, să mă 
poată face să mă realizez ca 
sportivă, așa cum mă visam cînd 
eram copilă și cum mai visez 
și acum. Doresc din toată inima 
să nu rămînă numai un vis ne
împlinit.

Poate se va găsi cineva, și 
sper aceasta, să-mi poată da 
sfatul de care am atîta nevoie.

★
Nota autorului : De fapt, scri

soarea de mai sus nu este o 
scrisoare reală, ci numai un pre
text de meditație pentru una 
din speranțele scrimei noastre 
feminine, talentata Adriana Mo- 
roșanu, și pentru cei ce se ocu
pă și răspund de pregătirea ei.

p. conf.
Cornel GEORGESCU

— Mistificări

si falsuri

in vizele medicale

ale sportivilor —

TECTURII, n-ar fi avut în car
net un aviz de joc anterior pe 
care, examinindu-1 cu atenție, 
medicul a constatat că este 
FALS. Adică, ștampila și pa
rafa erau contrafăcute, iar sem
nătura plastografiată! (Foto
copiile acestor documente se a- 
flă la redacție).

Apare, deci, absolut logică 
presupunerea că CINEVA de
ține ștampila și parafa false și 
le poate folosi nu numai pentru 
legiferarea vizelor semestriale, 
dar, eventual, și in alte scopuri.

Acestea sînt faptele, consta
tate de noi, care ne-au obligat 
să amînăm pentru altă dată 
discuția — schimb de experi
ență înscrisă inițial pe agendă. 
Pentru că, faptele sînt de o 
mare gravitate, mai ales eă nici 
nu sînt cele dinții.

★
• Sub aspect moral, și 

de legalitate, ele sînt incalifica
bile, necesitînd (poate) șl o an
chetă penală.

• Sub aspect medical-sportiv, 
ele readuc în discuție o serie 
de principii de conduită călcate 
tn mod flagrant, deși sînt de 
multă vreme riguros stabilite.

Apare aproape de necrezut 
cum într-un mediu universitar, 
Intelectual deci, chestiunea con
trolului medical al sportivilor 
este privită și tratată cu o ase
menea iresponsabilitate. în me
morie ne mai este proaspăt ca
zul tragic al fotbalistului gălă- 
țean Constantin Stătescu, vic
tima unei neglijențe, la care a 
fost și el părtaș. Fotbalistului 
Popa de la Universitatea Craio
va i se descoperă tirziu, la pri
mul control serios căruia i s-a 
supus, o insuficiență aortică. Se

para că de o maladie cardiacă 
este suspect și tlnărul Simlonaș, 
de la Dinamo Bacău.

Dr. Vera Valeriu ne relata, 
cu o profundă amărăciune, că 
în privința controlului medical 
al sportivilor, a acestei „teribi
le* vize, persistă mentalități re
trograde/ se constată cazuri 
grave de formalism și neglijen
tă din partea antrenorilor, spor
tivilor, chiar șl a unor medici.

Cauzele sînt, după părerea 
domniei sale, multiple.

>• în primul rînd, comodita
tea, lipsa de convingere în ceea 
ce privește necesitatea controlu
lui. (Majoritatea sportivilor se 
prezintă la termene limită, în 
ajunul expirării vizei, aglome- 
rînd cabinetele).

!• Apoi, teama unor antrenori, 
care nu au jucători de rezervă, 
ca nu cumva unui titular in- 
terzlclndu-l-se participarea la 
competiție echipa să fie des
completată. Este de prisos să 
subliniem caracterul monstruos 
al unui asemenea procedeu.

în sfirșit, mai sînt medici 
care nu-și onorează halatul al^ 
dînd consultații... prin telefon 
și vize pe „cuvînt de onoare*.

Ziarul nostru a dezbătut am
plu, nu de mult, unele aspecte 
de fond ale medicinii sportive.

Cazurile de față dezvăluie o 
nouă fațetă, care va trebui lu
minată.

Reportajul „pozitiv* pe care 
ni l-am propus, a fost ratat. Dar, 
poate, tot răul să fie spre bine...

Valeriu CHIOSE

Nouă echipe de lupte 
in întrecere la Rădăuți

Sala sporturilor din Rădăuți 
a găzduit o importantă compe
tiție de lupte greco-romane, 
care s-a bucurat de participa
rea a nouă echipe din Rădăuți, 
Bacău, Bicaz și Fălticeni. O 
comportare bună au avut la 
întrecerile primei ediții a com
petiției luptătorii L. Eizic, S. 
Șargu (Rădăuți), N. Bălan, P. 
Husaru (Bacău), I. Pertea și 
I. Ioniță (Bicaz). Iată cîteva 
rezultate : IPROFIL Rădăuți cu 
Metalul Rădăuți 39-1, cu Ci
mentul Bicaz 38-2, cu Dinamo 
Bacău 27-13 ; CIMENTUL BI
CAZ cu Dinamo Bacău 8-32, 
cu Tinerețea Fălticeni 10-30 ; 
DINAMO BACAU cu Tinerețea 
Fălticeni 32-8, cu Metalul Ră
dăuți 34—6 etc. Pe primele locuri 
s-au clasat : IPROFIL Rădăuți 
13 p, Dinamo Bacău 10 p, Me
talul Rădăuți 8 p.

V. ȘTEFANESCU 
corespondent

SĂPTÂMÎNA

Farul Constanța cu 5—0 (5—0). 
Au înscris : Bărgăunaș — încer
care, șl Crețulescu — transfor
mare. (S. BALOI — corespondent)

Iată clasamentul la zi e

De la un but la altul
Intr-un meci restanță din divi

zia A, ragbyștil de la știința Pe- 
troșenl l-au Întrecut pe cel de la

1. Dinamo
2. Steaua
3. Grivita 

Roșie
4. știința
5. Farul
6. Unlversit.
7. Politehnica
8. Rulmentul
9. Agronomia
10. Progresul

11. Gloria
12. Construct.

13 12 0 1 172— 53 37
13 11 1 1 239- 89 38
14 10 2 2 189— 72 36
15 7 1 7 87- 79 30
15 6 2 7 122—105 29
15 5 3 7 101—134 28
13 6 1 6 102—118 26
13 5 3 5 66— 86 26
13 4 4 5 86-155 25
14 2 1 11 72—131 19
13 2 1 10 58—157 18
13 2 1 10 76-191 18

VIITOARE PE ECRANE

MIRCEA

O NOUĂ PREMIERĂ A STUDIOULUI 
CINEMATOGRAFIC „BUCUREȘTI"

muzica CORNELIU GEORGESCU

EUGENIA 
BOSÎNCEANU 
MICHAELA 
CARACAS 
VISTRIAN 
ROMAN 
MATILDA și
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Radiografia unui ciclu săptămînal 
de antrenamente la „U" Cluj

® între doua victorii • Cum lucrează antrenorul Ștefan Cirjan 
® Un „trio“ care funcționează eficient •' întotdeauna mai este 

ceva de retușat • Cîte ceva despre jucători

Marti. 1 aprilie, suporterii. In- 
ghesulti la porțile stadionului din 
Cluj, felicitau și aplaudau „ll“-le 
victorios la Arad și. cîteva minu
te mal tîrziu, îsi ocupau locurile 
în tribune spre a urmări obișnui
tul antrenament al studenților de 
la „U“.

Antrenorul Stefan Cirjan, Îm
preună cu Silviu Avram — secun
dul său — și cu dr. Sandu Pop. 
erau de mult sosit! la stadion șl 
revedeau in cele mai amănunțite 
detalii planul de pregătire al 
ciclului săptămînal.

Problema refacerii Incnetea 
fruntea tînărului, dar experimen
tatului doctor, care in tlnaL tre- 
cînd în revistă fisele Individuala 
cu indicii fiziologici a concluzio
nat scurt : băieții sint Încă nere- 
făcuți complet, dar se prezintă 
mai bine ea la Începutul aăptă- 
minii trecute.

— Se impune deci o individua
lizare precisă. Ciclul de pregătire 
eă nu depășească. însă, două an
trenamente die vîrf, stabilește 
„nea Fane". Cu apărătorii, săp- 
tămîna aceasta vei lucra tu, A- 
vrame, iar eu, cu mijlocașii șl 
înaintașii. Obiectivele de instrui
re : refacerea individualizată, dez
voltarea forței șl a vitezei, Îmbu
nătățirea circulației cu și fără 
minge, marcajul strict în apărare, 
iocul cu capul și degajările, com- 
linațiiie In atac si trasul la poar

tă. Ca intensitate și durată, narii 
SO de minute cu intensitate medie, 
miercuri 100 de minute — intensi
tate maximă, joi loo de minute — 
medie, iar vineri 60 de minute cu 
intensitate maximă — joc școală.

A început, apoi, primul antre
nament al ciclului.

★
încălzirea- a făcut-o Avram, so- 

licitînd jucătorii progresiv în e- 
xercit.it cu mingea. Păcat că nu 
a desfășurat această încălzire pe 
toată suprafața terenului, d a lu
crat doar pe o fișie din el.
. După aceste 15 minute. Pupi 
Avram, cu Solomon, Pexa, Sop- 
tereanu șl Cîmpeanu, lucrează pe 
o laterală a terenului pentru vl- 
teză-forță șl forță în trasul la 
poartă de la distantă. „Morișca" 

-In care sint atrași jucătorii îi bo- 
licltă șl obiectivul este atins.

Tot 45 de minute lucrează și 
Ștefan Cirjan. „Bătrinul" acordă 
exercițiilor un ccntinut tactic, 
urmărind demarcarea — combina
ția în doi — tîsnirea și trasul la 
poartă din afara careului de 16 m. 
Bungău este „tunarul" si preves
tește, prin dispoziția sa deosebită, 
că va fi în curînd titularizat. Ml 
s-a părut că este mal iute șl 
mai proaspăt ca niciodată. L4eă 
se remarcă prin fantezie si sub
tilitate, ca și Barbu, de altfel. 
Neșu pare că zburdă, nu fade nici 
o pauză,..

Nea Fane nu e totuși, mulțumit 
și corectează întruna : „Pasa fi
nală, atentle la pasa finală 1"

MATACHE SUSPENDAT 
PE 2 ETAPE

Comisia de competiții și dis
ciplină a F. R. Fotbal a anali
zat comportarea jucătorului 
Matache (Vagonul Arad) în 
meciurile Vagonul — „U“ Cluj 
(a bruscat pe unul dintre arbi
trii de linie) și Vagonul — 
Rapid (a protestat la deciziile 
arbitrului și a avut o atitudine 
ireverențioasă față de observa
torul federal) și a hotărît sus
pendarea sa pe timp de două 
etape.

C.F.R. Sighișoara va juca 
două etape pe alte terenuri

în ultima sa ședință, Comi
sia de competiții și disciplină 
a F. R. Fotbal a hotărît ridi
carea dreptului de organizare 
pe timp de două etape echipei 
C.F.R. Sighișoara, deoarece în 
timpul partidei C.F.R. Sighi
șoara — Chimia Făgăraș unul 
dintre arbitrii de linie a fost 
lovit cu o piatră, iar după ter
minarea jocului a fost moles
tat de eîțiva spectatori.

I’RBNOSTICUL NOSTRU
Bologna — Cagliari 2
Milan — Juventus 1
Napoli — Fiorentina X
Palermo — Pisa 1
Roma — Lanerossl 1
Torino — Atalanta 1
Varese — Internazlonale 2
Verona — Sampdorla X
Dunărea — Oțelul Galați 1
Poiana — Steagul roșu 2
C.F.R. Tim. — Politehnica Tlm. 2
Chimia Rm. V. — Metalul Hun. 1
C.F.R. Cluj — Medicina Cluj 1

CINCI „EVADĂRI"...
Nu de mult, 60 dintre copiii 

„teribili” ai fotbalului româ
nesc, autentice speranțe ale vi
itoarelor turnee U.E.F.A., au 
participat la o pregătire co
mună, ocazionată de vacanță, 
și găzduită, între 25.111—5.IV, 
de Poiana Brașov. Am încercat, 
la revenirea în București a 
conducerii taberei, să aflăm 
cîteva ultime vești din perime
trul vieții „noului val" al fot
balului nostru. Încercarea a 
fost însă — surprinzător — 
sortită eșecului, interlocutorii 
noștri vădind o zgîrcenie ne
obișnuită în a ne oferi amă
nunte din „jurnalul de bord" 
al pomenitei tabere.

Cauza acestei tăceri, înve
cinată undeva cu jena, era ur
mătoarea : CINCI DINTRE 
FOTBALIȘTII PREZENȚI LA 
LOT — V. Curăvale (Steaua), 
M. Tepeluș și I. Jenică (Stea
ua „23 August"), V. Năstase 
(Progresul), N. Mateescu (Fa
rul) - PĂRĂSISERĂ DEFINI
TIV TABĂRA, PE FURIȘ, FA- 
RA NICI O ÎNȘTIINȚARE 
PREALABILA, creind îngrijo
rare și confuzie în rîndul ce
lor prezenți la Poiana Brașov.

Așadar, cinci fotbaliști aflați 
încă la începutul carierei, cinci 
elevi chemați a-și petrece va
canța în cadrul unui program 
relaxat, odihnitor, care îmbina 
activitatea sportivă cu cea re
creativă, își părăsesc colegii din 
motive care nu pot fi încre-

Ultlma parte a antrenamentului 
Încearcă ^aplicativitatea" sarcini
lor din antrenamentul pe com
partimente, abia consumat. Se 
joacă pe latul ter mulul. Dispozi
ția e în continuare bună, com
binațiile sînt reușite, dar... tra
sul la poartă in forță nu »e face 
vizibil. De ce 7 I De ce să ne 
mulțumim numai cu loo fără go
luri T

La garderobă. Intră In acțiune 
doctorul Sandu Pop, care face 
diferențiat jucătorilor oxigeno-te- 
raple. 11 preocupă intens proble
ma refacerii.

★
A doua zi. In același decor, la 

aceeași oră (16) începe al doilea 
antrenament al ciclului.

Doctorul este zlmbltor t băieții 
au arătat la controlul fiziologia 
un potential mal ridicat.

Antrenorii ti solicită mal mult, 
reducînd pauzele dintre exerciții 
și stimultad progresiv viteza.

După Încălzire, asistăm la un 
exercițiu in circuit, executat In 
prezența Iul Avram, de Solomon, 
Pexa, Soptereanu șl Cîmpeanu. 
Se ating „laturile" sprintului, gle 
săriturii la cap, ale degajării 
cu capul șl cu piciorul și cele <14 
lansării.

Se lucrează în viteză șl cu mul
tă energie (forță). Avram remar
că discret : „Asa băieți, vă intra- 
bulnțațl bine".

In partea cealaltă a terenului, 
Cirjan dirijează un exercițiu de 
„șnur". In care se urmărește cir
culația, pasa, fenta, un—dol-ul sl 
finalizarea. Se joacă la o poartă. 

Mijlocașii aplică marcajul stilet, 
dar nu reușesc să se tină de 
„zburdalnicii" Llcă, Mustetea. sl 
Barbu. Bungău se demarcă in
teligent șl „pușcă" bine poarta.

Corectările nu lipsesc. dar bă
ieții fac mereu o greșeală tactică 
nedemarcindu-se șl pe aripi. El 
centrează exercițiul mai mult pe 
zona frontală ș! neglijează Părți
le laterale, lnghesulnd, deci, Jo
cul.

După scurgerea celor 50 de mi
nute, urmează jocul la două porii 
șl de această dată remarcăm cu 
satisfacție aplicativitatea sarpinl- 
lor <Uu partea premergătoare jo
cului. Doctorul consideră că nit 
este necesar să mai facă oxlgeno- 
terapie.

★i
Joi, tot lotul este complet Au 

venit și Anca, Crețu, Codrea, 
Ulfăleanu sl Oprea de la loturi. 
Antrenorul principal se consultă 
cu medicul șl stabilește că e mal 
util să nu facă antrenament și le 
indică bale-masaj si vitamlnlzare.

Toți ceilalți participă la cel de 
al treilea antrenament al ciclului 
și timp de 100 minute se face in
dividualizare. Intensitatea este 
medie — prin durata mal mare 
a pauzelor dintre serii. Jucătorii 
depășesc uneori intensitate* ce
rută. Cirjan nu-1 oprește, aealzlnd 
că au recuperarea asigurată.

★i
Vineri, ultimul antrenament.
60 de minute de intensitate ma

ximă într-un joc la două porii 
pe terenul din parcul Babes. E- 
chlpa probabilă joacă contra e- 
Chlpei de tineret. Întărită cu ju
cătorii rămași de la echipa primă. 
Barbu se accidentează, iar Bun
gău îl la locul. Se joacă energic, 
avîntat și totuși combinativ. Anca 
este inepuizabil. Rulează ca Za- 
topek pe timpuri. Neșu, de ase
menea, iar Solomon și Hexa sint 
de un calm șl de o promptitu
dine care se impun a fi remar
cate. Antrenamentul reușește 61 
dă speranțe pentru jocul cu 
steaua.

* O curiozitate 5 
la turneul de la Can
nes, pe care l-au cîș
tigat în aplauzele pu
blicului local, deși în
vinsa din finală fu
ses* chiar echipa 
Franței, juniorii ro
mâni erau gata-gata 
să nu plece ! Formele 
de pașaport s-au făcut 
in ultimul moment, vi
za franceză fiind lua
tă de-abia pe aeropor- 
td de la Nisa, în pre
zența gazetarilor fran
cezi, care așteptau cu 
nerăbdare sosirea e- 
chipei României la 
turneu.

I* Prima declarație 
a juniorului arădean 
BROȘOVSCHI, după 
coborîrea din avionul 
de Paris : „Tot U.T.A. 
ia campionatul! Dacă 
trecem de... Vagonul 
(cu Jiul nu se poate 
să nu ciștigăm I), luăm 
un avans pe care nici 
un... Expres din lume

dințate decît ,tunor... bilețele de 
recreații: „mi-era dor de casă” 
(V. Năstase), „de ce eu să fiu 
chemat la lotul mic ?“ (V. Cu
răvale), „2 1“ (N. Mateescu).

Dacă atmosferei acestor „e- 
vadări" îi adăugăm atitudinea 
unui timpuriu și nejustificat ve
detism, manifestată de alți ju
cători prezenți la Poiana — în
tre care M. Decu (Dinamo Bucu
rești) și C. Georgescu (F.C. Ar
geș) n-au făcut altceva, ne de
clara Ion Voinescu, decît să 
„joace în glumă, să mestece 
gumă, să protesteze la fiecare 
recomandare, să afișeze o ati
tudine plictisită și plină de o 
exagerată încredere în sine” — 
trebuie să conchidem, cu părere 
de rău, că tabăra de la Poiana 
Brașov s-a desfășurat, cel pu
țin la nivelul performanței, sub 
semnul nerealizării. De aici și 
explicația tăcerii interlocutori
lor noștri...

Trecînd însă mai departe, la 
capitolul cauzelor care gene
rează un asemenea mod de a 
privi lucrurile, ne vedem ne- 
voiți să recunoaștem că este 
imperios necesar să se ia mă
suri punitive, și încă din cele 
mai drastice.

Intre aceste coordonate, sub
scriem hotărîrii antrenorului 
federal C. Ardeleana de a »o- 
licita, la prima întrunire a co
misiei centrale juniori, sus
pendarea celor vinovați, spe- 
rînd că prijitr-o astfel de măsuri

Duminică Isl face din nou apa
riția soarele primăverii. Meciul cu 
steaua — o victorie de prestigiu, 
meritată. Ea Încununează străda
niile antrenorilor, ale medicului 
șl ale jucătorilor dlntr-un ciclu 
de pregătire săptămînal bine or
ganizat. cu personalitate, cores
punzător potențialului real al ju
cătorilor șl tlnînd seama de greu
tatea jocului de campionat. Re
marc individualizarea, modula
ția tonului In corectările făcute 
de antrenor, exemplificările prac
tice ale secundului Avram, cola
borarea cu medicul, preocupări
le acestuia pentru REFACERE, 
ea șl disciplina totală a jucăto
rilor. In ciclurile ce urmează 
nu ar fi rău să se includă Insă 
mai multe exerciții pentru pregă
tirea Jocului cu capul, desfășu
rarea jocului pe toată lățimea te
renului șl dezvoltarea Încrederii 
In trasul la poartă.

Așadar, muncă de calitate șl 
atmosferă bună la Universitatea 
Cluj.

V. MARDARESCU 
antrenor federal

Un atac al Politehnicii, respins de portarul brașovean (fază 1 
din meciul Politehnica București — Metrom Brașov) 

Fotoi TR. GEORGESCU

(ați înțeles aluzia!) 
nu-l mai recuperează".

* O lntîmplare cu 
tîlc, miercuri, la Tîr- 
goviște. După înfrîn- 
gerea lotului de tine-

se dea o amploare de
osebită ...

Ce școală I

* Aflăm că joi di
mineața, în vreme ce 
echipa Progresul se

iTUiScTetit..
ret în fața diviziona
rei C din localitate 
(0—1), care a succedat 
altui „prestigios" eșec 
suferit acum o săptă- 
mînă la ... Brăila (0—1 
în fața divizionarei B 
Progresul), antrenorul 
lotului, DINCA SCHI- 
LERU, i-a explicat co
respondentului nostru 
MIȘU AVANU că a 
fost un joc-școală, fă
ră mare importanță. 
Și că nu e cazul să i

afla în Siria, s-a năs
cut Mîndru II.

Sîntem siguri că 
goal-keeper-ul echipei 
bucureștene este (de
ja) mîndru de fiul lui!

• Vorbind cu an
trenorul echipei Pro
gresul despre frumoa
sa ascensiune a celor 
doi tineri jucători ai 
săi — BELDEANU și 
IONESCU — titulari și 
în reprezentativa de

se va pune punct unui șir de 
libertăți cu care unii dintre 
juniorii noștri se cred investiți.

Evident, nu trebuie să supra
dimensionăm datele „inciden
tului" petrecut la Poiana Bra
șov, dar, credem noi, că ele 
nu trebuie nici diminuate căci, 
la urma urmei, este mai trist

Cicliștii polonezi domină „Cupa F. R. C"
(Urmare din pag. 1)

«Cursa Păcii". Aceasta pentru 
faptul că de cicliști-turiști s-a 
cam săturat lumea...

Cursa a început într-un 
tempo rapid, deși vîntul care 
bătea din fată — lateral-stîn- 
ga — stânjenea evident rula
jul. Masivul pluton s-a frag
mentat, numeroși cicliști pro
vinciali (dar, printre ei și tri
colorul Fr. Gera) rămînînd 
în urma fruntașilor. După 
puțină vreme, cam pe la 
km 10 al cursei, plutonul 
fruntaș s-a împărțit și el în 
două grupe. In față au mai 
rămas 22 de alergători, iar 
în grupul secund aproxima
tiv 30 (inclusiv Egyed și 
Nemțeanu...), Dar, cicliștii 
polonezi nu consideră eă a- 
ceastă acțiune le este favo

pe scena principală...
Ce ne declară antrenorii Hașoti și Grosaru
Campionatul diviziei naționale 

A avînd o pauză impusă de pre
gătirile echipei naționale, atenția 
amatorilor de fotbal este Îndrep
tată — pa plan intern — spre 
competiția diviziei secunde. Mîine 
va avea loc etapa a XXI-a, care 
programează meciuri importante 
pentru viitoarea configurație a 
clasamentelor celor două serii.

In seria I, lupta pentru primul 
loc devine tot mal pasionantă, 4 
echipe (Politehnica Galați, steagul 
roșu, Portul Constanta șl Metalul 
București) aspirînd cu justificate 
pretenții la promovarea In „A". 
Solicitat telefonic să-și spună pă
rerea despre această cursă pasio
nantă, antrenorul E. Hașoti ne-a 
declarat : „In etapele viitoare va 
fi foarte greu, e de sperat ca În
trecerea să râmtaă interesantă și 
frumoasă, dacă nu vor interveni 
unele jonglerii. Aspirantele la 
promovare stat de valori apropia
te. In ceea ce privește echipa pe 
care o antrenez, Portul, cu toate 
că — teoretic — are mai puține 
șanse, ea Încearcă totuși cuceri
rea locului I". Unele clarificări se 
pot produce chiar mîine. Liderul, 
Politehnica Galați, evoluează a- 
casă ta compania Ceahlăului P. 
Neamț. Elevii lui P. Rădulescu 
stat hotărițl să nu cedeze poziția 
ce o dețin șl pentru aceasta el 
vor lupta să obțină victoria. O 
altă pretendentă la șefie, Steagul 
roșu, se va deplasa la Cîmpina, 
unde va primi replica formației 
locale Poiana. Brașovenii stat op
timiști In ceea ce privește rezul
tatul medului, Insă socotelile lor 
pot fi Încurcate de localnici, de- 
oareae aceștia au nevoie de cele 
două puncte ca să evite contactul

juniori, CORNEL 
DRAGUȘIN ne spunea 
că pe unul dintre ei, 
pe BELDEANU, nu-1 
va lăsa să plece la 
U.E.F.A., neputîndu-se 
dispensa în campionat 
de el. Apreciind apor
tul tînărului mijlocaș 
al albaștrilor la 
echipa de club, nu pu
tem fi totuși de acord 
cu antrenorul său, care 
uită că la turneul 
U.E.F.A. Beldeanu va 
avea de apărat culo
rile țării! Federația ar 
putea cel mult să re
flecteze asupra opor
tunității amînării u- 
nui joc al echipei 
bucureștene, dar în 
nici un caz „concu
rența" dintre intere
sele echipei reprezen
tative și cele ale echi
pei Progresul nu poate 
fi soluționată în ma
niera învederată de 
antrenorul Drăgușin.

M. POPESCU

să afli că cinci dintre „speran
țele" fotbalului pleacă, tam-ne- 
sam, fără nici un sentiment de 
responsabilitate, dintr-o tabără 
de pregătire, decît că X de la 
Farul l-a lovit la gleznă pe 
Y de la U.T.A....

Ov. IOANIȚOAIA

rabilă. Ei lasă să se facă 
joncțiunea între cele două 
grupuri, la km 20 și, apoi, 
lansează sistematic atacuri 
furibunde. Unul dintre ele 
(cel de la km 23) reu
șește și Kegel, Stec și Szur- 
kowski se plasează în pos
tura de fugari. O nouă ten
tativă se soldează cu eva
darea unui grup de 9 cicliști: 
5 polonezi, doi bulgari și doi 
români (C. Ciobanu și P. 
Soare). în scurt timp, cele 
două grupuri se unesc, ast
fel că plutonul avansat nu
mără 12 rutieră De aici în
colo cursa n-a mai avut is
toric. Alergătorii polonezi 
intră într-un ritm convena
bil, transportîndu-i șl pe cei 
4 musafiri. Nu îns? pînă la 
capătul etapei. La km 79, 
după cîteva hărțuieli, polone

cu pozițiile periferice ale clasa
mentului. Un alt joc care atrage 
atenția va avea loc la București; 
intre Metalul șl Portul Constanta. 
Deci, o dispută Intre două forma
ții care au nevoie flecare de vic
torie pentru a nu pierde contactul 
cu primele locuri,

La fel de interesantă este și în
trecerea din partea a doua a cla
samentului seriei I. „Lupta este 
foarte strînsă și deschisă — ne-a 
declarat V. Grosaru, antrenorul 
Metromulul. In cursa pentru ră- 
mtaerea în ;,B» stat angrenate 
Gloria Bîrlad, C.F.R. Pașcani, E- 
lectronica Obor, Dunărea Giurgiu 
și chiar Oțelul Galați și echipa 
Pe care o antrenez. Toate stat de 
forțe egale, așa că oricare dintre 
ele va suferi un eșec poate rămî- 
ne ta zona lanternei roșii". Eta
pa de mîine va aduce o primă 
departajare, echipele enunțate de 
antrenorul Grosaru întîlnindu-ae 
între ele. Iată partidele respecti
ve : Dunărea Giurgiu — Otelul 
Galați. Metrom Brașov — Gloria 
Bîrlad șl Electronica Obor — 
C.F.R. Pașcani. __

In seria a II-a, problema lide
rului pare clarificată pentru mo
ment. C.F.R. Cluj are un avans 
consistent față de Olimpia Ora
dea (cinci puncte) și C.F.R. Arad 
(șase puncte) șl, ta plus, un pro
gram mal avantajos în următoa
rele etape. Cu toate acestea, dr. 
C. Rădulescu. antrenorul ferovia
rilor clujeni, nu este satisfăcut de 
evoluția echipei, deoarece forța de 
joc a scăzut în returul campiona
tului prin plecarea înaintașilor 
Mazurachls si Petrescu Așadar, 
orice defecțiune a garniturii clu
jene poate redeschide lupta pen
tru promovare. Mîine, C.F.R. Cluj 
totîlnește pe Medicina Ctaj, echi
pă ce face eforturi de a supra
viețui In bB“. Olimpia Oradea 
joacă pe terenul său în compania 
Minerului Baia Mare, formație ce 
este despărțită doar de un punct 
de ultima clasată. Minerii, după 
surpriza ce au produs-o dumini
ca trecută — învingînd la Timi
șoara pe Politehnica — și-au re
căpătat încrederea șl speră să 
repete performanța. Tinerii oră- 
deni. Insă, afeetati de eșecul su
ferit ta etapa trecută la Hunedoa
ra, vor Încerca să Încline balanța 
ta favoarea lor sl astfel să ră- 
mînă pe locul 2. Feroviarii ară
deni, juctad acasă, au o misiune 
relativ ușoară In fața echipei Gaz 
metan Mediaș, care nu a cîștigat 
nici un meci ta deplasare ta ac
tualul sezon.

în programul etapei mal figu
rează două meciuri importante 
pentru formațiile situate pe ulti
mele locuri. Ne referim ta pri
mul rtad Ia Chimia Hm. Vilcea, 
care, avînd ta componenta sa o 
serie de jucători cu experiență — 
ca Mihăilescu, Constantinescu. I. 
Popescu — nu a reușit dectt în 
ultimul timp să mai descrețească 
frunțile suporterilor. Probabil că 
mîine vîlaenil vor mal adăuga 2 
puncte zestrei lor șl. în cazul unor 
eșecuri ale Minerului Baia Mare 
Sl Medlclnel Cluj, vor sălta pe lo
cul 13. Purtătoarea actuală a lan
ternei, Industria sîrmei, va tatîlnl 
pe Metalul, la Tr. Severin. Gaz
dele, ptaă în prezent, au valori
ficat din plin avantajul terenului, 
așa că Industria sîrmei are toate 
șansele sâ rămină și după această 
etapă pe ultimul loc.

P. V1NTILA

Nu știu care sînt în alte 
părți semnele evidente ale pri
măverii din acest an, dar la 
Constanța ele au căpătat pen
tru amatorii de sport o turnu
ră îndeajuns de neplăcută.

Unor vechi și statornice 
semne ale iminentei izbînzi so
lare (coșuri cu flori, un cer 
mai transparent, tinere doam
ne asaltînd magazinele de sto
fe subțiri, un val mărunt de 
gripă) anul acesta li s-a adău
gat un element nou și nedorit j 
eșalonul constănțean al echipe
lor de performanță se află sub 
imperiul unei puternice oste
nii de primăvară.

Echipa de baschet a Farului, 
care a dus pe picioare o aste
nie contractată încă din... pri
măvara trecută, și-a luat așa
dar rămas bun de la prima di
vizie a țării. Osteniți de Pe ur
ma încleștărilor ultimului cam
pionat, componența acestui lot 
economic (format din 6—7 ju
cători) au răsuflat ușurați.

Pentru ei a fost atît de greu, 
atît de jenant uneori marșul 
alături de autenticele echipe 
divizionare incit dacă cineva, 
cu un dezvoltat simț al umo
rului, i-ar invita să participe 
și în campionatul următor la 
confruntările din divizia A, ar 
primi un refuz politicos, dar 
hotărît.

Am asistat la meciurile sus
ținute acasă de această echipă 
și m-am convins cit de mare 
este totuși prețul pe care nu 
numai clubul, ci întreaga miș
care sportivă constănțeană îl 
plătește pentru cele cîteva rîn- 
duri de echipament economisi
te ca urmare a numărului ex
trem de redus al jucătorilor.

Se dovedește o dată în plus 
că dezideratul privind crearea 
unei baze de masă a sportului 
de performanță nu este un slo
gan, ci o condiție absolut ne
cesară ce nu permite nici un 
gest de trădare, în afară de ca
zul în care urmărești cu tot 
dinadinsul să te compromiți.

E puțin probabil ca echipa 
lui Răducanu, în actuala ei for
mație, să revină prea curînd 
în divizia A. Sătulă de insuc
cese, ea a coborît în B cu spe
ranța că aici victoriile îi vor 
surîde ceva mai des.

Sînt suficiente temeiuri pen
tru a crede că cei ce răspund 
de destinele acestui sport vor 
socoti că a sosit vremea unei 
împrospătări a echipei și vor 

zii se debarasează de Paul 
Soare, C. Ciobanu și Kotev 
(îl sacrifică și pe Kegei), su- 
portînd, volens-nolens, pre - 
zența lui Encev. La sprintul 
final, Jan Magiera a câști
gat magistral. Clasament: 
1. Jan Magiera (Polonia) a 
parcurs 100 km în 2 h 24:14 
(m.o. 42,150 km); 2. Z. Ha- 
nusik (Polonia); 3. K. Stec 
(Polonia); 4. R. Szurkowski 
(Polonia); 5. K. Iasinsky (Po
lonia) ; 6. T. Szpak (Polonia);
7. C. Polewiak (Polonia);
8. M. Encev (Bulgaria) — ace
lași timp.

La juniori, prima etapă 
(50 km) a revenit brăileanu- 
lui St. Ene — cronometrat 
în 1 h 18:44. Cursa continuă 
astăzi cu etapele a Il-a și a
III-a,  iar duminică cu etapa 
a IV-a.

Luni

și marți
| la Praga

i Un examen dificil-
| meciurile cu Cehoslovacia
| V. Costa absent din echipa națională!

Prima resoltă din aaest an 
1 a înotătorilor noștri este mul- 
Ițumltoare. Nu am notat eifre 

speotaouloase, de mare răsu
net în arena internațională, dar I progresul realizat de aîțiva
dintre fruntași (au fost corec
tate cîte 8 recorduri naționale 

Ide seniori șl juniori) merită a 
fi subliniat în ansamblul per
formanțelor prilejuite de ediția 

Ia IX-a a „internaționalelor*.
Cristina Balaban, care și-a re
căpătat parcă încrederea în ta- I lentul și forțele sale, Agneta
Sterner și Cristina Stănescu, 
mai ambițioase ca de obicei, 

Is-au ridicat net peste plutonul 
fetelor, obținînd rezultate dem
ne de luat în considerație.

ICele mai plăcute surprize 
însă ne-au fost oferite de Eu-

Igen Aimer (la 1500 m a pro
gresat cu aproape 40 de se
cunde în ultimele 8 luni) și

I Vladimir Moraru, revenit în
actualitate, într-un moment 
eînd majoritatea specialiștilor 

I renunțaseră să mai «readă în
posibilitățilo sale. Lor 11 s-ar 
mai putea adăuga timișoreanul 

IV. Costa, care, deși a părăsit 
învins piscina clujeană, ne-a 
demonstrat că rămîne în con- 

Itinuare un excelent tehnician
între performerii continentului. I Așadar, putem număra pe
degete atuurile pe care îno
tul nostru contează la acest 

| început de sezon. Lucru cu atît

I Concursuri internaționale

i) Astăzi și mîine, în noul bazin 
4e 25 m construit anul trecut 
Ițla Pazargic, se va desfășura în- 
tîlnirea internațională dintre se
lecționatele de copii ale Bulga- 

Iriei și României la înot. în se
zonul trecut, la București, ti
nerii noștri reprezentanți au I cîștigat această întrecere cu
scorul categoric de 160—65.

I* Un grup de 5 tineri îno
tători români au participat re- 
Icent la două concursuri inter

naționale desfășurate la Ostra
va și Praga, unde au cîștigat

I mai multe probe. Iată rezul

cutreiera liceele constănțene în 
căutarea unor băieți talentați 
și cu o talie zdravănă. Ceva 
trebuie făcut pentru că pînă 
în prezent toate speranțele pe 
care ni le pusesem într-o mi
nune (de pildă, căderea din cer 
a unor baschetbaliști extraor
dinari) au eșuat.

Apropo. In această expedi
ție poate fi invitat și antreno
rul echipei masculine divizio
nare de volei. In meciul de la

Astenie
de
primăvară

Bacău, după cum relata' cores
pondentul „Sportului", „oaspeții 
(adică echipierii Farului n.n.) 
s-au prezentat sub orice cri
tică, stîrnind ilaritate în rîndul 
spectatorilor prin jocul pres
tat". Această frază dură și sin
ceră este o apostrofare merita
tă din plin de o echipă dispusă 
să transpire numai în meciuri
le în care calculul hîrtiei o in
dică drept favorită. In cele
lalte întîlniri, ea apare pe te
ren numai pentru a nu pierde 
prin neprezentare. (Am văzut 
un meci pierdut de Farul pe 
propriul său tereri într-o jumă
tate de oră). O astfel de men
talitate trădează o blazare de- 
săvîrșită, adică o atitudine stră
ină de etica și legile arenei. 
Mi se pare ciudat (cauzele ar 
trebui descifrate de către Con-

LOTO-PRONOSPORT
PARTICIPAȚI 

PRONOEXPRES
După cum s-a anunțat, a în

ceput vînzarea biletelor pen
tru concursul excepțional Pro- 
noexpres din 20 aprilie a.c. la 
care se atribuie o foarte atrac
tivă gamă de premii în AUTO
TURISME, EXCURSII și BANI.

Iată, mai jos, modul de atri
buire a acestora :

La categoria I : variantele 
care au 5 numere din primele 
6 extrase la una din cele 4 ex
trageri ale fazei I vor primi 
cîte un autoturism DACIA 1100. 
La categoria a II-a : variantele 
care au 5 numere din primele 
6 extrase la una din cele 3 ex
trageri ale fazei a II-a. vor 
primi cîte un autoturism MOS- 
KVICI 408 cu 4 faruri și radio. 
La categoria a III-a : variantele 
care au 5 numere din primele 
6 extrase la una din cele 2 ex
trageri ale fazei a III-a, vor 
primi cîte un autoturism SKO
DA 1000 MB. f a categoria a
IV- a : variantele care au 5 nu
mere din primele 6 extrase la 
extragerea a X-a a fazei a IV-a 
vor primi cîte un autoturism 
TRABANT 601. La categoria a
V- a s variantelor care au 5 nu
mere din toate cele 10 extrase, 
la una din extragerile la care

LA CONCURSUL EXCEPȚIONAL 
DIN 20 APRILIE 1969

Eag< 3 3-a

mai trist; cu cit luni și marți; 
în bazinul Podoly (de 50 m) din 
Praga, selecționatele României, 
vor avea de înfruntat reprezen
tativele masculină și feminină 
ale Cehoslovaciei, adversari pu
ternici, care, în urmă cu 4 ani, 
la Floreasca, ne-au Învins la 
diferențe categorice.

Și situația încă nu ar fi atît 
de tragică cum ar apare la 
prima vedere | viitorii noștri 
parteneri de întrecere alcă- 
tuiesa, într-adevăr, o selecțio
nată mai omogenă, dar fără 
nume de mare rezonanță (ex- 
ceptînd-o poate pe Olga Ko- 
zicova), avînd punctele forte în 
Drabek (56,3 și 4:27,9 la oraul), 
Fischer (63,8 și 2:18,5 la spate), 
Element (61,9 la delfin), Jiru- 
sek (2:22,8 la mixt), Solcova 
(1:12,5 la spate), Slavickova 
<2:53,8 la bras) și Markova 
(1:20,1 la bras). Dar, echipa 
noastră masculină pornește 
din start au un pasiv de cîteva 
puncte pe care îl va produce 
absența lui V. Costa (el ar pu
tea cîștiga în mod Gert aursele 
de bras și ar aduse un aport 
mult mai mare în ștafeta mix
tă), pe motivul arătat de an
trenorul federal A. Urmuzessu 
și anume că înotătorul timi
șorean nu mai poate lipsi de la 
cursurile facultății întrucît ris
că să piardă anul de stu
dii (a.v.).

ale tinerilor înotători
tatele cele mai bune c G. Po- 
povici (13 ani) 65,9 — 100 m li
ber, 2:36,8 — 200 m mixt, 1:19.5 
— 100 m bras și 2:50,1 — 200 
m bras; Liliana Dan (13 ani) 
68,1 — 100 m liber, 1:19,4 — 100 
m delfin, 2:48,6 — 200 m mixt 
și 2:32,6 — 200 m liber; Li viu 
Copcealău (15 ani) 60,8 — 100 m 
liber, 67,4 — 100 m spate și 
65,4 — 100 m delfin; Anca Mi- 
hăescu (14 ani) 2:46,6 — 200 m 
mixt, 1:15,2 — 100 m delfin și 
1:23,2 — 100 m bras; Andrei 
Țîmpu (14 ani) 1:17,8 — 100 m 
bras și 2:50,6 — 200 m bras.

siliul județean pentru educație 
fizică și sport) că o astfel de 
comportare apare azi în rîn
dul succesorilor faimoșilor vo
leibaliști constănțeni care cu 
10—15 ani în urmă erau niște 
valoroși parteneri pentru cele 
mai bune garnituri bucurește
ne, din care nu lipseau Media
na, Ponova, Șușelescu, Tănă- 
seșcu ș.a. Mă întreb cu ce sen
timent au citit Rusescu, Mu- 
șat, Baloș (ași, în trecutul nu 
prea îndepărtat, ai voleiului 
românesc, ridicați și impuși la 
Constanța) lapidara caracteri
zare a penibilei exhibiții fă
cute la Bacău de cei ce joacă 
azi sub culorile celei mai bune 
echipe a orașului maritim ?

După o întrecere sportivă, 
învingătorului îi revin lauri, 
iar învinsului care și-a apărat 
șansele cinstit și cu ardoare i 

se dăruiește de către adversar 
o strîngere de mină și promi
siunea unei revanșe. Dar, dacă 
învinsul nu-și apari șansele 
cinstit și cu ardoare ? Atunci 
învingătorul își deplînge victo
ria astfel obținută, iar spec
tatorii, cu toate momentele de 
ilaritate (ca în cazul jocului 
de la Bacău), regretă timpul 
pierdut.

Pentru a completa tabloul 
insucceselor sportive constăn
țene care au provocat zilele 
trecute mult sînge rău tuturor 
obișnuiților arenei, ar trebui 
să ne oprim la severa înfrîn- 
gere suferită de rugbyști la 
Timișoara (înfrîngere pe care 
o socotim însă un accident ne
fericit). Dar despre aceștia din 
urmă vom vorbi într-un număr 
viitor...

Eugen LUMEZIANU
N. R. Cu atît mai surprin

zătoare ne apare penuria de 
tinere talente constănțene, care 
ar fi putut salva echipa de 
baschet a Farului de la retro
gradare, cu cît, recent, am pu
tut vedea evoluînd în selecțio
nata de tineret a țării nu mai 
puțin de 5 reprezentanți ai o- 
rașului maritim !...

au drept de participare biletele 
respective, li se atribuie, prin 
tragere la sorți, 5 autoturisme, 
45 de excursii „Turul capitale
lor" și cîte un abonament la 
Programul Loto-Pronosport pe 
trimestrul III.

Variantele cîștigătoare care 
nu au ieșit la tragerile la sorți, 
primesc premii de valoare va
riabilă.

La categoria a Vl-a : varian
telor care au 4 numere din toa
te cele 10 extrase, la una din 
extragerile la care are drept 
de participare biletul respectiv, 
li se atribuie, prin tragere la 
sorți, 5 autoturisme. Toate va
riantele vor mai primi cîte un 
premiu în numerar în valoare 
de 50 lei.

• Nu uitați să vă depuneți 
buletinele Pronosport pentru 
concursul de mîine. Azi este 
ULTIMA ZI.

LOTO
numerele extrase la tragerea 

din 11 aprilie 1969
Extragerea I :

47 33 43 37 16 51 29 69 59 74 28 61 
Fond de premii : 630 474 lei. 
Extragerea a II-a :

23 55 68 79
Fond de premii; 351 482 lei.

xercit.it


TREI ARBITRI NEUTRI JUDECA BOXUL ROMAK
Arbitrul — 

al doilea antrenor
EUGENIO GROSSO (Italia) î 

,,De doi ani 
proape boxul

dv. 
cu 

fo
nti

urmăresc îndea- 
românesc. Să nu

văzui
fie cu

GROSSO
de AL. CLENCI U 

supărare, dar față de 
mi se pare in pro- 

români luptă

conștiincios notițe după fiecare 
meci, așa că pot spune că sînt 
în temă. Mi se pare că Ia 
se boxează mult prea dur, 
prea mult temperament. A 
losi exclusiv loviturile tari
e bine. Boxul e și puțină joacă, 
în mișcare, o permanentă cău
tare a loviturilor bune și regu
lamentare. Pentru că nu gîn
desc așa, mulți boxeri români 
greșesc. Voința extraordinară 
de a învinge — care îi animă 
pe toți In mod merituos — nu 
e suficientă. Cred că antrenorii . 
și arbitrii români impun prea 
puțin boxerilor claritate în ac
țiuni. Arbitrii neutri, cei care 
vor fi la campionatele europe
ne, vor amenda fără îndoială 
un astfel de stil de luptă. Nu 
e prea tîrziu și se mai pot tace 
corecturile necesare. Mi-au 
plăcut mai mulți boxeri români, 
dar aș vrea să spun cîte ceva 
despre unii. Cred că Giju nu 
trebuie uitat, în ciuda înfrîn- 
gerii. Monea e foarte hun, dar 
nu mi se pare suficient de ra
pid. Silberman e foarte tare, 
dar numai cînd atacă, pentru 
că nu știe să se apere și a 
primit, în consecință, prea 
multe lovituri de la Cornel Mi
hai.

prinderea dv„ vă voi da pro
nosticul meu pentru posibilii 
campioni europeni din Româ
nia s Pometcu și Năstac. Mul
țumesc pentru excelenta pri
mire, consider organizarea pre
țioasă și publicul foarte obiec
tiv, minus înclinația sa spre 
boxul în forță".

Box cu capul, 
nu cu mănușile
GUIDO GESZTODI (Ungaria): 

„Forța 
aceste

mi se pare cfi domină 
campionate, imprimînd

i
i
i
!
I
i
I

PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI DE HALTERE
DIN TURCIA -OASPETE AL TARII NOASTRE

Tenismonii români apreciați 
de specialiștii de peste hotare

vă 
trecut nu 
greș. Boxerii 
prea deschis, nu se apără su
ficient. I-am spus anul trecut 
lui Giju: inchide-te mai bine, 
apără-te mai strins, pentru că 
altfel vei merge la podea. Ceea 
ce, din păcate, s-a și întimplat. 
La boxerii români prepara'ția 
atletică este bună, dar nu cea 
pugilistică. Ei execută lovituri 
prea largi, adesea neregula
mentare. La campionatele eu
ropene nu veți culege satisfac
ții decît insisting in prealabil 
asupra învățării mișcărilor și 
loviturilor permise. Culpa mi se 
pare a fi nu numai a antreno
rilor, ci și a arbitrilor, care nu 
au încă o unitate de vedere, ei 
nu apreciază uniform validita
tea loviturilor. Aceleiași acțiuni 
trebuie să i se aplice aceeași 
măsură. Din acest punct de ve
dere, al corectitudinii luptei, ar
bitrul este, într-un fel, al doi
lea antrenor al boxerilor. Din
tre boxerii pe care i-am văzut 
— din păcate nu rețin numele 
tuturor — mi-au plăcut Covaci 
și Cuțov. Ciucă boxează 
prea deschis".

Favoriți: Pometcu 
și Năstac

Și acum, poate spre sur-

I
I
I
I
I

I
GESZTODI

(Autoportret) I

EDWARD LAUKEDREY (Po
lonia) : „După cum vedeți, iau

LAUKEDREY
văzut de Guido GESZTODI

luptelor o notă de duritate. 
Tehnica, în schimb, nu s-a a- 
rătat strălucită. Cred că boxerii 
români știu mai mult, dar miza 
selecției îi dezavantajează din 
punct de vedere psihic, făcîn- 
du-i să renunțe cu prea multă 
superficialitate la apărare. Este 
prea des uitată străvechea re
gulă engleză a «self-defence»- 
ului. Aci mai e de lucrat cu 
boxerii români. Ei abordează 
lupta prea liber. Mă gîndesc 
nu numai la blocaj, ci și la 
pașii laterali, în locul pașilor 
înapoi, față de care sînt mai 
economici și mai avantajoși. 
Eoxerii români risipesc, în lu
crul cu picioarele, o energie 
mult prea mare, sare le-ar fi 
mai de folos în acțiunile de a- 
tac. Media boxerilor văzută de 
mine este bună, nu zic excelen
tă pentru că vreau să rămînem 
prieteni. Cel mai mult mi-a 
plăcut Gyorffi, care boxează cu 
capul, nu cu mănușile, ceea ce 
este foarte important. Organi
zarea campionatelor mi se pare 
foarte bună, cu excepția imen
sului praf de pe ring".

I
I
I

I
I
I

I

I
I

Vor fi desemnați noii campioni de box i
(Urmare din pag. 1)

tr-adevăr, este sel mai în for
mă sportiv al «naționalf.'.

UȘOARA

adversar, 
vățat în 
trebuie să se strecoare sub 
loviturile adversarului, 
plus, el are o pregătire 
zică excepțională cu care 
va depăși pe metalurgist".

Alea Năstac a în 
ultimul timp cum

în 
fi
ii

sportivi, la categoria lui, care 
ar putea să-l detroneze de 
pe locul pe care stă de nouă 
ani. Așa că...“.

GREA

i
I
I

LUCA ROMANO: „Dinu 
riscă mai puțin, dar..."

Antoniu Vasile (Dinamo 
Buc.) 26 ani, funcționar, cam
pion național în 1965, 1966 și 
1968. Primul antrenor: Gh. 
Baltă (Brăila). Astualii an
trenori : C. Nour și C. Dumi
trescu.

Ion Dinu (Farul Constanța) 
27 ani, tîinplar, campion na
țional în anii 1961—62—64— 
65. Antrenor: Nicolae Buză.

„Va fi meciul incertitudi
nilor. Ambii sportivi sînt bine 
pregătiți și fieaare aspiră la 
titularizarea în echipa pentru 
europene. Gare dintre ei va 
fi mai salm acela are șanse 
să-i convingă pe judecători. 
Așa că și eu voi aștepta de
cizia arbitrilor..."

SEMIGREA

GHEORGHE NEGREA: 
.Monea nu poate fi învins*. t

SEMIMIJLOCIE

MIHAI
man este

STOIAN: „Silber-
mai tînăr...'

Silberman (Steaua)Victor
22 ani, lăcătuș, campion na
țional în 1968. Primul an
trenori Th. Niculescu. Antre
nat în prezent de I. Chiriao 
și M. Spakov.

Arpad Majai (C.S.M. Cluj) 
26 ani, presator, de două ori 
finalist al campionatelor na
ționale (1967—68). Antrenat 
de Florea Stanomir.

„Deși ambii boxeri recep
ționează lovituri care s-ar 
putea evita, găsese că Via
tor Silberman nu poate rata 
victoria, avînd un plus d» 
tinerețe și forță*.

MIJLOCIE UȘOARA

DUMITRU GHEORGHIU:
„Merg «u rutina lui Covaci".

Ion Covaci (Dinamo Bu«.) 
24 ani, lăcătuș, campion na
țional în anii 1966—67—68. 
Primul antrenor : G.h. Ciocan. 
Actualii antrenori: C. Nour și 
C. Dumitrescu,

Ion Gydrffi (Dinamo Buc.) 
20 ani, finisor textile, cam
pion național de juniori în 
1968. Primul antrenor: Gheor- 
ghe Iliuță. Actualii antrenori i 
C. Dumitrescu și C. Nour.

„Prevăd o dispută deosebit 
de dîrză, în care vom ur
mări rutina șl combativitatea 
lui Covaci, precum și clar
viziunea și tehnica debutan
tului GyCrffi. Cred că ulti
ma repriză va decide meciul.

MIJLOCIE

M I E L U DOCULESCU : 
„Rezistența lui Năstaa va fi 
hotărî toare".

Alee Năstac (Steaua) 21 ani, 
lăcătuș, finalist al «arnpio- 
natelor din 1968. Primul an
trenor : Petre Mihai (Galați). 
Actualii antrenori i M. Spa- 
kov și I. Chiria*

Horst Stumpf (Metalul Bus,) 
25 ani, vopsitor, loeul II în 
1967 și III în 1963. Primul 
antrenor: N. Negrea (Sibiu). 
Actualul antrenor I I. Stoia- 
novici.

„Deși Stumpi posedă un 
stil foarte difisil pentru orice

Ion Monea (Dinamo Buc.) 
28 ani, ofițer, campion na
țional în anii 1960 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68. Prfrnul 
antrenor: Tr. Ogrinjeanu.
Actualii antrenori : C. Nour 
și C. Dumitrescu.

Marin Constantinescu (Di
namo Buc.) 25 ani, mecanic, 
locul doi în campionatul na
țional din anul trecut. Primul 
antrenor: Gh. Tomescu. Ac
tualii antrenori : C. Nour și 
C. Dumitrescu.

„Monea este cel mai com
plet boxer pe care-1 avem la 

ora actuală. In țară nu avem

ȘTEFAN IORDACHE: .11 
prefer pe Iancu".

Ion Alexe (Dinamo Buc.) 
23 ani, electrician, campion 
național în anii 1967 și 1968. 
Primul antrenor: Tr. Mari
nescu (Cîmpina). Actualii an
trenori : C. Dumitrescu și C. 
Nour.

Anghe) Iancu (Muscelul 
Cîmpulung) 23 ani, lăcătuș, 
campion național de juniori 
în 1965—66. Locul II în cam
pionatul seniorilor în 1968. 
Antrenor : Cr. Panaitescu.

„Anghel Iancu l-a mai în
vins pe Alexe. Musceleanul 
are o viteză de execuție mai 
mare, precum și un plus de 
tehnică, ceea ce mă face să-i 
dau creditul meu, dar cuvîn- 
tul hotăritor îl vor avea ar
bitrii".

I
I
I
I
I
î
I

Săptămîna de sare ne ocu
păm astăzi va ține mulți iu
bitori ai sportului, în special 
ai fotbalului, sub mare tensiu
ne. Primăvara fotbalistică irum
pe, în pofida priveliștii ce ne-o 
oferă supercapriciosul april 
1969, cu mai multe meciuri, 
fiecare avînd dreptul la eti
cheta „«ap de afiș*.

Despre disputele decisive ale 
acestui mijloa de săptămînă 
nici nu mai e nevoie să scriem. 
Pentru fotbalul româneso ziua 
de 16 aprilie este deosebit de 
importantă. Balansul cald-rece, 
un fel de duș s«oțian cu care 
ne-au obișnuit fotbaliștii noș
tri fruntași, trebuie, totuși, să 
ia cîndva sfîrșit. Poate că a- 
ceasta se va întîmpla la Atena.

Celelalte confruntări-șoo com
pletează pînă la un nivel emo
țional rar atins calendarul pa
noramicului fotbaliști* In prim 
plan se situează, evident, cea
laltă partidă din grupa noastră, 
Portugalia — Elveția, «u pri
ma șansă, totuși, de partea gaz
delor. Tot decisivă pentru ca
lificare se prezintă și întrece
rea dintre fotbaliștii scoțieni și 
cei vest-germani. In cea de-a 
patra partidă (R.D. Germană — 
Țara Galilor) din preliminarii, 
este, practio, în joa numai o- 
noarea, pentru că — în aseeași 
grupă — Italia are opțiuni se
rioase asupra biletelor de a- 
vion pentru Ciudad de Mexi
co. In sfîrșit, temperamentul 
nebănuit al „ll“-lui olandez 
Ajax — revelația „G.G.E.* din 
aaest sezon — va încerca să 
triumfe eu avantaj hotăritor 
asupra regularității și serio
zității campioanei Cehoslova
ciei, Spartak Trnava.

Duminică, ciclismul rutier 
profesionist reunește la start, 
pentru prima oară în acest an, 
toate vedetele, în frunte eu 
formidabilul Eddy Merckx, al 
cărui palmares pare eă va de
păși pe aselea ale predeceso
rilor săi. Iar precedente «a 
Fausto Coppi sau Jacques An- 
quetil sînt rare în istoria spor
tului mondial I In orîee «az, 
cronicile de specialitate 1969 
reflectă aspectul de resemna
re t cînd se prezintă „belgia-

ră-

de
co-

Tiparul I, P. „Informația”, «tr. Brezolanu ar, 23—25, București

Revista vest-germană de 
specialitate ' „TENNIS" publi
că în ultimul său număr un 
clasament al jucătorilor eon- 
siderați ca noua generație de 
elită. Campionul României, 
Ilie Năstase (alături de spa
niolul M. Orantes), este cotat 
drept cel mai bun jucător tî
năr din Europa. Pe locurile 
următoare se situează Goven 
și Proisy (Franța), Battrick 
(Anglia). Di Matteo (Italia).

clasamentul primelor 
speranțe din lume, Năs- 
figurează pe locul 4, ală- 
de australianul Alexan- 
și spaniolul Orantes. Ei 

precedați
(S.U.A.), Moore 
Richey (S.U.A.j.

★
In clasamentul

Giorgio Bellani, șeful rubricii 
de tenis a ziarului italian 
„CORRIERE DELLO SPORT", 
tenismanului rdmân Ion Ti
riac i se acordă locul 6 în

lista celor mai buni jucători 
amatori din lume. Țiriac este 
urmat de Passarell, Cox, 
Richey, Mulligan. Pe primele 
5 locuri sînt clasați în or
dine : Ashe, Okker, Graeb- 
ner, Santana și Metreveli.

Zilela trecute, 
Federația română 
de haltere a fost 
vizitată de dl. E 
sat Sădi Kazanci, 
președintele fede
rației de haltere 
din Turcia.

Dl. 
făcut 
schimb 
riență cu membrii 
federației de spe
cialitate, cu cadre 
de conducere ale 
sportului haltere
lor din țara noas
tră.

„Am venit in 
frumoasa dv. țară 
— ne-a spus dl. E 
sat Sădi Kazaftci —
cu 
lua 
tact 
(lv. 
a învăța din ex
periența specialiș
tilor români.

Federația noastră 
întrețină relații cît 
se cu forul dumneavoastră, 
urmînd ca acestea să fie expri
mate prin cît mai multe întîl- 
niri bilaterale. Federația noas
tră propune o întîlnire triun
ghiulară între selecționate de 
orașe din România, Bulgaria și 
Turcia. Am dori ca această re
uniune să aibă loc — anul aces
ta — între 15 și 30 iulie, la An-

Kazancl 
un 
de expe-

de Lutz
(Anglia),

intenția de a 
un prim con- 

cu federația 
de haltere, de

alcătuit de

dorește să 
mai strîn-

Tommy Kono

A doua partidă 
Gaprindașvilî - Kușnir 
a fost întreruptă

TBILISI, 11 (Agerpres). — 
A doua partidă a meciului 
pentru titlul mondial feminin 
de șah dintre Nona Gaprin- 
dașvili și Alia Kușnir s-a 
întrerupt la mutarea 41 cu 
avantaj de partea campioa
nei, care a jucat cu piesele 
albe. Scorul este deocamdată 
1—0 în favoarea Allei Kuș
nir.

Rara. Ea va constitui un bun 
prilej de verificare a tinerilor 
noștri halterofili pentru viitoa
rele competiții internaționale : 
Balcaniada, Jocurile Meditera
neene etc.

Am vizitat baze sportive bine 
utilate și locuri pitorești din 
frumoasa dv. Capitală, care 
mi-au lăsat cele mai frumoase 
impresii".

I. o.

7H£T- 7HE¥- TELEX- TELEX
Turul ciclist ai Belgiei s-a în
cheiat cu victoria lui Eric de 
Vlaeminck. Ultima etapă (Osten
de — Bruxelles, 260 km), a reve
nit Iul Willy Vekemans în 5h 
26:30.

In cel de-al doilea meci al tur
neului pe care îl întreprinde în 
Europa, selecționata de fotbal a

însoțește echipa de haltere

a R. F. a Germaniei la „Cupa Dunării"
antrenorul 
din R.F.G. 
binecunos-

De cîteva luni, 
federal la haltere 
este o personalitate 
cută în sportul mondial : Tom
my Kono, de două ori campion 
olimpic, de șase ori campion 
mondial și de 26 de ori record
man mondial. Cu acest palma
res și-a început Tommy Kono 
activitatea de antrenor federal 
în R.F.G., după ce pregătise 
cu succes reprezentativa olim
pică de haltere a Mexicului. 
Primele rezultate s-au văzut. 
Tommy Kono a început o mun
că deosebită pentru promova
rea elementelor tinere. Unul 
dintre tinerii halterofili depis
tați de Kono este DSrrzapf 
(19 ani), care, la categoria se
migrea, a realizat 475 kg. Din 
păcate, el nu poate fi prezent 
la „Cupa 
familiale.

înainte 
my Kono 
chipa R.F.G. 
de vîrstnică 
biectivul său 
în pregătirea 
re, cu perspectivă. „Cu timpul 
— a spus Kono — voi întineii 
în mod radical întreaga for
mație, dar, în prezent, pentru 
„Cupa Dunării" 
rești 
nici", 
ferit 
dețin 
la
R.F.G., desfășurate la 
hausen, au obținut cele

bune rezultate. Or, aceștia au 
fost halterofilii mai în vîrstă. 
cu o mai mare experiență.

Iată, de altfel, prezentarea 
halterofililor vest-germani care 
vor veni la „Cupa Dunării" (ca 
antrenor federal va fi prezent 
și Tommy Kono) !

CATEGORIA COCOȘ : Gun
ther Negwer — 38 de ani, teh
nician la televiziune. Cea mai 
bună performanță : 277,5 kg (90, 
80, 107,5).

CATEGORIA PANA :
Fehser — 27 de ani, tehnician, 
campion al țării în 1969. In a- 
cest an cel mai bun rezultat 
al său este de 305 kg (97,5, 90. 
117,5). Este capabil să ridice 
320 kg.

Dunării", din motive

cu cîteva zile, Tom- 
mi-a declarat că e- 

este încă destul 
și, de aceea, o- 
principal constă 

elementelor tine-

de la Bucu- 
mă voi limita la vîrst- 
Desigur, Kono s-a 

la ac ei halterofili 
cea mal bună formă, 

ultimele campionate

/ fi
nul zburător" la start, mai 
mine în joo doar locul 2 !

Lăsînd în grija rubricii 
specialitate amănuntul și
mentariul, vom aminti, totuși, 
că în următoarele 7 zile se va 
da startul într-o altă competi
ție în al cărei palmares de o- 
noare figurează și sportivii ro
mâni : C.M. de tenis de masă 
de la Miinchen.

Pe de altă parte, se pune 
punct final ÎQtr-o întrecere la 
care, din păcate, sportivii noș
tri nu au (încă) acces, dar 
care prezintă, cu toate acestea, 
mare interes : Turneul celor 
cinci națiuni, în care rugbyștli 
francezi au obținut rezultatele 
cele mai slabe, dar și cele mai 
multe aplauze, mai ales pe sta
dioanele extrem de competente 
din Marea Britanie. N-ar 
râu 
întîi 
apoi

In 
fost 
Galilor, cu șanse enorme, 
nevoie doar de un 
Anglia pentru a o oîștiga, meri
tuos. Dar, balonul este... oval I

In Încheiere, o enumerare a 
cîtorva competiții demne de ur
mărit : prima întrecere din G.M. 
de motocros, la Barcelona (cla
sa 250 cmc), Marele Premiu al 
orașului Madrid la automobi
lism (formula 1), turneul inter
național de judo de Ia Varșo
via, primele campionate euro
pene de tineret la badminton 
în Olanda, concursul de călă
rie G.H.I.O. de la Nisa și, sa

fi 
să se rețină lecția : mai 
joo frumos și bun, și abia 
urmărirea rezultatului, 
orice caz, ediția 1969 a 
foarte strînsă, iar Țara 

are 
,nul“ cu

Mexicului a fost învinsă cu 2—1 
(0—1) de modesta echipă a Lu
xemburgului

a învins cu 84—64 
belgiană Standard 

meci pentru gru-

Real Madrid 
(47—28) echipa 
Llege, într-un 
pele semifinale ale C.C E la bss- 
xemburgulul.

In primul meci al semifinalelor 
C.C.E. la baschet (masculin), e- 
chlpa T.S.K.A. a învins cu sco
rul de 101—66 (49—42) formația 
hoslovacă Spartak Brno.

Danezul Tom Bon (campion 
ropean la cat. semiRrea) l-a 
vlns la puncte 
boxerul englez

în io reprize 
Les Mcateer.

ce-

eu- 
în- 
pe

ro
ca re 
care

ale
Ober- 

mai

t'.'A -

desert (mai ales pentru cei ce 
’vor asista), insolita partidă in
ternațională feminină de hochei 
pe iarbă Irlanda — R. F.. 
Germaniei, la Dublin.

G. RUSSU-ȘIRIANU

R. a

EDDY MERCKX

Echipa României din nou victorioasă 
in „Cupa Albert Schweitzer"

în cea de-a sineea zi a tur
neului de la Mannheim, tinerii 
baschetbaliști români au reu
șit să întreacă, la limită, echi
pa Turciei, singura formație 
neînvinsă din competiție : 50—49 
(22—23). După «um arată ți 
scorul, disputa a fost dramati
că, iar victoria a fost obținută 
de-abia în ultimele secunde de

joc. In urma acestei vio'orii, 
România dispută astăzi, în 
meci direct, locurile 5—6 eu 
formația R. F. a Germaniei. 
Alte rezultate : Elveția — Lu
xemburg 78—58, Italia — Fran
ța 63—61, Cehoslovacia — RJP. 
a Germaniei, 85—51, Austria — 
Olanda 91-44, S U.A. — Po
lonia 75—73.

CATEGORIA UȘOARA: Uwe 
Kliche — 31 de ani, de trei ori 
campion al țării. Anul acesta 
s-a clasat pe locul al doilea. 
Recordman al țării cu 390 kg.

CATEGORIA SEMIMIJLO
CIE : Lothar Deissler — 23 de 
ani. Anul acesta a ocupat lo
cul al treilea la campionatele 
naționale, cu 407,5 
recprdul R.F.G. la 
161 kg.

CATEGORIA 
Dieter Werner — 
Campion al țării în 
Cel mai bun rezultat : 430 kg.

CATEGORIA SEMIGREA: 
Willi Miiller — 30 de ani, cam
pion al țării în 1968, pe locul 
II în acest an cu 470 kg. Re
cordman al R.F.G. la aruncat 
cu 179,5 kg.

CATEGORIA GREA : Giin- 
ther Wu — 28 ani, de profesie 
inginer. Tatăl său este de ori
gină chinez, iar mama germa-

în semifinalele
(feminin), echipa
(R.D.G.) a ’ 
mația bulgară Akademik, în me
ciul disputat la Sofia.

C.C.E. la baschet
Chernie Halle 

învins cu 74—46 for-

încampion al țării
cu 487,5 kg. Cea mai 

este

nă. Este 
acest an 
bună performanță a sa 
de 517,5 kg !

Rezultate din turneul internatio
nal de tenis de la Charlotta 
(S.U.A.) : Cox — Seixas 6—1. 6—3. 
Kodes — Spear 7—5. 6—1 : F 
nulovlci — Dent 6—0. 9—7 : Gra 
ner — Edelfsen 4—6. 6—4.

kg. Deține 
aruncat cu

MIJLOCIE :
29 de ani. 

1966 și 1969.

Karl Adolf SCHERER
Diisseldorfredactor la S.I.D.

UWE KLICHE

BEZNA ȘI MIEREA"
P. S. la campionatele de

De fapt, „Bezna șl 
titlul unui roman 
aceste zile, de cînd _____
Italia, privirea noastră l-a Intîl- 
nlt și în vitrinele librăriilor, și la 
chioșcuri, șl în anunțurile apăru
te în ziare. L-am împrumutat nu 
din pricina prezenței iul obsedan
te, nici pentru faptul că două 
din episoadele romanului se con
sumă la Genova, asemenea acestei 
întreceri de scrimă la care am 
asistat șl nici măcar pentru sim
patia pe care am fi îndreptățiți 
să o nutrim față de autorul său, 
Giovanni Arpino, pe consideren
tul că semnează în ziarul „La 
Stampa" comentarii sportive pli
ne de miez. Ne-a ispitit, pur șl 
simplu, acest titlu pentru că el 
sintetizează, metaforic, ceea ce 
campionatele mondiale de scrimă 
pentru tineret ne-au oferit in 
această ediție desfășurată sub 
ampla cupolă a Palasport-ului ge- 
novez, într-o bună organizare șl 
dotată, din belșug, cu premii ce 
au răsplătit pe toți sportivii ajunși 
în fața eliminărilor directe.

Bezna ? Dar ce a fost, oare, 
tristețea care a eoborît în Inimile 
noastre, ca o noapte fără stele, 
cînd am văzut că Adriana Moroșan 
nu a confirmat victoria din Tur
neul speranțelor olimpice, eșuînd 
în al doilea tur eliminatoriu ? 
Explicația ? Moroșan a tras sub 
nivelul său obișnuit, datorită unei 
stări emotive exagerate (cum afir
mă specialiștii noștri aflațl de față), 
victimă a unei indispoziții gene
rate de alimentație (cum afirmă 
sportiva în cauză).

Dar, a existat, totodată, șl mie
rea, al cărei gust l-au simțit, mai 
ales, antrenorii și diriguitorii scri
mei noastre. Este gustul satisfac
ției de a constata un progres pe 
front larg al tinerel noastre gene
rații de mușchetari. Cel trei flo- 
retiști, Ursovlcl, Petruș șl Ștefan, 
s-au apropiat, in corpore, de fi
nală. Primul dintre el, în ciuda 
virstei sale mal mici și a faptului 
că spre deosebire de ceilalți co
echipieri debuta în asemenea com
petiție, ne-a lăsat o impresie foar
te bună. Ursovicl a dovedit că 
știe să aleagă și să folosească cele 
mai eficiente acțiuni de luptă. 
Desigur, el trebuie să mal șle
fuiască mult calitățile de care 
dispune, dar dacă va face temei
nic aceasta, va ajunge, într-o zl, 
succesorul lui Drîmbă.

Eva Lenghel (mai mult decît 
Suzana Saplontai) a demonstrat 
că este un element combativ, cu 
o dezvoltată capacitate de orlen-

mierea1: este 
pe care, în 
ne aflăm în

scrimă pentru tineret
tare în timpul luptei. Nu este 
eYclus ca în cazul în care ar fi 

, fost scutită de traumatismul psi
hic al unor inexactități flagrante 
de arbitraj, să fi ajuns în finală.

Sabrerii, cu excepția iul Vlad, 
care are o experiență mal redusă, 
au evoluat pe o linie ascendentă, 
atît Irimicluc, cît și Popescu, de- 
monstrînd, pe de o parte, progre
sul realizat în lapsul de timp din
tre Londra (unde au avut compor
tări modeste) și Genova, iar pe 
de altă parte, conflrmînd rezul
tatele obținute în ultima vreme.

In legătură cu buna lor compor
tare la aceste campionate, secre
tarul general al federației de re
sort". D. Tepșan, sublinia un fapt 
verificat sporadic și pînă acum, 
dar pe care vrea să-I extindă cît 
mai mult posibil : angrenarea ce
lor mai dotate dintre elementele 
tinere in pregătire alături de scri- 
merii seniori fruntași și prezenta 
lor In concursuri cît mal dificile. 
Aceasta, în ideea călirii fizice și 
psihice a elementelor de perspec
tivă și ca o condiție obligatorie 
acum, cînd numărul scrimerilor 
din țara noastră este încă foarte 
mic. De altfel, toți scrimerli ti
neri, care au obținut rezultate 
cu mare rezonanță pe plan inter
național, s-au format alături de 
scrimerii seniori.

S-a putut constata această ac
celerare a maturității sportive nu 
numai la sabrerii amintiți, dar, 
poate chiar mal concludent, la 
scrlmerul vest-german Heln, care 
a evoluat mult alături de seniori 
șl care a obținut foarte bune re
zultate atît la floretă, cît și la 
spadă.

Șl, înainte de a încheia, am vrea 
să evidențiem încă un lucru îm
bucurător : în lumea scrimei s-a 
afirmat, cu acest prilej, unul din 
centrele mal tinere din țara noas
tră, cel de la Iași, unde îșl des
fășoară o rodnică (precum se 
vede 1) activitate antrenorul Nl- 
colae Pufnel, maestrul care l-a 
pregătit pe Irimicluc șl Popescu.

Este o dovadă că posedăm ele
mente dotate nu numai în cen
trele cu tradiție, dar pe o arie 
geografică foarte largă. La Genova 
am căpătat, mal mult ca la Lon
dra, certitudinea că putem avea 
generații valoroase de mușche
tari. Rămîne să ne preocupăm, 
desigur, cu tot simțul de răspun
dere, de descoperirea talentelor 
șl de temeinica lor pregătire.

Sebastian BONIFACIU
Genova, aprilie.

C. C. E LA SPADĂ

Steaua a învins pe campioana Austriei (8-7)
HEIDENHEIM, 11 (prin te

lefon). în localitate au înce
put întrecerile pentru „Cupa 
campionilor europeni* la spa
dă, competiție la care parti
cipă 18 echipe, printre care 
și Steaua București.

în grupă cu Dinamo Minsk, 
campioana U.R.S.S., și cu 
M.S. Wien, campioana Aus
triei, Steaua a avut o com
portare satisfăcătoare. Ea a 
cîștigat meciul cu formația 
vieneză, cu scorul de 8—7, 
prin victoriile obținute de 
Marinescu, Moldanschi (cîte 
2), Sepeșiu (3) și Al. Istrate. 
Apoi, în meci cu Dinamo

Minsk, o înfrîngere scontată i 
1—9 (Moldanschi—Livak 5—3) 
S-au calificat mai departe 
Dinamo Minsk (15—1 cu M.S. 
Wien) și Steaua București.

Capii de serii, Dinamo 
Minsk, S.K. Stockholm, S.K. 
Heidenheim, Vasutas Buda
pesta, Academie Rouen și — 
prin tragere la sorți — Steaua 
au stat un tur, pînă la stabi
lirea celorlalte două califi
cate în primele 8 (Varșovia — 
Berna și Giardino Milano — 
S.C.B. Durkheim-R.F.G ).

întrecerile continuă sîm- 
bătă.

40368


