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ATENAÎnaintea meciului de
Trimisul nostra special, GH. NICOLAESCU, transmite

în sfîrșit
ultimelor pregătiri 

și a... pronosticurilor
• Sosirea echipei noastre la Atena ♦ „El Greco" și antre
namentul final ® Pe malul Mării Egee, în mijlocul adversarilor

de miine

ATENA, 14 aprilie. In sfîrșit, 
astăzi a fost prima zi plină și- 
agitată pentru reporterul sosit 
în orașul de la poalele Acropo
lei ca să urmărească meciul 
Grecia — România. A trecut cli
pa primelor impresii. De astăzi, 
sîntem în posesia știrilor proas
pete : fotbaliștii români au so
sit, pe cei ai formației gazdă 
i-am descoperit — acesta este 
cuvîntul — Ia vreo 20 de kilo
metri în afara orașului.

Ne-am numărat, firește, prin
tre cei care au întîmpinat Ia a- 
miază echipa noastră la aero
portul Helleinikon: membri ai 
federației de fotbal din Grecia, 
numeroși reporteri și fotorepor
teri, care i-au asaltat pe Rădu
canu, Gornea, Sătmăreanu, Dan, 
Deleanu, Boc, Mocanu, Hălmă
geanu, Ghergheli, Anca, Dinu, 
Năsturescu, Dembrovschi, Ion

Ionescu, Dumitrache, Lucescu, 
Domide, Tufan. întreg lotul de 
18...

In discuțiile purtate la aero
port în timpul formalităților va
male am aflat că, în mod sigur, 
miercuri, pe stadionul Karais- 
kakis, va juca „ll“-le : Rădu
canu — Sătmăreanu, Boc, Dan, 
Deleanu — Ghergheli, Dinu — 
Dembrovschi, Ion Ionescu, Du
mitrache, Lucescu.

Prima rezervă în linia de atac 
este Tufan, anunțat la F.I.F.A. 
ulterior.

Echipa noastră se va antrena, 
timp de 30-40 minute, marți 
după-amiază, la ora (16.30) cînd 
este, miercuri, programat jocul 
pe stadionul Karaiskakis.

Astă-seară, fotbaliștii români

OPTIMISM LA PLECAREA TRICOLORILOR
ieri,

(Continuare tn tag. a 3-a)

Emoționante au fost 
momentele dinaintea plecă
rii lotului român spre Atena. 
Familiile, prietenii fotbaliș
tilor noștri au umplut ma
rea sală de așteptare a aero
gării Băneasa, repetîndu-le 
pină în ultima clipă, încu
rajările și urările de succes 
în importantul meci cu e- 
chipa Greciei. Printre cei 
mai „marcați" emoțional de

această despărțire au fost, 
Dan, condus la plecare de 
fiica sa de 4 luni, Dana, și 
Ion Ionescu, care a dat în 
numai cîteva minute, zeci 
de autografe.

Optimismul a fost nota 
dominantă a acestei plecări, 
înaintea căreia multe din 
glasurile fotbaliștilor noștri 
au repetat cuvîntul „VICTO
RIE".

Iată-i pe jucătorii români, 
înaintea îmbarcării în avion: 
de la stînga la dreapta, în 
rîndul de sus — Ionescu, 
Hălmăgeanu, Ghergheli, Săt
măreanu, Mocanu, Răducanu, 
Domide, Boc, Dan, Dumi
trache, Anca, Dinu, în rîndul 
de jos — Tufan, Gornea, 
Năsturescu, Deleanu și Dem
brovschi.

Lotul 
de tineret 
in Italia

I
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S-a întîmplat.
f Atena, 16 aprilie, orele 19... 
(Astăzi, pe stadionul Karaiska
kis, învăluit într-o ceață lon
doneză, echipa României a pier
dut cu 1—2 prima manșă a me
ciului cu Grecia. Jucătorii noș
tri nu s-au regăsit nici un mo
ment, acuzînd o mare lipsă de 
omogenitate. Așa-zisul tandem 
Dumitrache — Ion Ionescu s-a 
dovedit a fi așa cum ere nor
mal, de altfel — o improviza
ție. Năsturescu și-a demonstrat 
încă o dată lipsa de clasă, fă- 
cîndu-ne să ducem dorul „să
geții Carpaților". Perechea Si
deris — Papaioanou a zburdat 
în voie, fiind complet neglija
tă de Dinu, care s-a aventurat 
de parcă ar fi jucat contra Va
gonului. Echipa, în ansamblu, 
s-a mișcat greoi, fapt care nu 
poate fi motivat prin eterna in
vocare a terenurilor grele din 
această iarnă.

Din punct de vedere tactic, 
s-a constatat încă o dată că 
prelungita utilizare a rigidului 
4—2—4 a împiedicat trecerea 
rapidă a echipei noastre la o 
așezare mai modernă. Lucescu 
a ținut prea mult mingea, Gher
gheli a aglomerat jocul spre

X

La New York: Drimba

in baraj la... sabie!
NEW YORK, 14 (prin te

lefon). — In ultima probă a 
Trofeului Martini, cea de sa
bie, campionul olimpic la... 
floretă, Ionel Drîmbă a reu
șit să-și dispute locul I în 
finală in compania polonezu
lui Pawlowski șl a lui Pezsa 
(Ungaria). Barajul a 
tigat de Pawlowski 
Drîmbă), urmat de 
(5—2 cu Drîmbă) 
Drîmbă.

In turneul final, însă, re
prezentantul țării noastre 
reușise sâ-1 întreacă pe Paw
lowski, cu 5—4...

fost cîș- 
(5—4 cu

Pezsa
și de

*

BERLIN, 14 (prin telefon). 
— Proba feminină de floretă 
a concursului desfășurat la 
Dynamosporthalle a dat ctș- 
tig de cauză trăgătoarei so
vietice Mickute. Reprezen
tantele României au ocupat 
locurile II (Maria Vicol), III 
(Suzana Ardeleanu) și VI 
(Rodica Văduva).

AU FOST I

N
• ••
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I
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Năsturescu, sufopindu-l cu pre
zenta sa autoritară, iar „startu
rile" lui Deleanu și Sătmărea
nu in corpul apărării adverse 
s-au soldat Cu sprinturi dispe
rate pentru revenirea Pe pozi
țiile de bază. După părerea 
noastră, evoluția echipei Româ
niei la Atena ne-a arătat cit 
de nefondată a' fost idiiea care 
a eliminat pregătirea centrali
zată, in favoarea campionatu
lui. Infrîngerea de la Atena tre
buie să fie o lecție. Echipa 
noastră națională este în con
tinuare produsul nepăsării cu 
care tratăm problema copiilor, 
a juniorilor, a cluburilor, a an
trenorului străin etc, etc. 
despre toate acestea, la 
mentul oportun.

Atena, 16 aprilie, orele 
Astăzi, pe stadionul Karaiska- 
kis, scăldat in lumina faimoa
să a Eladei, echipa României a 
învins cu 2—1 în prima manșă 
a meciului cu Grecia. Jucătorii 
noștri s-au regăsit ca prin far
mec, demonstrînd o formidabi
lă omogenitate. Tandemul Du
mitrache — Ionescu s-a dove
dit a fi — așa cum era normal, 
de altfel — o strălucită inspi
rație. Năsturescu și-a demon
strat încă o dată uriașa pute
re de muncă, făcîndu-ne să

19.

Da.r
mo-

uitam „sageata Carpaților”. Pe
rechea Sideris — Papaioanou 
a fost ținută în clește de către 
Dinu care, pe deasupra, a a- 
vansat în repetate rînduri spre 
poarta adversă. Echiva. în an
samblu, s-a mișcat ușor, fapt 
care demonstrează cit de utile 
au fost terenurile grele ale ier
nii.

Din punct de vedere tactic, 
s-a constatat încă o dată că 
maturitatea jucătorilor noștri a 
înlesnit trecerea „în marș" a e- 
chipei României la o așezare 
mai modernă. Lucescu a jon
glat cum a vrut cu balonul, 
Ghergheli l-a sprijinit pe Năs
turescu, stimulindu-l cu pre
zenta sa autoritară, iar „startu
rile" lui Deleanu și Sătmărea
nu au măcinat corpul apărării 
adverse. După părerea noastră, 
evoluția echipei României la A- 
tena ne-a arătat cit de justă a 
fost ideea care a eliminat pre
gătirea centralizată, în favoarea 
campionatului. Victoria de la 
Atena deschide perspective mi
nunate fotbalului românesc.

★
Și acum, dragi prieteni fot

baliști, „Zîmbiți, vă rog !“ Eu 
v-am zîmbit din toată inima, cu 
această pseudocronică...

în cursul dimineții de 
azi pleacă spre Udine lo
tul național de fotbal, cu 
jucători sub 21 de ani, 
care miercuri va întîlnie- 
chipa similară a Italiei. 
Antrenorul Dincă Schileru 
a reținut următorii 15 ju
cători : Moldovanu, Baum
gartner (portari) — Gruber, 
N. Ionescu, V. Stoicescu, 
Popovici, Crețu, Tătaru, 
Decu, Neagu, Marica, Ma
nea, Schwartz, Florescu, 
Sărac. Delegația tinerilor 
fotbaliști, condusă de tov. 
Florea Tănăsescu, secretar 
general al F. R. Fotbal, va 
călători cu avionul pînă la 
Veneția, urmînd să-și con
tinue călătoria spre Udine 
cu un autocar.
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SPRE O ITRADIȚIE 
INTERNAȚIONALĂ | 

CUPEI
FEDERAȚIEI» 

LA SCHI

I

In cursă Gh. Vulpe, noul
„Cupei Federației1

Adnotări pe marginea

loan CHIRILA

finalebr campionatelor naționale tie box
SEMIMUSCA Șl MUSCA -

tinăr, foarte ordonat, cu multă pre
cizie în acțiuni, cu o gindire tac
tică apreciabilă, foarte mobil și 
cu o dezvoltare fizică corespun
zătoare, a rămas in atenția spe
cialiștilor, deși decizia meciului 
său cu A. Mihai l-a dezavanta
jat. Cu privire la această decizie 
socotim că este necesar să reamin
tim arbitrilor că boxul, prin defi
niție, pune în fața celui care-1 
practică trei mari probleme : un
de, cînd și cum lovește. Deci, este 
vorba de precizie,, moment, și- pro-

Gh. ILIUȚA

(Continuare tn pag. a 2-a)

- IN OBIECTIV
Timp de o skpțâmînă, pe par

cursul desfășurării celei mai impor
tante competiții autohtone, am ur
mărit lupta celor 87 de pugiliști. 
Ciștigarea centurii de campion nu 
înseamnă un criteriu unic de-selec
ție pentru lotul reprezentativ al țâ
rii. Această părere este împărtășită 
de majoritatea specialiștilor. Este 
necesar să alăturăm constatărilor 
directe, practice,' din ring, pe cele 
făcute prin prisma necesității de a 
alege pe cei mai buni pugiliști pen
tru evoluția pe ringul europenelor.

Să incepem cu prima categorie, 
SEM1MUSCĂ. După primul tur de 
scrutin (sferturile de finală), ju-

CATEGORIILE :
decind după moduldecind după modul în care au 
fost eliminați patru din comba
tanți, ne-am dat seama că a- 
ceastă categorie este relativ omo
genă. Cinci boxeri s-au prezentat 
la un nivel valoric apropiat, unul 
superior tuturor acestora, iar doi 
dintre ei la un nivel necorespun
zător. Cei 4 promovați în semifi
nale (A. Mihai, V. Ivan, M. Lu- 
mezeanu, P. Ganea) au lăsat, după 
prima evoluție, o incertitudine cu 
privire la vreun pronostic, avînd 
în vedere maniera diferită de lup
tă a fiecăruia. Totuși, nivelul va
loric relativ apropiat îi aduce pe 
toți în discuție. Vasile Ivan, boxer

SASE
■>

u de mult, echipa de polo a 
României și-a schimbat din 
nou antrenorul. De astă dată, 
conducerea tehnică a „7"-lui 
reprezentativ a fost încredin
țată lui Carol Corcec și lohan

Frîncu, a căror activitate la lot va fi 
coordonată de antrenorul federal Ale
xandru Popescu.

La prima vedere, știrea — furnizată 
de F. R. Nata|ie — nu stîrnește nedu
merire. Tn definitiv, cîte echipe, fie ele 
și selecționate naționale, nu își schim
bă din cînd în cînd antrenorul. Tn viața 
diferitelor formații intervin adesea ele
mente care necesită schimbări structu
rale, de jucători și antrenori, favorizind 
o nouă experiență — în concepție, me
todică și ambiantă — cu șanse de reu
șită. Lucrurile se complică însă, deve
nind de-a dreptul de neînțeles, la o 
incursiune mai adîncă în problemă, la 
o încercare de a... înota o leacă în spre 
susul apei, căutînd pe predecesorul an
trenorului Alexandru Popescu, după cum 
arătam mai sus ultimul responsabil cu 
pregătirea poloiștilor fruntași. Cine a 
fost el ? Nimeni altul decît... Carol Cor
cec — ati citit bine — înlocuit anul tre
cut — anul olimpic I — și rechemat/ 
cum se vede, de puțin timp. De ce a 
fost schimbat ? De ce a fost readus; ? 
Cînd a greșit biroul federal de notație : 
la prima sau la cea de a doua hotc/rîre 
a sa ?

lată întrebări care se ridică 'firesc, 
nu cu intenția de a pune — acum — 
la îndoială competența în materie a an
trenorului Corcec, ci, desigur, pe aceea 
a biroului federal ,- competența sau 
toritatea sa, în alternativa (se pare, 
sibilă) că forul suprem al notației 
fost de acord cu această măsură, 
în cele din urmă și-a... însușit-o.

Si într-un caz și în altul, situația
fapt apare hilară, mai ales prin carac
terul ei de metodă în stilul de muncă 
si în mentalitatea federației de specia
litate. Căci, de la J.O. de la Roma în
coace — adică de-a lungul a trei inter
vale olimpice — la conducerea tehnică 
a reprezentativei de polo s-au produs 
nu mai puțin de sase schimbări : Adal
bert Balint, Teodor Angelescu, Vasile 
Daroczi, Carol Corcec, Alexandru Po
pescu și acum... din nou Carol Corcec 
(alături' de lohan Frîncu și Alexandru 
Popescu).

Faptul nu-si găsește corespondent la 
celelalte selecționate puternice cu care 
ne întrecem de ani și ani în marile 
competiții europene : Iugoslavia, Ungă- 
ria, U.R.S.S., R. D. Germană, Italia...

Și atunci ? Imposibilitatea strălucitei 
generații de poloîști (Zahan, Kroner, 
BJajek, Szabo, Grintescu, Mărculescu, 
Firoiu,' Ștefănescu...) de a atinge măcar 
o dată o treaptă superioară, pe mă
sura valorii, nu se explică, în mare mă
sură, și prin aceste dese schimbări la 
conducerea tehnică ?

Noi credem că da...

cu
po
n-a 
dar

de
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septembrie

G. LUCIAN

deținător al

Foto : N. AUREL

• Simpozionul științific international, 16-20
• Al ll-lea Congres de medicină sportivă,

Influențele binefă
cătoare formative 
și compensatoare 
ale exercițiilor fi
zice, sub formă de 
sport, gimnastică, 

Joc, asupra dezvol
tării armonioase și 
menținerii sănătății omului sînt _____ -
recunoscute. Rolul tot mai Important al miș
cării, exercițiilor fizice în contextul crește
rii sedentarismului, ca și extinderea sportului 
de performanța impun cu necesitate studierea 
aspectelor noi în acest domeniu, în vederea 
măririi efectelor pozitive ale activității de 
educație fizică și sport. Studierea sistematică 
a practicii, ca șl folosirea datelor fiziologiei, 
pedagogiei, psihologiei, blochlmlel, blomecani- 
cii și a altor științe, în scopul creșterii efec
telor, eficienței biologice și pedagogice consti
tuie o parte integrantă a măsurilor șl preocu
părilor de îmbunătățire -continuă a activității 
de educație fizică și sport. în tot mai multe 
țăn activitatea de studiu și cercetare, de diri
jare științifică a practicării exercițiilor fizice 
se desfășoară intens, atît în instituții speciali
zate cit și de numeroase cadre didactice, an
trenori și medici. De un real folos în cunoaș
terea rezultatelor acestei activități sînt sesiu
nile și consfătuirile de comunicări.

Continuî.nd o frumoasă tradiție, mai ales în 
privința studiilor de medicină sportivă, în 
ultimul sfert de secol preocupările științei 
românești în domeniul educației fizice și spor
tului s-au amplificat, cuprinzînd și sfera me- 
todico-pedagogică.

Desfășurindu-se pe baza unei tematici de 
perspectivă elaborată de C.N.E.F.S. împreună 
cu Ministerul Invățămîntului și Ministerul Să
nătății, sesiunile și consfătuirile organizate de 
I.E.F.S., de cabinetele județene, de Centrul de 
Medicină Sportivă și de Centrul de cercetări 
științifice au contribuit la îmbogățirea cunoș
tințelor științifice necesare desfășurării unui 
proces corect de educație fizică.

Un fapt îmbucurător, mai ales în ultimii 
ani, constituie extinderea acestor acțiuni în 
mai multe părți ale țării. Exemplele rodnice 
ale^. manifestărilor științifice organizate la 
București, Cluj și Timișoara au fost urmate 
de Brașov, Iași. Constanța, Bacău, Ploiești, 
Tg. Mureș, Oradea. Consfătuirile și sesiunile

Conf. dr. EMIL GHIBU
Vicepreședinte al C.N.E.F.S.

astăzi unanim

IN BAZINUL PODOLI 
DIN PRAGA

Înotătorii români conduc (45-39) 
In meciul cu cehoslovacia.
LA FETE; 52-32 PENTRU GAZDE

Citiți rezultatele in pag. a IV-a

30 sept.— 2 oct
desfășurate in aces
te localități au dez
bătut probleme ma
jore ale activității 
noastre ca, spre 
exemplu, Influența 
exerclțlllor fizice 
asupra dezvoltării 

de învățătură a 
fizică tn cadrul an- 

metode de re- 
: pregătirea spor-

sănătății șl capacității 
elevilor : pregătirea “ 
trer.amentului sportiv ; tr 
facere după efortul sportiv ; pregătire, spor- 
tlvă a copiilor și juniorilor ; bugetul de timp 
al studenților șl activitatea sportivi, periodl- 
clzarea antrenamentului la diferite ramuri, 
pregătirea psihologică a sportivilor. Comple
tată cu rodnica activitate de documentare, 
una din caracteristicile Importante ale siste
mului nostru socialist de educație fizica șl 
sport — fundamentarea științifica — tșl pri- 

------- ------- —practicii și

a cadrelor noastre

mește continuu datele necesare 
progresului.

Competența științifică c „„„„
de specialitate dezvoltată șl prin participarea 
la aceste sesiuni și consfătuiri a contribuit 
la rezolvarea cu succes a complexelor pro
bleme ridicate de pregătirea și participarea 
sportivilor români la J.O. din Mexic, compe
tiție care a solicitat în măsură sporită apor- 
tuj știintlfic aI nlet°dicli și medicinii spor

tul 1969 va Însemna pentru activitatea de 
cercetare științifică din țara noastră o dată 
semnificativă prin desfășurarea în România 
a două importante acțiuni științifice.; SIM
POZIONUL ȘTIINȚIFIC INTERNATIONAL si 
AI^I-LEA CONGRES DE MEDICINA SPOR-

Ancorarea în actualitate și utilitatea prac
tică a acestor acțiuni reies prin chiar temati
ca lor. care permite valorificarea operativă a 
datelor acumulate în numeroase țări cu oca
zia pregătirii șf participării la concursurile 
olimpice din 1968.

Simpozionul științific internațional organi
zat de C.N.E.F.S. prin comisia de coordonare 
a activitătl) științifice, sub egida Consiliului 
Internațional pentru Educație Fizică și Sport 
(CIEPS) de pe Ungă UNESCO se va desfășu
ra între 16—20 septembrie. Tema principală 
a simpozionului este„Bazele științifice ale

(Continuare in pag. a 2-a)

NOI CONCURSURI
INTERNAJIONALE 
DE GIMNASTICA

O impresionată serie de con
cursuri interne Și internaționale 
îi așteaptă pe cei mai buni gim- 
naști din țara noastră. Să a- 
mintim dintre acestea campio
natele europene (feminine Și 
masculine), tradiționalele cam
pionate internaționale ale Ro
mâniei, turnee peste hotare la 
care au fost invitați și gim- 
naști români.

Prima confruntare de anver
gură este proaramată la finele 
acestei săptămâni (sîmbătă, de 
la ora 17, în sala Dinamo) : me
ciul internațional dintre echi
pele de juniori (băieți și fete) 
ale României și Bulgariei, .- 
în vederea căruia tinerii spor- , 
tivi 
tens.
tele 
nine,
coș, la antrenament.

român1 se pregătesc in- 
In foto una din speran- 

gimnasticii noastre femi- 
timișoreanca Ș te fanta Ba-

Tinerii înotători români
învingători la Pazargic

SOFIA, 14 (Agerpres). — După două zile de întreceri, s-a încheiat 
intîlnirea internațională de natație dintre selecționatele de copii ale 
Bulgariei și României, desfășurată Ia Pazargic. Victoria a revenit tineri
lor înotători români cu scorul de 233—185.
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putut asia- 
toți au fost

am
mu

neîncăpătoarele

Nr. 515 (5949)

Tocmai acum — în fier
berile pregătirilor pentru 
Atena — tocmai acum 
cînd a venit primăvara 
peste tot (și cu precădere 
la fotbaliștii giuleșteni), 
tocmai acum — cînd soco
team că-mi merge bine cu 
foiletonul săptămînal de la 
Sportul, un prieten mă în
treabă: „Nu știi cine a 
spus vorbele: cînd ii vorba 
de glumă, nu-mi plac 
bancurile?" Am dat din 
umeri, neștiutor. Și am în
trebat: „De ce?" „Fiindcă, 
zise amicul meu, dacă tot 
faci gluma săptămînală 
scriind despre Sport, nu 
sînt de acord să faci și. 
bancuri pe această temă'. 
Apoi au început explica
țiile. Transcriu cîteva din
tre ele, semnalate de prie
tenul meu care, veți vedea, 
știe el ce știe. Adică, după 
el, ,ar trebui să se scrie 
mai pe larg.„despre ceea 
ce se întîmplă cu un ar
bitru care, prin erorile 
sale, a făcut să se misti
fice un rezultat și, implicit, 
un clasament. Ci-că ar fi 
o temă interesantă și plină 
de învățăminte. Nu 
dacă era o aluzie 
va, deși zîmbetul 
își însoțea amicul 
m-a cam pus pe 
Și continuîndu-și tirada, o- 
mul meu zicea să pun în 
discuție — pentru studiu 
mai larg — ideea înfiin
țării unui supercampionat 
cel puțin în anumite ra
iduri sportive. Nu am prea 
înțeles — așa că am cerut 
explicații. La hochei, polo, 
baschet, volei, lupte, tenis 
— pentru a fi amintite nu
mai cîteva exemple posibi
le — \practic bătălia pen
tru titlu se dă, de ani de 
zile, nur.nai intre două for
mații Dinamo București și 
Steaua. Ar fi mai bine, 
zicea acrilicul, ca formațiile 
amintite să joace între ele 
și numai jntre ele, iar ce
lelalte echipe să se des
curce cum vor ști intr-un

știu 
la cine- 
cu care 
vorbele 
gînduri.

campionat al lor, fără 
mai băga bețe in roate 
eternelor rivale și preten
dente. Astfel jucătorii ce
lor două formații ar fi mai 
puțin solicitați pe plan in
tern și ar putea să se de
dice, cu mai multă putere, 
întîlnirilor externe. Impor
tantă va fi doar trimiterea 
de observatori la confrun
tările dintre celelalte echi
pe, pentru a se depista, 
timp, ivirea unor noi 
lente.

Prietenul meu zicea 
astfel, lucrurile se 
simplifica uimitor de favo
rabil și pentru cronicarii 
sportivi. Abia atunci vor 
putea să scrie cu aplomb 
și justificat despre tehnica 
individuală a sportivilor, 
despre noutățile sportive 
de peste hotare. Așa, în 
situația de azi, cronicarii 
sportivi sînt prea solicitați. 
„Nu ai citit în ziare — 
mă întreabă amicul — că 
în Iugoslavia, de pildă, se 
discută alcătuirea diviziei 
prime de fotbal numai din 
10 echipe? De ce să nu o 
luăm noi înaintea tuturor? 
De ce să nu facem noi o 
treabă ca lumea, adică la 
hochei, la polo, la baschet, 
la Volei, la lupte, la tenis 
(și poate la altele) să în
ființăm supercampionatul 
cu participarea numai a di- 
namoviștilor și a steliștilor 
bucureșteni? Multe racile 
ale sportului nostru ar fi 
înlăturate. Chiar și erorile 
de arbitraj!" Și amicul meu 
se îndepărtă mulțumit, lă- 
sindu-mă uimit de simpli
tatea rațională și justă a 
unei soluții care ar reme
dia automat cele mai nu
meroase slăbiciuni ale 
competițiilor noastre spor
tive.

Iar eu am scris aceste 
rînduri, numai pentru cS 
nu-mi plac bancurile cînd 
e vorba de glumă.

nadelor de box, eu o mane 
diversitate ți 
conținut.

In acest fel, 
ta, chiar dacă 
prezențl în 
(ce mult așteptăm o mare, 
foarte mare sală de spectaco
le sportive I !) tribune ale să
lii Floneasca — la finale de 
mare atracție.

Nume noi și valoroase s-au 
ridicat pe firmamentul boxu-

analizăm. Dar lor 11 »-au ală
turat alte infringed sau oom- 
portări nu prea „la înălțime" 
ale altor „consacrați" I L-ațl 
văzut în meciurile finale pe 
Cuțov, pe explozivul Silber- 
man sau pe floretistul 
Gybrffi. Ați urmărit meciurile 
de pe parcurs ale lui C. Ciucă 
sau I. Alexe. Ele s-au ridicat 
ia înălțimea dorită, în schimb 
au ridicat semne de între
bare !

Să fie de vină faptul că ei 
n-au rezistat încordării psi-

tulul sportiv. Poate e șl fap
tul că selecționerii nu s-au 
oprit la valori adevărate. E 
adevărat că nici ruu aveau al
tele, dar și atunci e mai bine 
să nu se oprească numai asu
pra unora tot timpul, oi să se
lecționeze continuu pe crite
riul obiectiv ad concursurilor.

Poate că unii dintre boxeri 
au obosit, fie din cauza su
prasolicitărilor anterioare, fie 
a celor din actualul concurs. 
Trebuie priviți în amănunți
me și analizați individual, lu-

din 
ta

că, 
vor

Al. CAPRARIU

ROMÂNIA GAZDĂ A DOUĂ
MANIFESTĂRI

(Urmare din pag. 1) 
sportului de performanță"; ca 
ternă suplimentară, „Indici și me
tode obiective de măsurare și e- 
valuare a efortului fizic In ^an
trenamentul 
manță".

Programul 
prinde trei 
metodică ; 2.
3. psihologie 
tivă.

Pentru a asigura un conținut 
superior dezbaterilor în cadrul 
acestor secții, au fost invitați ca 
raportori specialiști cu au toci taie 
științifică recunoscută din Fran
ța, U.R.S.S.. Italia, Cehoslovacia. 
R.D. Germană. Ungaria, R.F. a 
Germaniei. Polonia, Bulgaria. 
Suedia care, alături de specia
liștii români, vor căuta să pă
trundă în intimitatea proceselor 
de perfecționare a organismului, 
personalității omului, prin sport, 
în complexitatea aspectelor me
todice, biologice și psiho-peda- 
gogice ale pregătirii sportivilor 
și participării lor la marile com
petiții. Cu alte cuvinte tematica 
simpozionului își propune să 
atace ansamblul problemelor ma
jore ale sportului de performan
ță, prin prisma obiectivă a da
telor științifice.

într-o recentă convorbiră cu 
dl. dr. M. Hebbelinck, secretar 
general al Comitetului de cerce
tări de pe '* ”
ne-a făcut 
tinsul om 
apreciat că 
tematicii, — ---
tr-un anumit fel o „premieră' 
în problematica consfătuirilor 
științifice internaționale, simpo
zionul de la București se va 
bucura de o numeroasă și valo
roasă participare.

Al Il-lea Congres European de 
Medicină Sportivă, organizat sub 
auspiciile Federației Internațio
nale de Medicină Sportivă, de 
către C.N.E.F.S. și U.S.S.M. — 
Societatea de Medicina educației 
fizice cu sprijinul Ministerului 
Sănătății, se va desfășura între 
30 septembrie — 3 octombrie a.c.

Temele congresului : 1. Func
ția motrică si reglajul neuroen- 
docrin în efortul sportiv ; 2. 
Orientarea, posibilitățile și per
spectivele controlului medical al 
educației fizice școlare și spor
tului de performanță ; 3. Gim
nastica medicală în reeducarea 
funcțională ; 4. Pregătirea cadre
lor medicale de specialitate.

în cadrul acestor teme vor 
prezenta rapoarte șl comunicări 
personalități științifice de renu
me. printre care menționăm pe 
academicienii ȘT. MILCU șl GR.

sportiv de perfor-

simpozionulul cu- 
secții de lucru : 1. 
medicina sportivă: 

și sociologie spor-

lingă C.J.E.P.S., care 
o scurtă vizită. dls- 
de știință belgian a 
datorită actualității 

care constituie în- 
1“

a ! Am avut .finale". 
Demna de toată 
lauda. Cam puține 
meciuri de box ade
vărat, ce e drept — 
dar nici acestea n-au

lipsit totuși — iar celelalte 
lucruri atît de dorite și gus
tate de spectatori, le-am gă
sit din plin. Un sincer .bra
vo", deci, tuturor.

Un „bravo" din toată inima 
cielor ce s-au încleștat în su
perba luptă sportivă. Boxeri
lor de azi — campionilor — 
ca și celor de mîine, învinși
lor. merituoși — cu toată căl
dura și tot entuziasmul, apre
cieri și urări I ! Ne-au oferit 
întreceri dintre cele mai me
rituoase. Aceleași sentimente 
și pentru părinții lor adoptivi 
— cei care, în colțul careului 
magic, au palpitat, 
și au sperat ca și 
poate mai mult — 
părinte.

Dar mai ales — 
călduroase felicitări factorilor 
care au contribuit, cu atîta 
entuziasm și succes, la 
ta deplină a acestor 
de campionat. Ei au 
sublinieri prompte, au 
discuții, au format interes și 
au ridicat intensitatea întrece
rilor la cel mai înalt nivel 
prin crearea unui climat psi
hologic de mare valoare. Toa
te, dar absolut toate ziarele 
au găsit loc în coloanele lor 
pentru cronici, tablete, artico
le sau știri pe marginea fi-

au suferit 
ei — ba 
ca orice...

sincere șl

reuși- 
finale 
făcut 
iscat

Mniun
DE LA

lui românesc, aplaudate fre
netic de marele public. Pro
nosticuri s-au răsturnat, „ste
le" au pălit. Iar peste toate — 
încordare și elan tineresc.

în plus, și ce este mai im
portant, s-au verificat poten- 
țialuri și valori, s-a făcut o 
trecere în revistă a clasei bo
xului nostru reprezentativ. Nu 
de altceva, dar mai avem pu
țin pînă la europene. Și am 
putut desprinde, astfel, multe 
concluzii !

S-au dărfmat idoli., ba tim
pul respectiv, am căutat să

FINALELE NAȚIONALE LA „EUROPENE11
hice ? înclinăm să credem 
că da. „Consacrați!" au bo
xat în țară de prea puține ori. 
Ei au crezut că s-au distanțat 
foarte mult de ceilalți și se 
simțeau datori să-i învingă 
indiscutabil și înainte de li
mită. Uitau acțiunile pregăti
toare și căutau numai „deci
sivele". De aceea au boxat în
cordați, neatenți în apărare și 
au avut dese surprize. E bine 
să ne gîndim la acest lucru, 
deoarece marile performanțe 
se obțin ou o pregătire a tu
turor factorilor antrenamen-

îndu-se neîntîrziat măsuri. 
Mai rămîne apoi îmbogățirea 
și perfecționarea procedeelor 
tactice în funcție de viitorii 
adversari și de preferințe in
dividuale. ca și continuarea 
perfecționării pregătirii fizice 
speciale, care constituie obiec
tivele acestei scurte perioa
de care ne-a rămas pînă la 
europene.

Căci ne-a mai rămas foarte 
puțin timp pentru a face încă 
multe.

ț 
Eustatiu MĂRGĂRIT

■Spre o tradiție internațională a „Cupei Federației** la schi
9 5

Bucegil, cu văile-i Încărcate 
de zăpadă, cu oameni inimoși 
și pasionați ai schiului, s-au 
dovedit gazdă plăcută pentru 
participanții la „Cupa Federa
ției”, chiar dacă în zilele pre
mergătoare întrecerilor s-au 
burzuluit, țintuindu-și oaspeții 
în hotel și cabane. Valea lui 
Carp, deschisă și abruptă, ofe
rind publicului vizionarea a- 
proape în întregime a curselor 
iar concurenților trasee difici
le, a cucerit, ca și în alte oca-

IMPORTANTE
ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE
BENETATO (România), prof. dr. 
S. P. LETUNOV (U.R.S.S.), prof, 
dr. A. VENERANDO (Italia), prof, 
dr. J. KRAL (Cehoslovacia), prof, 
dr. KOCK A. (R.F. a Germaniei).

Comunicările și dezbaterile din 
cadrul acestor două acțiuni știin
țifice constituie un bun prilej de 
îmbogățire a cunoștințelor într-o 
serie de probleme actuale ca : 
urmărirea adaptării sportivului 
la volumul și intensitatea antre
namentelor, structurate conform 
efortului competițional ; eficiența 
folosirii intensităților variate, a- 
proplate de solicitările perfor
manței maxime ; importanța pri
mordială a alegerii mijloacelor in 
stabilirea volumului rațional de 
pregătire ; explicarea științifică 
(fiziologică — psihologică — so
ciologică) a schimbării mijloace
lor pentru atingerea acelorași 
sarcini ; importanța deosebită a 
cunoașterii cit mai exactă a stă
rii, capacității fizice șl psihice a 
sportivului pentru determinarea 
corespunzătoare a mijloacelor și 
dinamicii efortului.

Titlurile comunicărilor trimise 
pentru înscrieri la comisiile de

organizare a celor două sesiuni 
de către specialiștii noștri, dove
desc deosebit interes și o gamă 
largă de subiecte. Sîntem con
vinși că elaborarea lor va repre
zenta un bun prilej de sintetizare 
a cercetărilor șl experienței prac
tice acumulate în ultimii ani. De 
altfel, pentru a fi admise în pro
gramul simpozionului șl congre
sului, comunicările trebuie să co
respundă exigențelor științifice : 
cunoașterea stadiului de tratare 
a subiectului respectiv în țară șl 
peste hotare, obiectivitatea meto
delor de cercetare, justa inter
pretare a datelor, valoarea con
cluziilor.

Avînd în vedere că ambele ac
țiuni se vor desfășura in țara 
noastră, specialiștii români vor 
avea prilejul să facă un larg și 
rodnic schimb de experiență și 
să contribuie la afirmarea activi
tății noastre de cercetare. de 
fundamentare științifică a unora 
din mijloacele și metodele de în
tărire a sănătății, de creștere » 
capacității fizice șl morale a omu
lui.

zii, aprecierile sportivilor stră
ini care și-au exprimat depli
na mulțumire pentru condițiile 
avute și dorința de a reveni 
oriclnd vor fi invitați. „Cupa 
Federației" a constituit un suc
ces chiar și prin însăși accep
tarea invitației de către schio
rii austrieci, francezi șl itali
eni, despre care, se știe, fiind 
prinși de-a lungul sezonului în 
competiții de amploare, se de
plasează cu greu în alte țări 
decit cele din jurul Alpilor. 
Desigur, Insă, alegerea datei a 
jucat un rol hotărîtor în a- 
ceastă direcție. Primăvara, acti
vitatea competițională ’ scade 
simțitor. în schimb, o serie de 
schiori sînt încă dornici 
concureze, poate chiar 
pentru motivul de a-șl 
nătăți punctajul F.I.S. 
viitorul sezon. Or, in 
condiții și ținind seama 
Periența căpătată chiar 
zonul 1969 (să nu uităm că în 
martie, la concursul internațio
nal „Cupa Poiana” au luat 
parte doar cîțiva schiori stră
ini, total necunoscuți, pentru 
că toți ceilalți se aflau angre
nați în alte concursuri, in vre
me ce la „Cupa Federației” 
ne-am bucurat de prezența u- 
nor sportivi care, chiar dacă 
nu sînt printre „stelele" mon
diale, reprezintă totuși o garan
ție a valorii), ne gîndim dacă 
nu ar fi bine ca inițiativa de 
anul acesta să fie continuată și 
să se transforme, treptat, !n- 
tr-o tradiție.

să 
numai 
îmbu- 
pentru 
aceste 

de ex- 
în se-

Săptămîna trecută. curtos- 
cind că la „Cupa Federației" 
vor veni reprezentanți ai ță
rilor cu cel mai valoros schi 
alpin, am așteptat cu justifi
cată nerăbdare să-i vedem pe 
tinerii noștri luptind cu valori 
reale ale acestui sport. Am 
fost însă dezamăgiți. Nu pen
tru că Dan Cristea șl ceilalți 
nu i-au întrecut pe austriecii 
Kurt Racher, Anton Dorfner și 
pe francezii Gandoulf Thierry 
și Daniel Achard 
mea lor 
Gohn s-au 
schiori cu 
adevărat 
pentru că 
acea dîrzenie caracteristică ma
rilor sportivi. Am reținut insă 
lamentările lor la capătul unor 
curse ratate („Arbitrii sînt de 
vină”, se plingeau, deși pier
duseră porțile din insuficientă

(deși. la vre-
Tăbăraș și 

Înaintea unor 
de vizită

Bălan, 
clasat 
cărți 
impresionante), 
nu am văzut la

cu 
ci 
ei

concentrare sau neacordarea a- 
tenției cuvenite unor probleme 
ridicate de așezarea porților), 
totala lipsă de spirit autocritic 
în ceea ce privește maniera de 
parcurgere a traseului. Tinere
țea și talentul lor nu le dau 
dreptul la asemenea manifes
tări, cu atit mai mult cu cit în 
acest sezon au beneficiat și de 
condiții materiale bune care îi 
obligau la comportări superi
oare. Am vrea să credem că 
eșecul lor în „Cupa Federației" 
îi va pune pe gînduri șl îi va 
determina să înțeleagă că ta
lentul se poate realiza numai 
printr-o muncă asiduă la an
trenamente și prin gîndirea 
cursei de la recunoașterea ei și 
pînă la trecerea liniei de so
sire. Altminteri, vor deveni spe
ranțe ratate, așa cum s-a pe
trecut, din păcate, cu atîți schi
ori români în ultimul deceniu.

D. STANCULESCU

A ÎNCEPUT RETURUL DIVIZIEI B
11—20 (8—10) ; Cau- 
Gh. Gheorghiu-Dej —

TALAZ MERITA CREDIT INTEGRAL

Duminică au avut loc și me
ciurile din cadrul primei etape 
a returului în cele patru serii 
ale diviziei secunde. Este vor
ba, de fapt, de etapa a X-a 
din desfășurarea întregii com
petiții, din care vă prezentăm 
rezultatele primite de la co
respondenții noștri pînă în pre
zent :

MASCULIN, seria I: Chimia 
Făgăraș — Inst. Pedagogic Ba
cău 16—14 (8—5) ; Agronomia 
Iași — Tractorul Brașov 25—18 
(15—10) ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Medicina Tg. Mureș 13—6 (6—2); 
Politehnica București — Voința

București 
ciucul Or. 
Știința Ploiești 15—8 (4—5) ; se
ria a H-a : Metalul Copșa Mică
— C.S.M. Reșița 24—13 (11—7) ; 
Universitatea Craiova — Elec- 
troputere Craiova 14—12 (7—6) ; 
Știința Petroșani — Textila Cis- 
nădie 18—16 (10—9); Gloria A- 
rad — Minerul Baia Mare 13—14 
(4—8) ; Știința Lovrin — Teh- 
nometal Timișoara 11—8 (4—5).

FEMININ, seria I : I.E.F.S. — 
Institutul Pedagogic Bacău 
20—3 (7—2) ; Chimia Buzău — 
Chimia Victoria 6—11 (2—4) ; Li
ceul nr. 2 Iași — Politehnica 
Iași 5—8 (1—5) ; Spartac Con
stanța — Șc. sportivă Ploiești 
7—9 (5—5) ; seria a II-a : Mu
reșul Tg. Mureș — Șc. sportivă 
Tg. Mureș 8—7 (6—3) ; Univer
sitatea Craiova — Voința Sighi
șoara 10—13 (6—3) ; C.S.M. Sibiu
— Zorile Bistrița 20—9 (9—4) ; 
Universitatea Cluj — Univer
sitatea II Timișoara 12—8 (4—3).

IN PLUTON
EXPERIENȚA

mai bine de două luni 
în urmă am avut ocazia să-mi 
expun părerea, în cadrul u- 
nei consfătuiri, asupra modu
lui cum trebuie 
pregătirea noului 
petițional. N-am 
atunci, și n-o voi 
cum, ca părerea 
însușită ad literam. Nu este 
însă de loc plăcut să constați 
că, deși consultat, ești ignorat 
complet. Și, în momentul cînd 
lucrurile ies prost, tocmai 
pentru fapțul că nu ai fost 
luat în considerare, pentru că 
ai 
cei 
de 
nu 
să __ ,
rinței sincere de a veni 
ajutor.

Atunci 
mai bine 
exprimat părerea că sportul 
nostru cu pedale nu are su
ficiente valori pentru a se al-

acționat în 
sezon com- 
pretins nici 
face nici a- 
mea să fie

vorbit în van, pentru că 
care te-au consultat aveau 
fapt niște păreri la care 
doreau să renunțe, începi 
regreți că ai dat curs do-

- • ’ - —i în

— eu două luni și 
în urmă — mi-am

cătui două loturi naționale, că 
împărțirea puținilor alergă
tori mai răsăriți pe care-i 
avem duce la slăbirea ciclis
mului nostru. Mai spuneam 
atunci că — pentru a menaja 
susceptibilitatea unui club (în 
speță Steaua) — nu avem voie 
să irosim fondurile bugetului 
federal, că pentru a măguli 
vanitatea unui antrenor (Ion 
Vasile) nu putem admite cre
area unui lot suplimentar. 
Mai ales că, așa după cum 
se știe, Ion Vasile este la în
ceputul activității sale. Și, 
totuși, toate aceste lucruri 
s-au petrecut.

Cei cîțiva rutieri mai buni 
de care dispunem au fost îm- 
părțiți în două grupuri. S-a 
aprobat — cine a putut să 
admită acest lucru ? — «a 
lotul care avea obiectivul 
competlțional cel mai apro
piat (lotul pentru „Cursa Pă
cii") să facă în luna ianuarie 
pregătire fizică generală și să

T

A EȘUAT
neglijeze pregătirea specifică. 
Federația a fost de acord să 
plece în Algeria și în Franța 
iotul care avea obiectiv com- 
petițional la sfîrșitul lunii iu
nie, iar cel care intra în în
treceri la începutul lui mai 
să se pregătească cum o pu
tea în București, între două 
viscole. Lipsit de experiență, 
Ion Vasile n-a știut să acțio
neze rapid, să găsească acele 
regiuni ale țării unde rulajul 
ar fi fost posibil și, din aceas
tă cauză, nivelul pregătirii lo
tului său este sub orice cri
tică.

Așadar, experimentul a 
eșuat Eșecul putea fi antici
pat. Acum cînd este însă evi
dent, se impune cu acuitate, 
revenirea la formula unui sin
gur lot național, în cadrul că
ruia să fie reunite toate for
țele ciclismului nostru. Dinei 
să fie selecționate elementele 
ce vor fi incluse în echipa na
țională. Pentru că nu putem

(Urmare din pag. 1)
s 

cedeu tehnic, elemente care de
termină aspectul tehnic-tactic al 
acțiunilor executate de boxeri 
în ring. Pentru a răspunde a- 
cestor cerințe, se pune proble
ma unor calități deosebite și a 
unei munci susținute. Ni se 
pare mai aproape de definiție 
un boxer care lovește — aparent 
— mai puțin, dar pre
cis, la timp și corect, decît al
tul care declanșează o ploaie 
de pumni la întimplare. de cele 
mai multe ori incorecte, dez- 
echilibrlndu-se permanent, re- 
cepționind lovituri ușor de e- 
vitat. Vasile Ivan este superior 
din acest punct de vedere, tu
turor semimuștelor din țară. 
Pentru că el realizează ușor 
greutatea impusă de categorie, 
sîntem de părere că ar fi bine 
să se facă abstracție de locul 
ocupat în recentul campionat și 
să fie menținut in lotul pentru 
C.E. AUREL MIHAI, campionul 
categoriei, este inconstant în e- 
voluții de la o întîlnire la alta. 
Este foarte puternic, incomod 
prin garda sa inversă, însă dez
ordonat, riscînd în orice mo
ment descalificarea pentru lo
vituri cu mănușa deschisă (lu
cru foarte important cînd se 
pune problema folosirii lui pe 
ringuri internaționale). El re
cepționează multe lovituri pen
tru că invariabil merge înainte, 
este ofensiv tot timpul, 
fără .....................
șește pe câlciie neflind de loc 
suplu în deplasări. Campionul 
de anul trecut, Petre Ganea, 
și-a semnat, la această ediție, 
transferul la rezerve datorită 
unei evoluții fără clarviziune, 
fără imaginație, fără precizie 
și rapiditate în acțiuni. Marin 
Lumezeanu ni se pare prea fra
gil, deși este un boxer foarte 
ordonat și mobil, cu viteză de 
execuție dar cu un echilibru 
psihic care nu-1 poate, deocam
dată, ajuta în mari confruntări 
internaționale.

CATEGORIA MUSCA. O ca
tegorie la care, după un în
ceput surprinzător de slab al 
campionului de anul trecut, ră- 
mînem convinși, totuși, că a- 
cesta este singurul boxer de 
valoare pe care țara noastră 
îl poate alinia în formația re
prezentativă. Evoluția sa din 
cadrul sferturilor de finală în’ 
compania dinamovistului bă
căuan A. Cojan a surprins ne
plăcut, atît pe spectatori cit și 
pe specialiști. A fost unul din
tre puținele meciuri în care C. 
Ciucă a recepționat extrem de 
multe lovituri de la un tînăr 
necunoscut pînă atunci. Cele
lalte două evoluții au convins 
însă că C. Ciucă se prezintă cu 
un plus de valoare evidentă 
față de ceilalți șapte finaliști. 
Este urmat de colegul său de 
sală C. Gruiescu care este pu
ternic, ordonat, îndrăzneț dar 
care mai are nevoie de expe
riență și de variație mai mare 
în modalitatea de a-și pregăti 
atacurile. Ceilalți finaliști se 
află la o distanță destul de 
mare de cei doi steliști, avînd 
de parcurs un drum relativ 
lung de pregătire, pină cînd se 
va pune problema ca unul din
tre ei să poată înlocui, la ni
vel corespunzător, pe titulari. 
Poate o mențiune în plus tre
buie acordată arădeanului Iri- 
nel Pop care a evoluat satisfă
cător și a demonstrat calități > 
excepționale în sfera moral-vo- 
litivă. Meteoritul I. Găureanu, 
care oferise o surpriză de pro
porții relativ mari eliminîn- 
du-1 discutabil pe D. Davides- 
cu, ne-a oferit și cea de a 
doua surpriză, neprezentîndu-se 
la cintarul oficial în vederea 
celui de al doilea meci. Dacă 
lui nu 1 se poate reproșa un 
nivel de înțelegere majoră a 
necesității de a justifica măcar 
această abatere, nu înțelegem 
cum antrenorul său a procedat 
Identic.

dar
„rupturi" de ritm. Pă-

O asistență deosebit de nu
meroasă — atrasă de amiciția 
timpului primăvăratic și in
citată de interesul suscitat 
de prima confruntare dintre 
Talaz și prezumtivii candidați 
principali ai Derbyului — a 
populat și duminică incinta 
hipodromului. Alergarea în 
speță, premiul de Aprilie, nu a 
dezamăgit pe nimeni, deși el 
a prilejuit un nou eșec al 
fiului lui Pogorîși. Din ple
care iarba a imprimat cursei 
o alură foarte vie cu care și-a 
incomodat adversarii. După 
cîteva sute de metri, Seceriș, 
Fetru și Felix au intervenit 
totuși în luptă, în timp ce Ta
laz cu tot efortul depus, s-a 
găsit Ia același ecart acordat 
din start acestor adversari. Pe 
linia dreaptă lidera a respins 
insistențele urmăritorilor și a 
cîștigat pe deplin meritat. De
pășit de îmbunătățirea recor
durilor celor ce l-au precedat 
ia sosire, Talaz, realizînd 
1:26.3 pe km, ne-a demonstrat 
că rămîne totuși drept unul 
dintre cei mai selecți produși 
Indigeni din ultimii ani.

Mai merită a fi consemnată 
spectaculoasa alergare oferită 
de premiul Aiud. A fost o 
cursă foarte strînsă, desfășu
rată într-o alură rapidă, în
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25
24
24
24
22
21

1. Rapid
2. Poli. Buc.
3. „U“ Cluj
4. Voința Bv.
5. I.E.F.S.
6. Crișul
7. Progresul
8. ASA Cluj
9. Viitorul 

Dorohol
10. Constructorul

Buc. II

Rezultatele

mo— 763 31 
1157— 800 31
806— 846
853— 867
838— 887
872— 835 
698— 782 
768—1057

858— 756

MASCULIN : Politehnica Cluj— 
Universitatea Craiova 87—53 (35— 
25), Știința Petroșani—Medicina 

Timișoara 84—70 (38—29), Olimpia 
Satu Mare—Constructorul Hune
doara 61—44 (34—18), Petrolul
Ploiești—I.E.F.S. II 66—65 (21—26), 
Constructorul Arad—Comerțul Tg. 
Mureș 63—55 (26—23), Constructo
rul Iași—Universitatea București 
65—58 (28—28) ; FEMININ : Uni
versitatea Buc.—Rapid II Buc. 
32—53 (19—27), Știința Constanța— 
Arhitectura Buc. 60—44 (31—11),
Școala sportivă Craiova—Univer
sitatea Timișoara 63—44 (24—20), 
Școala sportivă Satu Mare—Mu
reșul Tg. Mureș 45—64 (21—33),
Școala sportivă Ploiești—IEFS II 
60—66 (30—35), Voința Tg. Mureș- 
Școala sportivă Sibiu 83—58 (31— 
27), Olimpia București—Școlarul 
București 49—53 (20—23).

admite să fie încredințată ori
cui misiunea de a reprezenta 
ciclismul românesc peste ho
tare. Obiectiv de pregătire nu 
înseamnă abandon in corpo- 
re (vezi „Cupa Pleven"), nici 
evoluție de nivel nesatisfăcă
tor (vezi „Cupa F.R.C." și 
competițiile din Africa). A 
pleca într-o competiție cu o- 
biectiv de pregătire înseam
nă, în primul rînd, a termina 
cu întreg lotul întrecerea și, 
apoi, a munci la nivelul supe
rior al resurselor pentru a 
putea verifica întregul poten
țial, pentru a putea constata 
asupra cărui capitol din pre
gătire trebuie să cadă în vi
itor ponderea. Cinstea de a 
îmbrăca tricoul naționalei in
cumbă o serie de mari res
ponsabilități. în ultimul timp 
s-a trecut cu prea multă ușu
rință peste nivelul la care se 
situează echipele noastre re
prezentative în competițiile 
internaționale.

Cerem cu insistență să se 
revină asupra hotărârii de a 
fi împărțit lotul în două gru
pe și să fie reuniți cei mai 
valoroșț rutieri români sub o 
singură conducere tehnică, iar 
echipa națională să fie alcă
tuită din cei care merită să 
poarte tricoul reprezentativ.

Marin NICULESCU

CLASAMENTE DIVIZIA

care soarta ordinei de Ia 
sire s-a decis în ultimele 
leuri. Rodica bine susținută 
de aprantiul I. Georgescu a 
învins de justețe pe Zaraf, O- 
glinda, Colina etc. Din an
samblul , performanțelor se 
desprind noile succese ale lui 
Supeu și Hortansa. Și Menajer 
a impresionat într-o cursă în 
care n-a avut probleme, dar 
stilul victoriei sale demons
trează într-un fel și o oare
care deficiență în modul cum 
a fost handicapat. în ceea 
ce privește pe organizatori 
este de semnalat respectarea 
orei prevăzută în program 
pentru începerea reuniunii. 
Cit timp sînt numai 7 probe 
cursele pot foarte bine începe 
la 9,30, bineînțeles, rectificîn- 
du-se indicativul din program. 
Cînd se pretinde punctuali
tate, exemplul personal este 
întotdeauna obligatoriu...

Rezultate tehnice : 1. Supeu 
(S. Teofil), Jalona, Maldăr 
1.39.8 ; 2. Rodica (I. Georges
cu), Zaraf, Oglinda 1.37.1 ; 3. 
Hortansa (Tr. Dinu), Rodnica, 
Nuga 1.34.3 ; 4. Menajer (Gh. 
Tănase), Răzuș, Fericita 
1.33.7 ; 5. Zănatec (F. Pașcă), 
Predeal, Hindus 1.29.4 ; 6. Iar
ba (Tr. Marcu), Seceriș, Fetru 
1.28.4 ; 7. Jiu (G. Solcan),
Rouă, Taragot 1.31.2.

so- 
fu-

DE LA F. R. BOX

Ședința Biroului federației de 
box, programată pentru luni 4 
aprilie — In cadrul căreia tre
buia să se definitiveze lotul bo
xerilor români pentru campio
natele europene — a fost amina- 
tă, la o dată ce va fi anunțată 
ulterior.

Con-

DIN DIVIZIA

Timișoara

MASCULIN

1. Steaua 21 19 2 59:10 40
2. Dinamo 20 18 2 58:10 38
3. Rapid 19 13 6 45:25 32
4. Poli. Galați 19 13 6 42:27 32
5. Viitorul Bc. 20 10 10 39:38 30
6. Poli. Tim. 19 10 9 39:34 29
7. Tractorul Bv. 19 10 9 35:39 29
8. Farui 20 6 14 25:50 26
9. Petrolul 19 6 13 25:41 25

10. Celuloza Brăila 19 5 14 21:48 24
11. Progresul 19 4 15 23:48 ?3
12. Poli. Cluj 20 3 17 15:56 23

FEMININ

1. Dinamo 20 19 1 58: 9 39
2. Rapid 19 17 2 55: 9 36
3. Penicilina 19 17 2 55:12 36
4. Farul 20 12 8 41:31 32
5. C.S.M. 19 12 7 42:32 31
6. C.P.B. 19 7 12 31:40 26
7. Univ. Tim. 19 7 12 25:47 26
8. Medicina 19 6 13 32:48 25
9. Ceahlăul P.N. 19 5 14 21:49 24

10. „U“ Cluj 19 5 14 26:47 24
11. I.E.F.S. 19 5 14 21:46 24
12. Univ. Cv. 19 3 16 16:53 22

REZULTATE
seria I : Pedagogic
A.S.A. Sibiu 0—3,

Universi-

MASCULIN, 
Tg. Mureș — 
Metalul Hunedoara 
tatea Timișoara 3—1, Ind. sîrmei 
C. Turzil — Coop. șim. Silvaniei 
3—0, c.F.R. Cluj — Alumina Ora
dea 3—1, C.F.R. ~ 
Voința Baia Mare 3—0; seria a 
II-a : Universitatea Buc. 
strucții Buc. 3—1, Medicina Buc. 
— Progresul Suceava 3—0, Poli
tehnica Iași — I.E.F.S. Buc. 0—3, 
Politehnica Brașov — Semănă
toarea Buc. 3—2, Electroputere 
Craiova — Știința Petroșani 3—0, 
Vagonul Ploiești — Universita
tea Craiova 1—3.

FEMININ, seria I : U.T.A. 
Drapelul roșu Sibiu 3—1, Pi 
tehnica Brașov — Sănătatea Arad 
0—3, Pedagogic Oradea — Medi
cina Tg. Mureș 1—3, Corvlnul 
Deva — Voința M. Cluc 2—3, Me
dicina Cluj — Tricotajul Brașov 
3—0; seria a II-a : Constructorul 
Buc. — Universitatea Buc. 3—2, 
A.s.E. Buc. — Flacăra roșie Buc. 
0—3, Viitorul Buc. — sănătatea 
Tîrgovlște 2—3, Politehnica Ga
lați — Progresul Buc. 0—3, Uni
versitatea Iași — Progresul Rm, 
Sărat 3—0.

Niddy DUMITRESCU



Cum este ținută „cumpăna dreptății"? DIYE BIRL“ POST-RESTANT
Timpul nefavorabil și terenu

rile desfundate pe care s-au 
desfășurat, în general, primele 
etape ale returului, au solicitat 
eforturi deosebite arbitrilor. Ei 
au trebuit, totodată, să discear- 
nă ceea ce este corect și ceea 
'ce contravine regulamentului, 
în aceste condiții speciale de 
joc, la care trebuie adăugate 
ardoarea cu care echipele își 
apără acum șansele, în aceste 
ultime asalturi pentru titlu sau 
pentru evitarea retrogradării.

Analizînd arbitrajele prestate 
în cele 6 etape de campionat din 
această primăvară și în cele 
două jocuri de cupă, Colegiul 
central al arbitrilor socotește că, 
In general, ele au sorespuns.

S-a constatat mal multă ho- 
tărlre în sancționarea unor ju
cători care abuzează de joo dur, 
manifestinu-se aceeași poziție 
attt față de echipele aflate în 
deplasare, cît și față de cele ce 
evoluau pe teren propriu. Bine 
s-au comportat, în aceste prime 
6 etape, arbitrii Aurel Bentu, 
N. Cursaru, Gh. Petrea, V. Pădu- 
reanu, C. Bărbulescu, Alexan
dru Toth, N. Rainea, E. Vlaicu- 
lescu, I. Ritter șl Gh. Popovici, 
ei reușind să mulțumească am
bele echipe. In schimb, Aurel 
Pop din Cluj a dovedit lipsă de 
curaj In acordarea unei lovituri 
de la 11 metri; în meciul 
Steaua—Petrolul, Iar arbitrul de 
linie V. Topan n-a semnalat un 
ofsaid al gazdelor, din care s-a 
înscris gol. Au fost două greșeli 
de arbitraj care au denaturat 
rezultatul partidei. La Tg. Mu
reș, Emil Martin, a acordat gaz
delor o lovitură de la 11 metri, 
cu totul nejustificată, iar la Pi
tești, după ce, încă din primele 
minute, l-a oprit pe jucătorul 
Peronescu dintr-o acțiune clară 
și regulamentară de gol, a pier
dut complet controlul jocului. 
Nu pot fi admise unor arbitri 
divizionari nici greșeli de genul 
celor comise de Mircea Rotaru 
și Adrian Macovei, la meciul 
Dinamo București—A.S.A. Tîr- 
gu Mureș, sau de Pop Gavrilll, 
la întîlnirea Farul—Crișul, unde 
s-au schimbat TREI jucători. 
Bineînțeles, arbitrii respectivi 
au primit sancțiunile cuvenite.

Se constată o îmbunătățire a 
arbitrajelor în divizia B, acolo 
unde în alți ani condițiile de joc 
erau determinate de pozițiile e- 
chipelor care se înfruntau (dacă 
erau gazde sau oaspeți). Pro
gresele înregistrate se datoresc 
și faptului că la conducerea 
multor partide grele au fost de
legați arbitri cu experiență, din 
lotul A.

In schimb, în divizia C, arbi
trajele continuă să fie nemulțu
mitoare. Nu e mal puțin adevă-

rat, Insă, că In această categorie 
condițiile de arbitraj slnt cele 
mai grele, de multe ori el fiind 
supuși amenințărilor șl chiar 
lovirilor. Nu slnt puține cazurile 
cind arbitrii au fost asediați 
în cabine ore Întregi, fără a 
avea garantată integritatea cor
porală. Numai prin luarea unor 
măsuri drastice, mergîndu-se pî- 
nă la scoaterea din competiție, 
împotriva echipelor pe terenu
rile cărora se înregistrează ase
menea fapte reprobabile, se va 
asigura un climat favorabil ar
bitrajelor Imparțiale, energice.

In legătură cu nerespectarea 
unor reguli de joc, s-au consta
tat următoarele :

• la executarea loviturilor 
libere, nu este păstrată distanța 
de 8,15 m, in momentul cind 
mingea Intră în joc ;

• nu slnt avertizați fotbaliș- 
care caută să întîrzie jocul 
acordarea unei lovituri libe-
plasîndu-se lingă minge și 
ind de-acolo formarea zidu-

tii 
la 
re 
d;
lu

O de asemenea, nu slnt aver
tizați jucătorii care schimbă lo
cul de executare a unei lovituri, 
după aprecierea lor personală;

,• slnt trecute cu vederea

atacurile neregulamentare asu
pra portarului (tn special în 
divizia C), care dau loc la inci
dente șl la denaturări de re
zultate ;

• se semnalează de asemenea 
unele aspecte nerecomandabile 
de familiarism, pe teren, între 
arbitri și jucători.

Colegiul centra) primește un 
mare ajutor din partea presei 
sportive prin exigența pe care 
o manifestă aceasta față de ar
bitraj. Această colaborare ar pu
tea deveni și mai rodnică, dacă 
s-ar renunța la unele violențe 
de limbaj, ale căror ecouri a- 
jung pînă șl In activitatea pro
fesională a arbitrilor, dintre 
care mulți slnt medici, ofițeri, 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
care se bucură de considerație 
la locurile lor de muncă. Cole
giul central își exprimă speranța 
că presa sportivă îl va ajuta 
mai mult în această direcție, o 
mai bună colaborare constituind 
în fond o contribuție la pro
gresul fotbalului nostru, la bu
na desfășurare a activități! com- 
petîționale.

I. CEAUREANU 
președintele Colegiului central 

al arbitrilor

,,Milliyet*4 din Istanbul a pu
blicat în numărul său din 2 a- 
prilie un articol intitulat „Nun- 
weiller Diye Biri*. Tradus, titlul 
înseamnă : „Cineva, pe nume 
Nunweiller..Autorul, KAHRA- 
MAN BAPCUM, scrie printre al
tele : „In țara noastră au jucat 
nenumărați sportivi de renume, 
gentlemani adevărațî. Am văzut 
cu ochii noștri destui fotbaliști 
mari, sportivi care meritau sti
ma noastră... Am cunoscut oa
meni virtuoși, oameni cu sînge 
rece, modești, sîrguincioși... A- 
etim, avem din nou In mijlocul 
nostru un asemenea om pe nume 
Nunweiller, un om demn de în
treaga noastră dragoste...“ în în
cheiere, autorul scrie : „Aceste 
rinduri au fost așternute pe hîr- 
tie în semn de omagiu pentru 
fotbalistul român cu intenția de 
a propune alegerea, pentru pri
ma dată, 
mai bun

Nu se 
presionat 
nu simți 
cută, să

în cele trei zile petrecu e la 
Istanbul, Nelu a fost tot timpul 
în preajma noastră. Am văzut 
oameni, șl tineri șl vîrstnicl. care 
îl salutau sau 1 se adresau cu 
vorbe pe care nu le înțelegeam 
și cărora Nelu le răspundea în 
turcește. Pentru că, deși numai 
de 8 luni în mijlocul lor, el a 
învățat limba, stă de vorbă cu 
toată lumea, în orice împrejura
re și, cu toate că în fața opiniei 
sportive din Istanbul este socotit 
„marele* Nunweiller,

a unul străin, drept cel 
sportiv al Turelei".
poate să nu rămtl lm- 

de aceste rinduri, să 
tn inimă o căldură plă- 
nu te simți onora'

IN SFIRSIT - ORA ULTIMELOR PREGĂTIRIJ
SI A... PRONOSTICURILOR

TRAIAN IONESCU ANTRENOR 
PRINCIPAL LA FENERBAHCE

După cum am mal anunțat, tn 
ultimul timp au avut loc tratative 
Intre conducerea clubului Fener
bahce din Istanbul șl antrenorul 
Tralan Ionescu. Tratativele s-au 
Încheiat cu succes șl antrenorul 
Tralan Ionescu a plecat ieri In 
Turcia. Tr. Ionescu va fl antre
norul principal al cunoscutei e- 
chipe din Istanbul pînă la ter- 
minarea actualelor ediții ale cam
pionatului și -„Cupei Turciei".

VAGONUL — U.T.A. 6—0 
(3-0) I

Beneficiind de Întreruperea 
campionatului cele două echipe 
arădene de „A" s-au întîlnit în
tr-un joc amical. U.T.A. a prac
ticat un Joc slab cedînd la seve
rul scor de 6—0. Cele 6 goluri 
au fost marcate de ~ 
(autogol), Arnoțchl,

Schwartz 
rautogoi;, Sfîrlogea;
Dembrovschl; Stănoale șl Maca- 
vel.
S. IACOB, «oresp. prineipal

(Urmare din pag. I)
vor viziona un film, probabil 
„El Greco*.

Conducerea delegației va par
ticipa seara la un dineu oferit 
de dl. E. Kardimos, secretarul 
general al federației de specia
litate.

Și acum - promițîndu-vă 
alte amănunte din tabăra noa
stră pentru ziarul de miercuri, 
să trecem... pe malul Mării 
Egee, la hotelul Pine Hill din 
Cavouri (după cum se vede, 
fotbaliștii greci și-au schimbat 
domiciliul de la Vuliagmeni) 
unde se aflau ascunși băieții lui 
Dan Gheorghladis.

Să reproducem dialogul pur
tat cu antrenorul Greciei.
- De cînd ați trecut la con

ducerea tehnică a echipei na
ționale 7

— De la meciul cu Portuga
lia, cînd am preluat formația de 
la antrenorul Karapatis.

— Apropo de Portugalia. So
cotiți actuala echipă a lui Eu
sebio Inferioară celei •din 1966 
care a urcat pe podium la Lon
dra 7

- Este o întrebare pusă de o 
asemenea manieră la care ar 
trebui să răspund cu da sau 
nu. Or. în fotbal, care este în 
cele din urmă un joc, nu e po
sibil să răspunzi astfel. Cred, 
însă, că fotbaliștii portughezi 
traversează o perioadă critică, 
datorită faptului că ei slnt a- 
cum mai delăsători și nu mai 
simt aceeași plăcere de a juca. 
Și aceasta datorită faptului că 
Benfica, nucleul naționalei, a 
susținut prea multe partide în 
ultima vreme, amicale și ofi
ciale. Ce vreți 7 Așa se Intîmplă 
cînd ți se plătește cîte 25 000 
dolari într-un singur joc. Vreau

că spun că în momentul de 
față Benfica este mal puțin o 
echipă de fotbal și mai mult o 
Întreprindere comercială.

— Conflictul dv. cu Domazos 
a produs senzație. Ce anume l-a 
generat 7

— Domazos este un jucător 
excepțional, dar în același timp 
și un mare îngîmfat. Intr-o 
bună zi, el a nesocotit niște 
sarcini date de mine, apoi s-a 
situat pe o poziție de frondă. A 
crezut că fără el nu se poate. 
Tn concluzie, am preferat să 
formez o echipă sacrlficînd un 
jucător.

- Vă veți menține pe aceeași 
poziție și în cazul unei infrin
ger! în fața echipei României 7

— Fără îndoială. Un antrenor 
care urmărește un anumit țel în 
activitatea sa nu face compro
misuri.
- Cînd i-ați văzut ultima 

oară jucînd pe fotbaliștii for
mației române 7

— La meciul de pe Wembley, 
cu Anglia. Cunosc însă foarte 
bine echipa dv., ca de altfel pe 
fiecare jucător în parte, fie el 
titular sau rezervă.

— Ce impresie v-a lăsat 7
— In general bună, nu-mi 

place însă rigiditatea cu care 
ea acționează deseori In teren. 
S-ar putea să fie de vină și 
faptul că eu am funcționat ca

15 an! In A- 
!n Argentina, 
Peru, Bolivia;

antrenor aproape 
merica de Sud, 
Chile, Uruguay, 
și slnt pentru jucătorul imagi
nativ, dotat cu personalitate.

— Aveți, desigur, multe pro
iecte. Vă gîndiți — poate - să 
antrenați. în viitor, echipe și 
din alte țări ale lumii ?

— Lăsați-mă să mă duc mai 
întîi... în Mexic și apoi vom ve
dea, a spus, cu fentă, amabi
lul nostru interlocutor.

La care am socotit necesar să 
răspund : în ceea ce mă pri
vește, eu nu vă pot împiedica ; 
nu știu însă dacă vor fi de a- 
cord și jucătorii lui Vogi și Ni- 
culescu...

Rapid 
în Iugoslavia

Luni, echipa de fotbal Ra
pid a plecat In Iugoslavia. 
Azi, bucureștenll vor sus
ține o partidă la Kikinda, In 
compania unei selecționate 
locale. Au făcut deplasarea, 
printre 
Greavu, 
maischi, 
pescu.

mas același om modest pe care 
l-am cunoscut, cu mult dor de 
țară, de prieteni, cu aceleași gin- 
duri sincere pentru tot ce-1 ro
mânesc.

— Cum al reușit, Nelule 7
— Prin muncă. Slnt de 8 luni 

alei, am jucat aproape 50 de par
tide, pe toate posturile, In afară 
de portar. Mă antrenez șl joc, 
joc și mă antrenez cu sîrguință, 
lupt să mă mențin în formație. 
Vă pot spune că-i vorba de o 
viață dură, fără j
că pretențiile slnt mari.

— îmi permlți să transcriu, 
pentru fotbaliștii noștri de aca
să, programul tău de lucru 7 
— Cu multă plăcere. MARȚI 

dimineața mă prezint la stadion 
șl timp de 2—3 ore facem antre
nament In comun. După-amiază 
încă o oră șl jumătate particip 
la ședințele de atletism : 5 ture 
de stadion, sărituri de garduri, 
gimnastică etc. MIERCURI dimi
neața se organizează un joc „ta
re" intre toți cel 28 de compo- 
nențl al lotului Iui Fenerbahce. 
Este ziua cea mal grea căci re
zervele „trag” să Intre In for
mație... JOI dimineața, timp de 
2 ore, au loc antrenamente pe 
compartimente, Iar după-amfază 
o nouă ședință atletică de o oră. 
VINERI, dimineața șl după-a- 
mlază, antrenamente cu carac
ter tehnlco-tactlc. SIMBAtA, 
din nou atletism șl; în sfirșlt, 
DUMINICA, meciul, LUNI avem 
zl liberă.

— Alte obligații ?
— Doar cele familiale, 

la scrisorile care îmi 
țară sau de aiurea. Plnă ________
primit circa 500 de scrisori din 
România șl alte citeva sute din 
Turcia, citeva zeci din America, 
Gibraltar, Iran... Citesc mult, mă 
pregătesc pentru examenele pe 
care le am de dat In vacă la 
București șl... dorm.

— Ce poți să-ml spui despre 
viața de noapte a Istanbulului?
— Regret, eu mă 

seară la ora 22.
— Ce bei 7

— Suc de fructe
— De cite ori 

nat de pe teren 7
— Niciodată. Asta ar Însemna, 

după părerea mea, începutul 
sfîrșitulul carierei mele aici.

— Al prieteni t
— Foarte mulți, dar l-am se

lecționat.
— Ce lțl dorești 7

— Ca Fenerbahce să ctștlge 
„Cupa Turciei", deoarece la cam
pionat nu mai avem șansă. E- 
chlpa a avut un start greoi și 
nu mal putem aspira la primul 
lloc In clasament. Doresc, de a- 
semenea, ca Dlnamo București 
să la campionatul șl România să 
Be califice pentru Mexic.

— Ziarele de alei te propun la 
titlul de cel mal bun sportiv 
al anului. Ce părere al, II me
riți 7
— Slnt alții mal buni ca mine. 

Gazetarii exagerează uneori, știți, 
eu...

Nelu Nunweiller a rămas ace
la» om modest. „Marele" Nun- 
welller de pe malurile Bosforu
lui continuă să fie același Nelu 
de la Dlnamo, cel care a:e sim
țul responsabilității, cel care are 
Încredere în sine și clștlgă încre
derea celorlalți, omul sobru, cu ' 
mult bun simț, atît pe terenul de 
fotbal cit și tn afara Iul. Un 
om care, oriunde s-ar afla, face 
cinste mișcării sportive din Ro
mânia.

Acesta este: NUNWEILLER 
DIYE BTRI...

menajamente,

Răspund 
vin din 

acum am

culc tn flecare

și lapte, 
al fost eliml-

Cristian MANTU

COPII, VREȚI SA INVATAȚI 
FOTBALUL î

alții, Rămureanu, 
Motroc, Dinu, Ja- 
Petreanu și O. Po-

Centrul de copii și juniori Pro
gresul, din -- ’
organizează o selecție tn peri
oada 17—30 aprilie. Intre orele 
8-11 și 15—18. Se pot prezenta 
cel născuțl In anii 1952 ptnă In 
1958. Echipament obligatoriu : 
pantofi de tenis și chiloțl.

str. dr. Stalcovlci,

Adevărata carieră
Tovarășe redac

tor,

Urmăresc — 
dar mă întreb i 
e vreunul din ci
titorii , Sportului" 
care nu face la 
fel ? — cu mult 
interes săptămt- 
nala filă de mini- 
enciclopedie spor- 

o 
îi

tivă pe care 
scrie de ani 
ani, Ion Poștașul. 
Răspunsurile sale, 
uneori incisive, 
întotdeauna docu
mente, slnt niște 
mici incursiuni tn 
istoria incă ne
scrisă a sportului 
nostru și înseam
nă, de muțte ori, 
adevărate reve
lații, pentru cei 
mai mulți dintre 
cititori, care află, 
in felul acesta, de 
unele lucruri poa
te știute de care
va dar acoperite 
de colbul uitării.

Răspunsul prin 
care Ion Poștașul 
i-a precizat unui 

cititor că Mocanu. 
fundașul „Petro
lului" a jucat mai 
înainte... aripă 
stingă, m-a făcut 
să umblu și eu la 
sertarul imaginar 
al aducerilor a- 
minte și să încerc 
— cu îngăduința 
dv. — să arăt că, 
de-a lungul tim
pului, mulți au 
fost jucătorii mari 
care s-au consa
crat în cu totul 
alte posturi declt 
acelea tn care 
debutat și au 
tivat — ani 
rînd.

Aș vrea să 
cep prin a arăta 
că, în imensa ma
joritate a cazuri
lor' fenomenul s-a 
produs într-un 
singur sens i de la 
inaintare spre li
niile dinapoi. Eu 
cunosc doar cinci 
excepții — nu 
zic i or mai fi fost 
și altele, dar nu le 
știu — cînd a- 
ceastă trecere s-a 
petrecut invers, 
din liniile de fund 
și mijloc spre 
înaintare. Așa a 
fost Vasile (Sris- 
tescu, talentata 
și cunoscuta ca 
atare aripa stingă 
a vechiului „Rom- 
comit", care ju
case ani și ani 
fundaș. Așa a fost 
apoi cazul cu Ba

au 
ac

ta

tn-

Pet- 
Cio-

ratky, cu 
schotoschi, cu 
lac și cu Constan- 
tinescu — Grecu, 
care au jucat — 
cu succes — mai 
întîi mijlocași și 
apoi s-au confir
mat ca 
au făcut adevă
rata lor carieră 
și au intrat în is
toria fotbalului 
nostru ca înain
tași. Mi-aș îngă
dui să arăt, to
tuși, că parcă-par- 
că, marelui, ex
cepționalului îna
intaș care a 
fost „Peci", inima 
i-a bătut tot tim
pul cît a jucat 
pentru postul de 
mijlocaș. Dar, 
mă rog i asta e o 
părere absolut 
personală.

Să-ți dau, tova
rășe redactor, și 
alte exemple, că 
mai am. Ți le voi 
arăta fără 
zoane de stil, 
oarece socot 
vorbesc prin 
insele mai 
decît aș încerca 
eu să le... ex
plic. Si ca să fiu 
cît mai aproape 
de cronologia a- 
cestor „cazuri", 
voi începe cu 
Stanciu — din cea 
dinții ediție a cu
noscutei i 
bucureștene 
nus“, care 
înaintaș bun 
juns un și 
bun fundaș. 
Dobay ? Pînă să 
ajungă 
aripă 
fotbalului 
tru a jucat mult 
timp la „Banatul" 
ca... inter dreapta.
Probabil cil de 
aceea și marca 
el acele neverosi
mile goluri din 
unghiuri nefirești 
— pentru că, vă 
spun un secret i 

propulsa, atunci, 
mingea spre poar
tă cu _. piciorul 
drept.

Vasile (Shiroiu, 
înaintaș de talent 
multă vreme (a 
jucat șt în echipa 
țării pe acest 
post), e în memo
ria noastră, a tu
turor, mai ales ca 
fundaș.

Alți înaintași 
care și-au creat 
adevărata aureo
lă ca mijlocași 
sau ca fundași ? 
lată i Colea Vil-

vedete.

zor- 
de
ed 

ele 
bine

echipe
Ve- 

* "j din
a a- 
mai
Dar

legătura 
stingă a 

nos-

celebra 
celor

cov, din 
a,troică" a 
trei frați Vîlcov 
de la „Venusul" 
de odinioară, con
sacrat ca mijlocaș 
centru — Lenghe- 
riu, înaintaș bun 
ila „Crișano." 
notoriu mai 
seamă din < 
lenta carieră 
fundaș de 
„G.F.R.", — &ari- 
caș, care după ce 
s-a afirmat cu 
succes în centrul 
liniei ofensive la 
„l.C.O." a ajuns, 
ca mijlocaș cen
tru, de atîtea ori. 
în echipa națio
nală, — Bone, 
înaintaș bun la 
„Jiul" dar mijlo
caș excepțional la 
„0.(3.A." și tn re
prezentativa tri
coloră, — Vintilă. 
„senatorul de 
drept" al atttor 
selecționate ale 
țării, avusese îna
inte ani buni de 
activitate pe aripa 
înaintării.

Dar Ghergheli ? 
N-a fost și el tot 
înaintaș la... ori 
gine ?

Tot 
atac a 
care a 
orbita 
lor cariere și fun
dași de reputa
ție. Mă glndesc la 
Szâke care a tre
cut cu atîta suc
ces în linia de 
fundași îneît cred 
că nici el singur 
nu-și mai aduce 
aminte 
puțurile 
atacant, 
bru ? 
centru 
„Giocanul", a 
juns fundaș foar
te bun la „Dina
mo". Iar mai re
cent, Sătmăreanu

Acum cind în
chei, vreau să 
spun că tn cele 
de mai sus m-am 
referit numai ta 
jucătorii de mare 
notorietate și la 
cazurile mai ti
pice. Și așa poate 
că am neglijat pe 
vreunii, dar dacă 
am făcut o n-am 
făcut-o din rea 
voință ci numai 
pentru cd, de, om 
sfnt I Nu 
amintit I

1 dar 
cu 

exce- 
l de 

la

linia de 
fost aceea 
plasat pe 

adevăratei

de înce- 
sale de 
Sau Am 

înainta;
bun la

a-

mi i-am 
Parol I

Al. 
V. T.

d-tate, 
RANU

P. conf.
c. grigoriu

Din 6J de meciuri, doar 5 victorii in deplasare
Etapa a XX/a a diviziei C

Fotbalul în Grecia...
Grecii — adversarii noștri la 

fotbal la 16 aprilie — se pot mln- 
drl că au inițiat renașterea Jocu
rilor olimpice moderne, dar In 
fotbal tșl caută afirmarea șl Ie
șirea din anonimat.

Federația lor de fotbal a luat 
ființă In anul 1926, Iar primul 
meci lnterțări oficial șl l-au dis
putat In 1929 la Atena : 1—4 cu 
echipa secundă a Italiei. In acel 
moment. Insă, fotbalul grec a- 
vea o vlrstă de aproape 40 de 
ani. Primul club — Pantonlas 
Alena - s-a Înființat tn 1890.

La 7 aprilie a.c. s-au împlinit; 
deci, exact 40 de ani de la de
butul primei reprezentative a 
Greciei. Palmaresul la zl e mo
dest atît 
ținut :

104 29 
Grecia 

dițll ale 
reușind 
In faza 
niți au 
nici (în —------- , ----- -----
1954 șl 1958 Iugoslavia, 1962 R. F. 
a Germaniei, Iar In 1966 U.R.S.S.).

In domeniul competlțlonal suc
cesele se pot număra de aseme
nea pe degete : a cîștlgat doar 
Jocurile Mării Medlterane dis
putate In 1951 la Alexandria (4-0 
cu Siria șl 2-0 cu Egipt). In cele 
6 ediții antebelice ale Cupei Bal
canice (1929-1936), fotbaliștii 
greci au ocupat o dată locul se- 
'cund (în 1934 la Atena), de trei 
ori locul 3 șl de două ori locul 
4. De altfel, în această competi
ție România a Ieșit Învingătoare 
de 3 ori. Iugoslavia de 2 ori șl 
Bulgaria o dată.

Citeva rezultate excelente din 
ultimii ani : 0-0 cu Iugoslavia
(1957 Atena); 2—1 cu Irlanda de 
Nord (1961, Atena). 3—1 cu Po
lonia (1963. Atena). 4—1 cu Aus-

ca număr cit și ca con-

15 69 145:241
a participat la șase e- 
Cupel Jules Rlmet, ne- 

să se califice niciodată 
finală. Adversarii tnttl- 

fost mereu prea puter- 
1934 Italia, 1938 Ungaria;

la Atena și 1—1 la Vlena tn 
Șl 4—2 cu Portugalia în 1968.

trla 
1967 .. . ---------------------
De altfel, In ultimii 10 ani el au 
Jucat 20 de partide la Atena; 
cîștiglnd 13 șl plerzlnd 7. Pe Un
gă cele amintite, mal putem cita 
șl următoarele rezultate oare
cum semnificative, obținute pe 
teren propriu : 1960 : 0—5 cu Iu
goslavia șl 0—3 cu R.F. a Ger
maniei, 1964 : 4—2 cu Danemarca. 
2—0 cu Țara Galilor, 1965 : 1—2 
cu Bulgaria șl 1—4 cu U.R.S.S., 
1967 : 1—2 cu România, 0—1 cu 
U R S.S.

Iată și un buchet din acea su
ltă de rezultate care a situat Gre
cia In partea de jos a ierarhiei 
europene : 1—8 In 1930 la Bucu
rești cu România (cu cele 5 goluri 
ale Iul Rudy Wetzer, 1-7 In 1932 
la Belgrad cu Iugoslavia, 1—6 in 
1935 la Sofia tot cu iugoslavia, 
1—11 In 1938 la Budapesta cu Un
garia, 1—7 In 1955 la Madrid cu 
Spania B, 1—7 In 1956 la Napoll 
cu Italia B, 1—7 tn 1958 la Paris 
cu Franța, 0—5 tn 1960 la Atena 
cu Iugoslavia șl 2—7 în 1960 la 
Copenhaga cu Danemarca.

Dintre marii Jucători, care au 
fost cunoscuți și publicului din 
România, 11 cităm pe Myglakls 
(17 selecționări, 1930—1938), Vlke- 
lidls II (14, 1929—35), Vazos (13, 
1932—36), Kurantls (12, 1929—35), 
Malllos (12, 1930—33), Symeonl-
dls, Anghelakls, portarul Jama- 
lls, Sidyropulos, cel 5 frați, An- 
drlanopulos, după 1948 : Rossidis 
(29, 1951—60), Llnoxylakls (28,
1950—60), Kotrldls 18, Bebls 17, 
Nestoridis 17, Darlvas 16, Iar in 
ultimii ani : Polychronlu, Papu- 
lidls, Lukanldls, Papa—Emmanuil, 
Soerls, Kamaras, Papaloanou, 
Domazos.

Frederic MOISES

SERIA I
Minobrad Vatra Dornei — 

Foresta Ciurea 2—0 (1—0)
Viatoria Roman — Textila 

Buhuși 3—0 (1—0)
Minerul Gura Humorului — 

Fulgerul Dorohoi 3—1 (2—0)
Rarăul Cîmpulung — Știin

ța Bacău 1—1 (0—1)
Petrolul Moinești — Textila 

Botoșani 1—0 (0—0)
Letea Bacău — Penicilina 

Iași 1—0 (1—0)
Nicolina Iași — Foresta Făl

ticeni 3—1 (0—1)
Cimentul Biaaz — 

Negrești 3—0 (Unirea 
din campionat)

(Corespondenți ; P.

Unirea 
exalusă

Rupea, aprilie 1969

Spac, 
G. Groapă, D. Bolohan, A. Ro
taru, I. Panaite, 
Diaconescu).
1. St. Bacău
2. For.

Fălticeni
3. Text 

Botoșani
4. Vlct. Roman
5. Nlcol. Iași
6. Text.

Buhuși
1. Miner. 

G. Humor.
8. Ml no.

V. Dornel
9. Petr. 

Molneștl
10 Penicilina

Iași
11. Letea Bc.
12. Foresta

Clurea
13. Rarăul 

C-lung
14. Ciment.

Bl caz
15. Fulger. 

Dorohol
16. Unirea 
Negr.

I. Ilie Și V.

21 14 5 2 43—11 33

21

21
21
21

21

21

21

21

21
21

21

21

21

21

21

13

10

7
7

8

6

6

6

5 3 41-15 31

a.
3.

Unirea 
Focșani 
Gl. C.F.R, 
Gal.
Șoimii Buz. 
Petr.

21 11 6 4 37—19 28

11
9

24
23

8
7

29— 25
30- 23

2
54.

5.

21
21

Boldești 21 10 3 8 28—28 23
8. Ancora Gl. 21 9 4 8 29—26 23
7. Chim. Or. Gh. Gheorghiu-

Dej 21 8 10 5 29—26 22
8. Delta

Tulcea 31 7 6 8 19—15 20
B. Met. BZ. 21 7 6 8 29—27 20

10. Petr. Berea 21 7 5 9 30—36 19
11. S.U.T. Gl. 21 5 8 8 22—29 18
12. Rulmentul

BIrlad 20 8 T 8 16—19 17
13. Met. Brăila 21 5 7 9 25—30 17
14. Chim.

Mărășeștl 21 1 8 11 28—36 17
18. Flacăra r.

Tecuci 21 6 4 11 23-38 16
18. Gl. Tecuci 20 7 2 11 18—42 16

Gloria 
Plopeni,

_________ : 
C.F.R. Galați — Metalul 
Rulmentul BIrlad — S.U.T. Ga
lați, Metalul Brăila — Ancora 
Galați, Delta Tulcea — Petrolul 
Berea, Chimia Mărășeștl — chi
mia Or. Gh. Gbeorgbiu-De], Fla
mura roșie Tecuci — Gloria Te
cuci, Șoimii Buzău — Metalul 
Buzău, Unirea Focșani — Petro
listul Boldești.

ETAPA VIITOARE

4
3
7

4

6

5

3
5
4

1
5

4

4

1

6
7
5

7

6

7

9

26
25
25

24

31-22 24

31—27

38—32

23

21

12

10

11

11

20

26—34

25—33

26—45

9—68

17

17

16

16

Loto-Pronosport
5 ZILE PÎNA LA ÎNCHIDEREA VINZARII BILETELOR 
PENTRU CONCURSUL EXCEPTIONAL PRONOEXPRES 

DIN 20 APRILIE 1969
Concursul excepțional Pro- 

noexpres de duminică 20 apri
lie a.c. este așteptat cu deose
bită nerăbdare de către parti
cipant!. Această nerăbdare este 
pe deplin justificată. Concursul 
excepțional Pronoexpres de du
minică atribuie premii deosebit 
de valoroase.

Tn primul rînd se acordă 
autoturisme DACIA 1 100, 
MOSKVICI 408 cu 4 faruri și 
radio, SKODA 1 000 M.B. și 
TRABANT 601 în număr NELI
MITAT.

In continuare, lista premiilor 
cuprinde 10 autoturisme prin 
tragere la sorți, 45 excursii TU
RUL CAPITALELOR, premii în 
numerar de valoare variabilă 
și premii fixe în bani.

Nu uitați I Au rămas numai 
cinci zile în eare vă mai puteți 
procura biletele.

• Astăzi este ULTIMA ZI în

care vă mai puteți cumpăra bi
letele pentru Goncursul Prono
expres obișnuit de mîine a că
rui tragere va avea Iog la Bucu
rești in sala Clubului Finanțe- 
Bănci cu începere de la ora 
18,30. Tragerea va fi radiodi
fuzată.
PREMIILE CONCURSULUI PRO 
NOEXPRES NR. 15 DIN 9 APRI

LIE 1969

EXTRAGEREA I : categoria I : 
2 variante a 66.765 Iei (compuse 
din 1 variantă Întreagă șl 2 va 
rlante 50%); categoria a n-a : 
121,5 a 1.099 lei; categoria a IlI-a: 
3298 a 40 lei.

Premiul de categoria t întreg 
a revenit participantului 
Alexandru din Reșița.

EXTRAGEREA a Il-a :
rla A î I variante a 13.599 
tegoria B : 253,5 variante 
lei ; categoria C : 4251,5 variante 
a 25 lei.

Gîndu

Catego- 
lei; ca- 
a 429

1
Penicilina 

Minerul

0
ETAPA VIITOARE 

Iași — Nicolina Iași, 
Gura Humorului — cimentul Bt-
caz, Textila Botoșani — Textila 
Buhuși, Foresta Fălticeni — Vic
toria Roman, Fulgerul Dorohol 
— Mlnobrad Vatra . Dornel, Fo
resta Citirea — Petrolul Molneștl, 
Știința Bacău — Letca Bacău.

SERIA a IlI-a
Petrolul Videle — Unirea 

Mănăstirea 1—0 (1—0)
I.T.G. Constanța — Sirena 

București 2—1 (0—0)
Ideal Cernavodă — I.M.U. 

Medgidia 0—3 (0—2)
T.U.G. București — Eleetri- 

•a Constanța 2—0 (1—0)
Flaaăra roșie București — 

Aurora Urzfseni 1—0 (1—0)
Ș N. Oltenița — Marina 

Mangalia 4—0 (0—0)
Cimentul Medgidia — Auto

buzul Buaurești 1—1 (1—1)
Olimpia Giurgiu — Celulo

za Călărași 2—0 (0—0)
(Corespondenți : V. Pancu, 

P. Cornel, N. Radu, Gh. San
du, N. Tokacek. M. Voicu, Al. 
Mavlea și Tr. Barbălatg).

. Minerul Gîmpulung Mussel 
— Progresul Balș 1—0 (1—0) 

Tehnometai Busurești — 
Progresul Corabia 4—2 (3—1) 

Comerțul Alexandria — 
Metalul Tîrgoviște 2—3 (0—0) 

Caraiman Bușteni — I.R.A. 
Cîmpina 2—1 (0—0)

Unirea Drăgășanj — Voința 
Busurești 2—0 (1—0)

Mașini unelte Busurești — 
Prahova Ploiești I—1 (0—0) 

C.I.L. Rm. Vîlsea — Mus
celul CSmpulung 1—2 (0—2)

(Corespondenți: D. Gruia, 
D. Rădulescu, A. Păpădie, M. 
Bizon, V. 
ghel, O. Gu|u
1. Metalul 

Tîrgoviște
2. Carpați 

Sinaia
3. Caraiman 

Bușteni
4. Prahova PI,
5. Comerțul 

Alex.
. 3. Tehnometai 
; București 
• 7. Progresul 

Corabia 
8. Chimia

V.

8. Mln. Motru 21 8 5 8 26—26 11
9. Prog.

Strehaia 21 8 0 8 25—35 21
10. Dură rea

Calafat 21 0 2 10 31—40 20
11. Mln. Bocșa 21 9 2 10 32—41 20
12. st. r. Plenlța 21 8 3 11 28—30 18
13. Vlct. Tg. Jiu 21 6 5 10 28—25 17
14. Șoimii Tlm. 21 5 1 9 16—26 17
15. Auto. Cv. 21 5 1 9 18—32 17
16. Energia

Tr. Severin 21 1 3 12 30—34 18

1.

2.
3.
4.
5.
6.

ETAPA VIITOARE ; Furnirul
Deta — Voința Lugoj, Minerul
Lupen] — Șoimii Timișoara, Mi
nerul Bocșa — Progresul Stre- 
hala, U.M. Timișoara — Metalul 
Topleț, Victoria Tg. Jiu — Auto- 
rapld Craiova, Minerul Anina — 
Energetica Tr. Severin, Steagul 
roșu Plenlța — Victoria 
camî'at.MlnerU' M°tru "

Caran- 
Dunărea

SEKIA a Il-a
Chimia Mărășești — Petro

listul Boldești 2—0 (0—0) 
Chimia Or. Gh. Gheorghiu-Dej 

— Delta Tulcea 2—0 (1—0)
Metalul Plopeni — Flamura 

roșie TeciiGi 3—0 (0—0)
Șoimii Buzău — Rulmentul 

Bîrlad 0—0
Petrolul Berea —

C.F.R. Galați 0—0
S.U.T. Galați —

Brăila 2—1 (1—0)
Ancora Galați —

Focșani 2—1 (0—0)
Gloria Tecuci —

Buzău 2—0 (1—0)

(Corespondenți: S.
Gh. Gorun, I. Constantinoaia, 

Plopeșanu, 
Victor și

Dumitru, M.
Ștefănescu, S. 

Doruș).
Metalul
Plopeni 21 13

Gloria

Metalul

Unirea

Metalul

Sandu,

Zbarcea, D. Den- 
$i S. —Bran)
21

21

21
21

21

21

14

13

6 1 55—21 34

4 4 30—20 30

10 6
11 3

10 4

9 5

5
7

7

7

21 9 5 7

Tr. Măg. 21 0 8 7
9. Voința Buc. 21 9 4 8

10. IRA Clmplna 21 8 4 9
11. Mașini unelte 

București 21 8 7 9
12. Muscelul 

C-lung 21 6 4 11
13. Unirea 

Drăgășanj 21 5 4 12
14. C.I.L.

Rm. Vîlcea 21 8 4 12
15. Progresul 

Balș 21 8 3 13
13. Mln. C-lung 21 3 6 12

27—27

16—40

14-37

17—40

27—29
50—27
30—22

20—51 
15—33

35-21
39—22

35—26

35-32

25—23

26
25

24

23

23

23
22
20

17

16

14

13 
12

ETAPA VIITOARE; l.R.A. Ctm- 
plna — Mașini unelte București, 
Comerțul Alexandria — C.I.L. 
Rin. Vîlcea. Carpați Sinaia — Ca
raiman Bușteni, Progresul Balș 
— Chimia Tr. Măgurele, Prahova 
Ploiești — Tehnometai București, 
*■' Ctmpulung Muscel —

Ctmpulung, Voința 
— Metalul Tlrgovlște, 

Drăgășanj — Progresul

ETAPA VIITOARE

1. I.M.U. Medg. 21 14 6 1 44—11 34
2. S.N. Oltenița 21 13 2 6 49-17 28
3. T.UG. Buc. 21 11 6 4 36—10 28
4. Autobuz. 

București ’ 21 8 9 4 31—22 25
5. Ciment. 

Medgidia 21 9 7 5 34-26 25
6. Fl r. Buc. 21 9 7 5 26—23 25
7. Ollmp. 

Giurgiu 21 8 5 8 35—31 21
8. Electf. C-ța 21 8 4 9 32—25 kO
9. Marina 

Mangalia 21 6 8 7 25—29 20
10. ITC C-ța 21 5 8 8 15—26 18
11. Celuloza 

Călărași 21 7 4 10 19-41 18
12. Ideal 

Cernavodă 21 5 7 9 21—38 17
13. Petr. Videle 21 6 4 11 21—38 16
14. Sirena Buc. 21 5 4 12 27-37 14
15. Unirea 

Mănăstirea 20 6 2 12 14—33 14
16 Aurora Urz. 20 3 5 12 17—39 11

Autobuzul 
Călărași, 

Unirea Mă- 
Mangalla —

București — Celuloza
I.M.U. Medgidia 
năstlrea, Marina
I.T.C. Constanța, Petrolul Videle 
— Flacăra roșie București, S.N. 
Oltenița — T.U.G. București, Si
rena București — Ideal Cerna
vodă, Aurora Urzlcenl — Olimpia 
Giurgiu, Electrica Constanța — 
Cimentul Medgidia.

SERIA a IV-a
Chimia Tr. Măgurele — 

Carpați Sinaia 0—0

Minerul 
Muscelul 
București 
Unirea 
Corabia.

SERIA a V-a
Șoimii Timișoara - 

rapid Craiova 0—0 
• Furnirul Deta — Victoria 
Caransebeș 4—0 (1—0)

Energetica Tr. Severin — 
U.M. Timișoara 0—1 (0—0)

Minerul Lupeni — Dunărea 
Calafat 5—0 (4—0)

Progresul Strehaia — Me
talul Topleț 1—0 (0—0)

Victoria Tg. Jiu — Steagul 
roșu Plenița 2—0 (0—0)

Minerul Motru — Minerul 
Anina 2—0 (2—0)

Voința Lugoj — Minerul 
Bocșa 4—0 (1—0)

(Corespondenți: A. Petre, 
N. Sorinca, G. Manafu, I. Co- 
tescu, Gh. Dobreanu, M. Bă-

Auto-

loi , P. Pălănceanu Și I. Leș)
1. Min. Anina 21 12 4 5 39—10 28
2. Mln. Lupeni 21 12 4 5 32—13 28
8. Victoria

Caransebeș 21 9 6 6 20—20 24
4. V-ța Lugoj 21 10 3 8 25—22 23
5. Met. Topleț 21 11 1 9 38-43 23
6. UM. Timiș. 21 u 6 7 39—24 22
7. Furnirul

Deta 21 10 1 10 29—29 21

SERIA a Vî-a
Arieșul Turda — 

Zlatna 1—0 (0—0)
Minerul Ghelar — Metalul 

Aiud 2—0 (1—0)
Soda Ocna Mureș — Mure

șul Deva 2—1 (1—0)
Metalul Copșa Miaă — Vic

toria Gâlan 3—0 (1—0)
Mureșul Luduș — Aurul 

Brad 3—1 (2—0)
A SA. Sibiu — Progresul 

Sibiu 2—3 (0—1)
Tehnofrig Cluj — Arieșul 

Cîmpia Turzli 1—0 (1—0)
Știința Petroșenl — Mine

rul Baia de Arieș 5—0 (3—0) 
(Corespondenți : P. Lazăr, 

FI. Oprița, Gh. Tăuîan, M. Fa- 
liciu, I. Borgovan. I. Ionescu,

Aurul

14 N. Toddran și s. Băloi)
1. Șt. Petroșenl 21 10 7 4 84—14 27
2. Met. C. M. 21 9 8 4 38—23 26
3. Aurul Zlatna 21 11 4 6 35—23 26
4. Mln. Ghelar 21 11 1 9 32—32 23
5. Aurul Brad 21 10 3 8 27—32 23
6. Vlct. Călan 21 10 2 9 35—32 22
7. Mureș Deva 21 9 4 8 24-23 22
8 A S.A. Sibiu 21 8 5 8 28-24 21
fl. Arleș. Turda 21 8 4 9 28—26 20

10. Soda Oc. M. 21 8 4 9 36—35 20
11. Arleș C. T. 21 7 6 8 22—22 20
12 Met. Alud 21 8 3 10 33—35 19
13. Tehnofrig 

Cluj 21 8 2 11 26—28 18
14 Mln. B. Arleș 21 7 4 10 2Ș—39 18
15. Mureș Luduș 21 5 6 10 21-37 16
1«. Prog. Sibiu 21 6 3 12 17—36 15

ETAPA VIITOARE : Metalul
Ghelar, 

• Arieșul 
Mureșul 
— Soda 
Sibiu - 
Brad — 
Baia de 
Victoria

Copșa Mică — Minerul 
Arieșul Ctmpla Turzll - 
Turda, Aurul Zlatna — 
Luduș, Metalul Alud 
Ocna Mureș, Progresul 
Știința Petroșenl, Aurul 
Tehnofrlg Cluj, Minerul 
Arleș — Mureșul Deva, 
Călan — A.S.A. Sibiu

SERIA a VlI-a
Unirea Dej — Metalul Sa- 

lonta 3—0 (0—0)
Minerul Baia Sprie — Bi

horeana Marghita 5—1 (3—1)
Olimpia Satu Mare — Da

cia Oradea 2—0 (1—0)
Bradul Vișeu — Construc

torul Baia Mare 1—1 (0—1)
C.I.L. Sighetul Marmațiel — 

Unirea I.A.S. Oradea 3—0 
(0-0)

Dinamo Oradea
Bistrița 0—0

Topitorul Baia Mare — So
meșul Satu Mare 0—0

CIL. Gherla — Victoria 
Cărei 0—0
' (Corespondenți i T. Prodan,

Gloria

Al. Domuță, 
Glii lezan, V. , 

Săsăranu < 
Ollmp. 
Satu Mare 
Vlct. Carej 
Unirea Dej 
C.I.L. Gherla __ 
Someș S. M. 21 
Topltor. 
Bala Mare 
Met. Salonta 
CIL Slghet 
GI. Bistrița 
Constructorul 
Bala M. 
Unirea 
Oradea 
Dacia Oradea 
Blnor. 
Marghita 
Miner. B. S. 
Din. Oradea 
Bradul Vișeu

ETAPA VIITOARE S 
Cărei — C.I.L. Sighetul ______
țlei. Bradul Vișeu — Metalul Sa
lonta. Someșul Satu Mare — Uni
rea DeJ, Unirea I.A.S. Oradea — 
Olimpia Satu Mare, Constructorul 
Bala Mare — C.I.L. Gherla, Da
da Oradea — Topltorul Bala 
Mare, Gloria Bistrița — Minerul 
Bala Sprie, Bihoreana Marghita 
— Dlnamo Oradea.

, A. Verba, A. 
Godja, S. Vasile, 
și D. Vatau)

20
20
21
21

4
3
2
1
3

1
3
6

10
9

34
31
28
21
21

9.
10.

11.

12.
13.

14
15.
18.

21
21
21
21

21

21
21

21 
21
21
21

3
2
6
5

7 0

8 3
1 4

9

10
10

11
12
12
12

27-41
21—27
17—30
26—22

25—29

a o—so
23—30

13-32
28-43
17—23
17-43
Victoria 
Marma-

21
20
20
19

19

19 
ia

17
16
15
15

SERIA a VIII-a
Trastorul Brașov — Tor

pedo Zărnești 4—0 (3—0)
Lemnarul Odorheiu! Se- 

«uieso — Carpați Brașov 4—2 
(1—2)

Avîntul Reghin — Chimica 
Tîrnăveni 2—1 (2—1)

Voința Tîrnăveni — C.F.R. 
Sighișoara 2—1 (1—1)

Unirea Crfsturu Seauiesa — 
Vitrometan Mediaș 3—1 (1—0) 

Mediaina Tg. Mureș — Chi
mia Orașul Viatoria 2—1 (2—0) 

Colorom Godlea — Oltul Sf. 
Gheorghe 1—1 (1—1)

Minerul Bălan —
Făgăraș 1—0 (1—0)

(Corespondenți: G. 
A. Pialogu, I>. Maior,
can, V. Lorinîzi, I. Păuș, N. 
Seceleanu și I. Sfeclă)
1. Chimia

Făgăraș
2. Olt Sf. Gh.
3 Tractorul Bv.
4. Lemnar. 

Odorhei 
Chimica 
Tîrnăveni 
Avtntul 
Reghin 
Unirea 
Crlstur

8. Medfc.
Tg. Mureș

9. Torpedo 
Zărnești

10. Carpați Bv.
11. Celor. Codlea
12. Vitrometan

Mediaș 
Chimia 
Or. Victoria 
V. Tîrnăveni 
CFR Slghiș.

16. Mln. Bălan
ETAPA VIITO 

ghișoara — Avîntul Reghin, Tor
pedo Zărnești — Medicina Tg. 
Mureș, Chimia Orașul Victoria — 
Tractorul Brașov, Chimica Tlr- 
năvenl — Lemnarul Odorheiul 
Secuiesc, Minerul Bălan — Colo
rom Codlea, Oltul Sf. Gheorghe 
— Unirea Crlsturu Secuiesc, Chi
mia Făgăraș — Voința Tîrnăveni, 
Carpați Brașov — Vitrometan 
Mediaș.

Chimia

Carol,
I. Du-

5.

6.

7.

13

14.
15.

21 16 1
21 10 7

4 49—17 33
4 38—22 27
6 41-14 2321 10 5

21 10 4 7 41—30 24

21 11 2 8 43—25 24

21 10 3 8 35—41 23

21 8 4 9 34—28 20

21 6 8 7 25—26 20

2! 7 6 8 27-31 20
21 6 7 8 24—30 19
21 7 5 9 26—35 19

21 8 3 10 22—34 19

21 7 5 9 24—41 19
21 7 2 12 23—40 10
21 6 3 12 22-44 15
21 4 5 12 26—42 13
AR.E î C.F.R. St-



tate

La fete, gazdele domină categoric (52—32)

FLORETISTELE ROMÂNIEI PE PLANȘELE EUROPEI

5:17,9, Gonos (R) 
m mixt (m) : SLA-

— record, Jirusek 
Kalocik (C) 2:25,0, 

(R) 2:27,4 ; *"

^internationa
ÎNOTĂTORII ROMANI (6 VICTORII) 

CONDUC IN MECIUL CU CEHOSLOVACIA
1?RAGA, 14 (prin telefon). — 

în bazinul (50 m) Podoli din lo
calitate au început întrecerile 
dublei întîiniri amicale dintre 
selecționatele de înot ale Ce
hoslovaciei și României. înotă
torii noștri în frunte cu Slavic, 
Aimer și Covaci s-au comportat 
foarte bine, cîștigînd 6 din cele 
8 probe desfășurate, stabilind 
și 3 noi recorduri naționale. In 
schimb, in concursul feminin, 
gazdele domină categoric, re
prezentantele țării noastre ne- 
reUșind decît două victorii 
(Sterner și Andrei).

Rezultate tehnice : 100 m li
ber (m) : SLAVIC (R) 56,0, 
Vokaty (C) 56,8, Schier (R) 57,2, 
Tipman (C) 57,2 ; 100 m liber 
(f) : KOZICOVA (C) 64.4, Ko- 
cendova (C) 65,3, Schuller (R) 
67,8. L. Dan (R) 68,9 ; 100 m 
spate (m) : FISCHER (C) 64.0, 
Jadrny (C) 64,9, Șerban (R) 
65,6, Benedek (R) 66,6 ; 100 m 
spate (f) : A. ANDREI (R) 
1:10,7, Menclovâ (C) 1:13,5, Sol- 
cova (C) 1:15,0, Kokay (R)
1:15,1 ; 100 m bras (m) : SOP- 
TEREANU (R) 1:10,9, Pejsa (C) 
1:11,7, Teodorescu (R) 1:12,1, 
Beran (C) 1:14,7 ; 100 m bras 
(f) : MARKOVA (C) 1:21,2, Sla
vickova (C) 1:21,4. Stănescu (R) 
1:21,8, Manafu (R) 1:24,1 ; 100 
m delfin (m) ; COVACI (R) 61.3 
— record, Rakovec (C) 62,9,
Klement (C) 63,5, Miclăuș (R) 
64,2 ; 100 m delfin (f) : STER
NER (R) 1:10.6, Pachlova 1:12,1, 
Ștefănescu (R) 1:12,5. Perkova 
(C) 1:13,5 ; 400 m liber (m) :

ALMER (R) 4:27,3 - record,
Drabek (C) 4:27,7, V. Moraru 
(R) 4:29,0, Zakopal (C) 4:37,1 ; 
400 m liber (f) : SKOREPOVA 
(C) 5:03,3, Moravcova (C) 5:11,6, 
Radu (R) ” ~
5:37,1 ; 200 
VIC 2:20,3 
(O) 2:24,3,
Copcealău (R) 2:27,4 ; 200 in
mixt (f) : SLAVICKOVA (C) 
2:37,7, Balaban (R) 2,38,2 - re
cord, Menclovâ (C) 2:43,0, L. 
Dan (R) 2:49,7; 1 500 m liber

(m) : D. NAGHI (R) 18:09,1, 
Drabek (C) 18:36,4, G. Moraru 
(R) 18:42,0, Lohnicki (C) 18:56,7; 
800 m liber (f) : SKOREPOVA 
10:29,7, Coroiu (R) 10:38,4 - re
cord, Slavickova 10:51,0, Cere- 
beanu (R) 11:31,7 ; 4 x 100 m 
mixt (m) : CEHOSLOVACIA 
4:12,7, România 4:13,3; 4x100 
m mixt (f) : CEHOSLOVACIA 
4:51,0, România 4:57,0.

După prima zi : România — 
Cehoslovacia 45—39 la bărbați și 
32—52 la fete.

AGENDA CE. DE BOX
LOTUL POLONEZ

Federația poloneză de box 
alcătuit echipa care va par-a

ticipa la campionatele europe
ne de la București. Formația 
cuprinde pe Rozek, Wickman, 
Andruschiewicz, Prochon, 
Wadasz, Petek, Filipak, Rud- 
kowski, Hebei, Dragan și 
Treia.

Din echipă lipsesc cunoScfițij 
internaționali Grudzien și Ku- 
lej.

Corespondenții agențiilor de 
presă remarcă în cronicile lor 
că federația belgiană va de
plasa la București probabil 
trei boxeri: Atspoel (pană), 
Despagne (mijlocie mică) și 
Xhonneaux (mijlocie).

După excelentul event luat in Italia, în „Cupa campionilor 
europeni" și la Trofeul Martini, floreta feminină românească 
a cucerit noi lauri cu prilejul concursului internațional de la 
Budapesta în a cărui finală individuală țara noastră a avut nu 
mai puțin de trei reprezentante!

Fotografia alăturată le-a surprins, în plin asalt — in stingă 
— pe Ileana Drîmbă (recenta finalistă la New York) și pe Olga 
Szabo.

Foto : M.T.I.-BUDAPESTA

Boxerii din R. D. G. pentru „europene"

în preajma „mondialelor" de tenis de masă

Opiniile antrenorului federal 
Elin Constantinescu

■ Deși handicapată din start, echipa noastră feminină aspiră 
la o comportare onorabilă B Maria Alexandru este în formă

■ Noutăți tehnice sau un plus de virtuozitate

VERIFICAREA BOXERILOR 
BELGIENI

IN LINII MARI, ACELAȘI LOT CA LA MEXICO
7 7

neîntrerupte de 
ale lotului națio- 

de tenis de masă,

VALENCIA (prin telex). în- 
tilnirea amicală de sărituri în 
apă de la trambulină dintre re
prezentativele României și Spa
niei s-a încheiat cu victoria 
gazdelor la scorul de 26—24. Pri
mii clasați : feminin ; 1. Mela
nia Decuseară 382,45 p ; mascu
lin : 1. Jorge Cabewas 429,95 p.

în localitatea Maubeuge, o 
selecționată de box a Franței 
a învins cu scorul de 5—3 for
mația Belgiei. în acest meci, 
federația belgiană a verificat 
selecționabilii care urmează 
să facă deplasarea la campio
natele europene de la Bucu
rești. Din echipa belgiană, 
din nou o frumoasă compor
tare a avut „pana" Abspoel, 
care a dispus la puncte de 
Hardelin. Despagne (mijlocie 
mică) a cîștigat în fața fran
cezului Delplace, iar „mijlo
ciul" belgian Xhonneaux a 
dispus la puncte de Mercier.

Rugby la J. 0 de la Miinchen?
cotidianul 
se fac de

cum anunță
„L’EQUIPE", 
pentru ca sportul 

oval să figureze 
1972,

însă di- 
mai pu- 
Interna- 
nu ofi-

După 
francez 
mersuri 
balonul 
programul J.O. din
sport demonstrativ. Comitetul 
de organizare al Jocurilor O- 
limpice are dreptul de a alege 
două asemenea 
desigur, nu se 
(La Ciudad de 
demonstrative 
bască și tenisul de cîmp). De 

rugbyul XV a mai 
programul olimpia 

din anii 1908 (Lon- 
(An vers) și 1924

sporturi, la care 
atribuie medalii 
Mexico sporturi 
au fost pelota

altfel, 
figurat în 
în edițiile 
dra), 1920 
(Paris).

Problema comportă 
ficultăți, întrucît cel 
ternic, for rugbystic. 
tional Board (oficios, 
cial), s-a opus dintotdeauna
organizării de turnee. Aceasta 
ar face ca, automat, britanicii 
(cu toate patru echipele), apoi 
australienii și neozeelandezii 
(sud-africanii n-ar intra în dis
cuție) să refuze invitația. în 
schimb, F.I.R.A. ar fi în mă
sură să preia inițiativa, situa
ție în care Franța, România, 
Cehoslovacia, Polonia, Italia și 
alte țâri ar figura printre par
ticipante.

CUPA DUNĂRII LA HALTERE
Cifre si bilanțuri

• în zilele de 
18 și 19 aprilie Ca
pitala va găzdui, 
pentru a doua oa
ră, tradiționala 
competiție a țări
lor dunărene la 
haltere.

la prima 
din anul 

pînă în
• De 

ediție, 
1961, și 
1968, competiția a 
fost dominată de 
halterofilii ma
ghiari, care au cu
cerit de 7 ori pri
mul loc. O dată, 
pe primul loc s-a 
clasat echipa Bul
gariei, la Ljublja
na, în 1964.

HALTEROFI- 
români auLII

fost prezenți la 5 
din
ocupînd locul II în 
1962, locul III în 
1963 și 1964, '
VII în 1967,
VI în 1968.

cele 8 ediții

locul 
locul

Despre actuala situație în 
boxul din R. D. Germană nu 
se pot spune prea multe lu
cruri noi cu șase săptămîni îna
intea campionatelor europene 
de la București. Ca să mă ex
prim mai scurt și mai plastic, 
aș putea spune că în boxul ță
rii noastre domnește o liniște 
prevestitoare de furtună... A- 
ceasta pentru că în primele 
luni ale anului, candidații pen
tru București s-au pregătit în 
cluburile lor și pentru că pînă 
la începutul lunii aprilie, e- 
chipa reprezentativă nu a sus
ținut decît două întilniri care 
au consemnat victorii facile în 
compania boxerilor finlandezi 
și scoțieni. Firește, întîiniri in
suficient de concludente pen
tru a scoate la iveală valoarea 
reală a lotului R.D. Germane 
în vederea C.E., unde adver
sarii vor fi cu mult mai pu
ternici. (Nici finlandezii și nici 
scoțienii nu mai au reputația 
cucerită pe ringurile internațio
nale acum cițiva ani).

Aș putea spune că, Ia ora ac
tuală, cel mai valoros pugilist 
al R. D. Germane este Peter 
Tiepold (Dynamo Berlin), ca
lificat în sferturile de finală Ia 
J.O. din Mexic, unde a cedat 
la puncte aceluia care avea să 
cucerească medalia de aur : po
lonezul Jerzy Kulej. Tehnician 
desăvîrșit, cu o mobilitate și o 
pregătire fizică excepționale, 
Tiepold este însă deficitar la 
capitolul forță în lovituri.

O experiență .interesantă s-a 
făcut cu boxerul Joachim Bra
uske. Acesta a trecut de la ca
tegoria semigrea la mijlocie, 
reușind să obțină greutatea fă
ră nici o dificultate. Dimpotri
vă, se pare că diferența de ki
lograme în minus l-a făcut mai 
sprinten, cu o mai mare mo
bilitate în ring și cu o mai 
mare eficiență în executarea lo
viturilor în viteză.

Antrenorul federal Karl He
inz Ludke va păstra în pregă
tire — după toate probabilită
țile — pe toți boxerii care au 
fost prezenți și în lotul pentru 
J.O. din Mexic. Din punct de 
vedere tehnic și tactic, antre
norul federal își va menține a-

celeași planuri de pregătire ca 
și pentru Mexic. După cum 
ne-a declarat chiar el, proble
ma cea mai delicată constă în 
pregătirea psihologică a bo
xerilor. Unii dintre cei mai 
buni pugiliști, ca de pildă An
ders și Tiepold, sînt timorați a- 
tunci cind întilnesc în ring bo
xeri cu „nume mari". Dacă An
ders și Tiepold, ca și alții mai 
tineri, își vor învinge această 
slăbiciune, randamentul lor la 
„europene” va fi deosebit de 
valoros. Antrenorul Ludke a al
cătuit trei Ioturi : A, B și de ti
neret.

Criteriul principal al selec
ției pentru C.E., l-a constituit

au 
re- 
fi- 
se- 
an-

campionatul național. Primele 
etape ale acestei întreceri 
început la 20 februarie, iar 
cent au avut loc, la Halle, 
nalele. Boxerii calificați in 
mifinale vor sta în atenția
trenorilor și ei vor forma lo
tul definitiv al echipei R. D. 
Germane pentru confruntările 
de la București.

Iată de altfel noii campioni 
în ordinea categoriilor, Wein
hold, Grabbe, Schultz, Bollow, 
Duinkel, Tiepold, Wolke, Da
hns, Brauske, Schlegel și Lie- 
mann.

Hans Georg ANDERS 
redactor la „Deutsches Sport

echo" — Berlin
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Tiepold (dreapta) execută un croșeu de stingă în fața finlan
dezului Meronen

Pregătirile 
luni de zile 
nai feminin 
în vederea campionatelor mon
diale, s-au încheiat. Maria A- 
lexandru se află de acum la 
Miinchen, iar Eleonora Mihalca 
și Carmen Crișan vor sosi astă- 
seară în orașul gazdă a marii 
întreceri. în preajma deplasă
rii, Maria Alexandru și Car
men Crișan au participat la un 
ultim concurs de verificare, în 
timp ce Eleonora Mihalca, în 
curs de restabilire după acci
dentul suferit (smulgere de li
gamente), a efectuat doar an
trenamente ușoare. înainte de 
plecare am rugat pe antrenorul 
federal ELLA CONSTANTINES- 
CU să ne împărtășească opini
ile sale privind competiția la 
care va asista, ce întrezărește 
in legătură cu evoluția sporti
velor românce la „Eissporthal- 
le“ din Miinchen. Fosta cam
pioană a lumii a răspuns cu 
multă amabilitate solicitărilor 
noastre.

„In comparație cu anii tre- 
cuți, lotul feminin nu a suferit 
vreo modificare. Alături de Ma
ria Alexandru vor fi prezente 
Eleonora Mihalca și Carmen 
Crișan. Față de alte concursuri 
de amploare, acum se poate 
vorbi de o mai bună omogeni
zare în jocul fiecăreia dintre 
cele trei sportive. Crișan a în
registrat un progres și a deve
nit, pentru Miinchen. titulară 
in reprezentativa României. De 
aceea, ia această ediție a „mon
dialelor”, așteptăm din partea 
ci un aport consistent. Sper că 
promovarea ei va însemna un

STEAUA
IN C. C. E

LA VOLEI (m)
In urma tratativelor purtate 

între cluburile Steaua și Brabo 
Anvers (Belgia) s-a căzut de 
acord ca ambele partide din 
cadrul sferturilor de finală ale 
Cupei campionilor europeni la 
volei masculin să se dispute la 
Anvers pe 19 și 21 aprilie.

fotbal pe glob «fotbal pe glob
. ■ . . . '• \

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DE LA CESARE TRENTINI

Interes deosebit pentru
meciul cu România

• Cel mai 
Cupei Dunării 
I. Ffildi 130

record al 
deținut de

vechi 
este 
kg la aruncat, 

cat. cocoș, obținut în 1961.
• Cel mai constant partici

pant este tot halterofilul ma
ghiar FSldi, care a ocupat la 
prima ediție un loc I la cat. 
cocoș și locul I la următoarele 
ediții la cat. pană.

• Cel mal bun rezultat al 
unui halterofil român aparți
ne lui Fiți Balaș, cat, ușoară, în 
1968 : locul I - 400 kg (de alt
fel el este șl recordman al Cu-

pei Dunării la această catego
rie).

• Recordurile competiției la 
totalul celor trei probe sînt 
deținute de : cat. cocoș : Foidi 
(U) 340 kg - 1968 ; cat. pană : 
Foidi (U) 357 kg - 1965 ; cat. 
ușoară : F. Balaș (R) 400 kg — 
1968 ; cat. semimijlocie : Bako» 
(U) 432,5 - 1968 ; cat. mijlocie: 
Toth (U) 452,5 kg - ' — 
semigrea : Veres (U) 
1963 ; cat. grea : 
492,5 kg - 1965.

Dumitru HITRU

1963 ; cat.
472,5 kg - 
Ecser (U)

SCHIORII S-AU ÎNTRECUT
PENTRU „TROFEUL MARTINE4

ROMA, 14 (Agerpres). — 
Proba de slalom uriaș din ca
di ul concursului internațional 
de schi dotat cu „Trofeul

J. P. Beltoise - primul 
la Hockenheim

MtîNGHEN, 14 (Agerpres). 
Tradiționalul concurs inter
național de automobilism des- 
fășuiat pe circuitul de la 
Hockenheim a revenit în a- 
cest an sportivului francez 
Jean Pierre Beltoise. învingă
torul, care a concurat pe o 
mașină „Matra-Ford", a ocu
pat locul trei în prima cursă 
și s-a clasat pe primul loc în 
cursa 
locul 
neral 
km).
s-au 
(R. F. a Germaniei)

Piers Courage (An
glia) pe „Brabham".

Martini', care se desfășoară 
în prezent la Bolzano, a fost 
cîștigată de sportivul austriac 
Heini Messner, cronometrat în 
cele dcuă manșe cu timpul 
de 2:26,31. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat austtiecii 
Josef Loidl — 2:27,50, Franz 
Digruber — 2:28,01 și italia
nul Felice de Nicolo — 
2:29,30.

Proba similară feminină s-a 
încheiat cu victoria schioarei 
austriece Brigitte Seiwald cu 
1:21,34.

BOLOGNA, 14, prin telefon 
de la corespondentul nos
tru. în mediul fotbalistic 
italian există o deosebită 
preocupare pentru întîlni- 
rea dintre echipele „un
der 21“ ale Italiei și Româ
niei. Se speră obținerea de 
către „azzurri" a unui rezul
tat pozitiv. Semne bune au 
existat. Sîmbătă 5 aprilie, 
la Bari, echipa italiană s-a 
impus în fața formației simi
lare a Elveției, pe care a în
vins-o cu 3—0. Era o echipă 
care își recrutase jucătorii nu
mai din rîndul echipelor de 
B, dar, aceasta nu i-a împie
dicat pe tinerii fotbaliști 
peninsulari să facă un joc ex
celent și să ridice meciul la 
un înalt nivel spectacular.

împotriva echipei româ
ne, cercul selecționării se va 
lărgi, întrucît Valcareggi — 
ca „supervizor" — și Vicini, 
ca antrenor, vor avea posibi
litatea să recruteze jucători 
și din prima divizie. Dar, 
dacă în spațiu se lărgește po
sibilitatea recrutării, în timp 
se restrînge, în sensul că în 
vechea „under 21“ erau ad
miși jucători născuți după 
1 ianuarie 1948, iar, acum li
mita de vîrstă va fi 7 sep
tembrie 1948. Vicini s-a ho
tărît asupra ce'.or 18 compo
nent ai lotului, care luni 
s-au deplasat de Ia Covercia- 
no la Udine. Ei sînt: Adriano 
Novellini și Giuseppe Zanibo- 
ni (Atalanta). Augusto Scala 
(Bologna), Antonello Cuc
cureddu (Brescia), Paolino

Stanzial (Fiorentina), Maurizio 
Turone (Negoa), Fabio Bonei 
(Juventus), Pietro Marchetti 
(Lecco), William Vecchi (Mi
lan), Alesamdro Abbondanza 
(Napoli), Antonio Toffanin 
(Reggiana), Luciano Spinosi 
(Roma), Giuseppe Sabadini 
(Sampdoria), Giuseppe Pa- 
Iazzese (Spal), Alberto Berto- 
nelli, Paolino Pulici, Rosario 
Rampanti (Torino) și Angelo 
Rimbano (Varese).

Vicini nu s-a hotărît încă 
asupra formației, dar ea va 
fi probabil aceasta : Vecchi — 
Rimbano Sabadini, Sinosi 
Turone, Cuccureddu, Novel
lini, Scala, Bonei, Abdondan- 
za, Pulici.

a doua, terminînd pe 
întîi în clasamentul ge- 
(medie orară de 198,400 
Pe locurile următoare 
clasat Hubert Ilahne 

pe

Ajax Amsterdam a făcut
un mare pas

AMSTERDAM, 14 (Ager
pres). — După cum s-a mai 
anunțat, la Amsterdam în 
prezența a peste 60 000 de 
spectatori, echipa Ajax Am
sterdam a dispus cu scorul 
de 3—0 (1—0) de Spartak
Trnava în cadrul semifinale
lor „Cupei campionilor euro
peni".

Scorul a fost deschis în mi
nutul 27 de Cruyff care a tri
mis balonul cu capul în pla
să. Fotbaliștii olandezi au do
minat copios după înscrierea 
acestui punct însă apărarea e- 
chipei Spartak și în special 
portarul Geryk a jucat foar
te bine.

După pauză meciul s-a mai 
echilibrat. Fotbaliștii ceho-

spre finală
peslovaci au 

contraatac 
zii bune prin Adamec și Far- 
kaș. în minutul 52, olandezii 
au mărit scorul prin Swart. 
Ultimul punct a fost înscris 
în minuțul 76 de Keizer.

Arbitrul englez Jennings a 
condus următoarele formații: 
AJAX AMSTERDAM : Bals 
— Suurbier, Hulshoff, Pronk, 
Van Duivenboda, Groot, Mul
ler, Swart, Cruyff, Daniels- 
son, Keizer. SPARTAK 
TRNAVA : Geryk — Dobias, 
Majernik, Jarabek, Hagara, 
Hruescky, Kuna, Martinovik, 
Farkaș, Adamec, Rabat.

Returul jocului se va des
fășura la 24 aprilie la 
Trnava.

jucat mai mult 
ratînd cîteva oca-

CAMPIONATE • CAMPIONATE
ELVEȚIA. în etapa a 19-a, 

Lausanne a pierdut pe teren 
propriu cu 1—3 în fața forma
ției Young Boys. Alte rezul
tate : Basel — Servette 2—1 ; 
Bellinzona — Sion 1—0 ; Chaux 
des Fonds — Ziirich 2—2 ; 
Grasshoppers Ziirich — Lucer
na 4—1 ; Winterthur — Lugano 
1—1. In clasament Lausanne, 
Young Boys și Lugano au cite 
25 puncte, urmate de Basel — 
23 p, Zurich — 22 p etc.

IUGOSLAVIA (etapa a 23-a): 
Radnicki — Dynamo 3—1 ; Bor 
— Velez 0—0 ; Hajduk — Rije
ka 3—0 ; Partizan — Vojvodina 
5—0 ; Sarajevo — Steaua roșie 
1—4 ; Proleter — Celik 1—0 ; 
Olympia — Vardar 1—0-; Za
greb — Zelesniciar 2—4 ; O.F.K.

Beograd — Maribor 2—0. în cla
sament conduce Dynamo cu 33 
de puncte, urmată de Steaua 
roșie — 30 p, Partizan — 29 
p. etc.

TELEX' TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-TELEX-TELEX

BULGARIA. în etapa a 21-a 
fruntașa clasamentului Ț.S.K.A. 
a suferit prima înfrîngere în 
deplasare în actualul campio
nat, pierzînd la Tolbuhin în 
fața Dobrudjei cu 1—0. Deși a 
obținut o victorie clară in fața 
codașei 
4—1. în celelalte meciuri s-au 
obținut următoarele rezultate : 
Marek — Trakia 4—2, Krakra
— J.S.K. Slavia 1—0, Cerno 
More—Cernomoreț 2—0, Dunav
— Botev 1—1, Akademik — Be- 
roe 2—0. Clasament : Ț.S.K.A.
— 34 p, Levski-Spartak — 33 
p, Cerno More și Lokomotiv — 
28 p, J.S.K. Slavia — 26 p, Aka
demik — 19 p, Beroe, Dunav și 
Dobrudja — 18 p etc. (T. H.).

— St.
— Valen-
— Ajaccio
1—0 ; Bas- 
Rennes — 
clasament 
cu 44 de

Levski-Spartak cu

FRANȚA (etapa a 26-a) : Red 
Star — Monaco 1—0 ; Metz — 
Bordeaux 1—0 ; Rouen — Nan
tes 3—0 ; Strasbourg 
Etienne 0—2 ; Nice 
ciennes 1—1 ; Nîmes 
3—2 ; Lyon — Sedan 
tia — Sochaux 1—0 ; 
Marseille 2—1. In 
conduce St. Etienne
puncte, urmată de Bordeaux —
37 p (un meci mai puțin jucat), 
Rouen — 32 p. etc.

SPANIA (penultima etapă) : 
Real Madrid a învins cu scorul 
de 2—0 formația Malaga. Alte 
rezultai e : Valencia — Atletico 
Madrid 2—1 ; Atletico Bilbao
— Pontevedra 2—2 ; La Corru- 
na — Saragossa 0—1 ; Espanol
— Elche 1—1 ; Sabadell — Bar
celona 0—0 ; Cordoba — Gra
nada 1—1. In clasament : Real 
Madrid 45 p, Las Palmas —
38 p (un meci mai puțin jucat), 
Barcelona — 35 p etc.

Boxerul italian Salvatore Burru- 
ni și-a păstrat titlul de campion 
european la cat. cocoș. In meciul 
desfășurat la Reggio Calabria el 
l-a învins prin abandon în repri
za a 9-a pe challengerul său fran
cezul Pierre Vetroff.■
In cadrul turneului de hochei pe 
gheață de ia Grenoble, echipa o-

rașului Bratislava a 
scorul de 13—1 o 
vest-germană. Alte 
Grenoble—Cracovia 10—3 ; Bratis
lava—Cracovia 9—1.
D

învins cu 
selecționată 

rezultate :

echipă din R. S. Cehoslovacă, 
Spartak Praga. Au urmat în cla
sament Hutnfk Nowa Huța (Po
lonia) și Co Joinville (Franța).

Echipa Ungariei in America de Sud

Turneul masculin de volei de la 
Geneva a fost cîștigat de VZKG 
Ostrava. In finală, voleibaliștii ce
hoslovaci au învins cu 3—2 o altă

Competiția automobilistica desfă
șurată pe circuitul de la Brands 
Hatch (Anglia) a fost cîștlgată de 
echipajul Jo Siffert (Elveția) — 
Brian Redman (Anglia) pe o ma
șină „Porsche".

în cel de-al doilea meci din 
cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în Brazilia, selec
ționata Ungariei a jucat la 
Porto Alegre cu formația lo
cală „Derroto". Victoria a re-

venit gazdelor 
1—0 (0—0). în 
chipa Ungariei

cu scorul 
primul joc.
a cîștigat cu

2—0 în fața echipei Interna-
zional din Porto Alegre.

de
e-

stimulent și ea nu se va lăsa 
depășită de importanța 
rilor".

— Dar Mihalca va 
să concureze ?
— Există încă unele 

tudini. Cred însă că nu 
bui să o solicităm prea mult. 
Numai cinci va fi strict necesar.

— In astfel de condiții vi
trege la ce aspiră totuși fe
tele noastre la cea de a 30-a 
ediție a „mondialelor" ?
— Ne propunem să cîștigăm 

grupa mică, în compania for
mațiilor Australiei și Iordaniei, 
iar apoi, în grupa semifinală, 
deși vom întiini echipe cu va
lori recunoscute ca Japonia, 
Ungaria, R. D. Germană, R. F. 
a Germaniei și Suedia, putem 
să ne gîndim la ocuparea unui 
loc doi sau trei. în acest fel vom 
păstra șanse la o clasare între 
primele șase reprezentative. 
La individuale, Maria, ca și ce
lelalte jucătoare, are o suită de 
partide foarte grele. Printre 
primele ei adversare se numără 
— de pildă — sud-coreeanca 
Cioi Huan Huan — campioana 
de junioare a Asiei, japoneza 
Hirota — campioană mondială 
la dubiu femei (alături de Mo- 
risawa). Prin urmare, fiecare 
meci va constitui un hop ex
trem de dificil. Maria deține 
însă o formă bună.

— Credeți că ediția de la 
Miinchen a C.M. va aduce 
unele noutăți în ceea ce pri
vește tehnica și concepția de 
joc ?
— Mai degrabă mă aștept Ia 

un plus de virtuozitate. La bă
ieți. nu văd prea mulți euro
peni care să reziste jucătorilor 
japonezi și coreeni, dar am im
presia că duelurile lor nu vor 
depăși nivelul atins la Ljublja
na. în 1965 cind au avut loc — 
după părerea mea — cele mai 
reușite „mondiale” din istoria 
acestei competiții. în schimb, 
la fete, Zoia Rudnova și Maria 
Alexandru pot spera la mai 
mult decît, să zicem, Johans
son Ia băieți.

meciu-

fi aptă
incerti- 
va tre-

C. COMARNISCHI

PE TERENURILE DE TENIS
Țiriac, lovanovici

învingători

la Catania
■ în turneul internațional 

de la Catania, după ce între- 
cuse în semifinală pe Gulyas, 
Kalogheropoulos cu 6—4, 
6—4, cuplul Țiriac, lovanovici 
a cîștigat proba masculină 
de dublu dispunind, în finală, 
de perechea Stilwell, Woold
ridge cu 6—0, 5—7, 6—4.

D Jucătorul brazilian Tho
mas Koch a cîștigat turneul 
internațional de tenis de la 
Ciudad de Mexico. în finală 
Koch l-a întrecut cu 6—3, 
6—4, 10—8 pe mexicanul Ra
fael Osuna, după ce în semi
finale îl eliminase pe egiptea
nul Ismail El Shafei.

■ Finala turneului inter
național de la Charlotte (Ca
rolina de Nord) a revenit ju
cătorului englez Mark Cox, 
învingător cu 13—11, 6—2, în 
fața cehoslovacului Jan Ko- 
des. în semifinale, Kodes l-a 
învins cu 6—3, 6—2 pe ameri
canul Graebner, iar Cox a 
dispus cu 6—2, 6—4 de iugo
slavul Franulovici. Proba fe
minină a revenit australiencel 
Margaret Smith Court, care a 
întrecut-o cu 6—1, 6—1 pe 
compatrioata sa Judy Tegart.

■ Proba de simplu femi
nin din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Jo
hannesburg a revenit profe
sionistei americane Billie Jean 
King, învingătoare cu 6—3, 
6—4 în fata compatrioatei 
sale Nancy Richey. în finala 
probei de dublu mixt : pere
chea Tom Okker, Anette du 
Ploov — R. Maud, Virginia 
Wade 8—6, 5—7, 6—4.

MECIUL

PETROSIAN

SPASSKI
Aseară, în Sala Teatrului de 

Estradă din Moscova, 
loc prima partidă 
marii maeștrii Tigran 
sian și Boris Spasski, 
drul meciului pentru 
mondial de șah. Partida 
întrerupt la mutarea 41 și va 
continua în cursul zilei de azi.

Spasski are un pion în mi
nus, dar după aprecierea co
mentatorului de șah al a- 
genției TASS el mai poate 
să lupte pentru remiză.

a avut 
dintre 
Petro- 
în ca- 

titlul 
s-a
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