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RUNDA" DECISIVĂ A CALIFICĂRII PENTRU MEXIC SE VĂ DISPUTĂ LA 14 MAI I T- - - - - - - - - - - - - - - - -

'PCSpCttUl...
VA Fl GREU LA LAUSANNE, 
CI LA ATENA N-A FOST USUR

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, G. NKOLAESCU

ea se 
dorit-, 
Incre- 

dată

ATENA, 17 (prin telefon). — 
Cit de intens „trăiește" un „ti- 
fossi" grec o partidă de fotbal, 
cit de mult suferă dacă 
încheie altfel de cum a 
de cum a visat I Ne-am 
dințat de aceasta o
în plus, miercuri seara, ză
bovind o clipă mai mult 
tn vestita piață Omonia, o ade
vărată Agora pentru tempera
mentalii suporteri din această 
celebră metropolă, Erau cîteva 
sute de oameni, care comentau 
cu aprindere draw-ul de pe sta
dionul Karaiskakis, echivalent 
pentru ei cu un eșec. Unii — 
cei mai mulți — îl acuzau pe

Dan, unul din stilpii apărării 
echipei României pe stadionul 

Karaiskakis

Dan Gheorghiadis: -„tngtmfatul", 
„nepriceputul", ,,veninosul", — 
singurul vinovat, după ti, de a- 
ceastă semiînfrlngere.

Pentru ei, era cu totul dată 
uitării răsunătoarea victorie ob
ținută de Grecia, tn decembrie, 
asupra echipei lui Eusebio, pen
tru ei nu mai conta decît fap
tul consumat cu puține ore tn 
urmi. „A vrut capul lui Doma- 
zos — spunea mintos un tinăr 
pentru care deziluzia provocată 
de rezultat îmbrăcase forme 
dramatice — acum și noi II vrem 
pe al său. Ne-a făcut de ru
șine !".

Dar, se știe, tntr-o Agora pă
rerile sînt împărțite. s,Și Doma- 
zos este vinovat tntr-o mare 
măsură. De ce să nu-1 jude
căm drept: trebuia să-și ceară 
Iertare. Este orgolios ca și an
trenorul, 
ca el".

dar și mai», tinăr

★
zi dimineața-, presaA doua 

greacă comenta la fel de aprins 
jocul Grecia — România. „Fără

gigantul Domazcs, naționala 
noastră a decepționat" — scrie 
în titlu pe întreaga pagini I 
ziarul Atletlki Iho (Vocea atle
tică). „Din păcate, răul a fost 
făcut" — se intitulează un alt 
articol apărut tn același ziar. 
Si, în continuare : „Declarațiile 
făcute de antrenorul Dan Gheor
ghiadis („Vom învinge pe ro
mâni și fără Domazos, am tn 
loc mulți ca el") comportă o 
mare răspundere în fața supor
terilor fotbalului grec, ca și în 
fața conducătorului sportului, 
domnul Aslanidis. Ce nesoco
tință să poți declara : -„Nu mi 
preocupă jocul cu România, ci 
doar cel de la 4 mai de la Por
to". Adică, după domnul Dan 
Gheorghiadis — comentează mai 
departe ziarul — meciul cu 
România îl avea în buzunar mai 
înainte ca arbitrul să fluiere în
ceputul lui. Dar se poate, pen
tru numele lui Dumnezeu (? !), 
declarațiile acestea sînt serioa
se ? Este posibil ca naționala

Ghergheli în plin efort

AU FOST PRIMII!

CU CĂLDURA

pe 
Ka- 
ora

(Continuare tn pag. a 3-a)

IN PAG. 4 PUTEȚI CITI RE
LATĂRI Șl ALTE AMĂNUN
TE DE LA PARTIDELE IN
TERNAȚIONALE DE FOT
BAL DISPUTATE MIERCURI
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meritat!
xistă undeva, într-un ungher al 
inimii fiecăruia, un locșor în 
care stau alături, neclintite, ima
ginile dascălilor care au picu; 
rat în noi, de la anii copilăriei 

Ipînă la vîrsta de prag a matu
rității, noțiuni și deprinderi, formîndu-ne 
personalitatea, edifieîndu-ne ca oameni. 

■ Nu-i uităm. Anii se scurg implacabil și
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I
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1. Elveția
2. Grecia
3. România
4. Portugalia

Acesta este 
mătatea 
Greu de spus de pe acum cine 
se califică, așa incit, la nume
roasele întrebări,- pot răspunde 
doar calculele hîrtlel.

înainte de a face însă pronos
ticuri să vedem care «tnt meciu
rile următoare ;

3
3
3
3

clasamentul 
drumului spre

2—2 4
8—5 3
4— 5 3
5— 6 2 
la ju- 
Mexlc.

4.V : Portugalia — Grecia
14. V 5 Elveția — România
12.X ț România — Portugalia
15. X : Grecia — Elveția
2.XI : Elveția — Portugalia

16. XI : România — Grecia

La ora actuală, teoretic; 
echipe au încă șanse de < 
care: ELVEȚIA; ROMANIA, GRE
CIA. Prin pierderea medului cu 
Elveția pe teren propriu, portu-

, trei 
callfl-

ghezil au șanse minime de a se 
clasa pe primul loc S numai 
dacă vor învinge în cele trei par
tide pe care le mai au de jucat, 
(una pe teren propriu și două 
in deplasare). Nici Grecia nu 
are o poziție prea strălucită pri
vind jocurile viitoare : un meci 
pe teren propriu șl două in de
plasare.

Singurele formații care susțin 
două jocuri acasă sînt Elveția șl 
România. Presupunlnd că echi
pele gazdă vor cîștlga aceste con
fruntări (șl-1 vor pierde pe cel 
din deplasare) atunci Elveția rea
lizează 8 puncte, iar România 
7 p. Un rezultat de egalitate din
tre Elveția și România la Lau
sanne ar inversa această ordine : 
România 8 p, Elveția 7. (Bineîn
țeles dacă Elveția va învinge 
Portugalia pe teren propriu și 
va fi învinsă de Grecia în de
plasare, iar România va mal ciș
tiga cele două meciuri de la

București cu Grecia șl Portuga
lia).

„încurcăturile" pot apare atunci 
cînd oricare dintre cele patru 
formații obțin puncte în depla
sare. In acest caz ar fi posibilă 
o egalitate de puncte între pri
mele două sau chiar trei clasate. 
Cine se califică 7

Regulamentul F.I.F.A. preci
zează că în cazul cînd două e- 
chipe totalizează același număr 
de puncte (indiferent de golave
raj) ele vor susține un meci su
plimentar pe teren neutru sau 
vor stabili, de comun acord, dacă 
jocul se va organiza pe un teren 
din țara lor. Dacă și acest meci 
suplimentar se încheie la egali
tate șl după prelungiri, atunci 
intră în acțiune golaverajul (prin 
scădere și nu prin împărțire).

Un număr record de 
pasionați ai fotbalului 
au... invadat aseară ae
rogara Băneasa cu mult 
înaintea sosirii cursei 
speciale TAROM, care 
avea să-i readucă în 
Capitală pe merituoșii 
fotbaliști români, auto
rii „draw“-ului de 
stadionul atenian 
raiskakis. Exact Ia
21, avionul mult aștep
tat și-a oprit motoarele, 
în clipa cînd au început 
să coboare „tricolorii", 
cordoanele de protec
ție ale pistei de ateri
zare au cedat sub pre
siunea temperamenta
lilor „tifosi" bucureș- 
teni, care voiau să-I 
ia pe brațe pe Dumi- 
trache, voiau să-i 
strîngă mîna lui Dan, 
să-l felicite pe Boc și 
pe coechipierii lor.

La cîteva minute de 
Ia sosire, am ascultat 
părerile unora dintre 
autorii performanței 
de miercuri. ANGELO 
NICULESCU t „Deși a 
avut o miză foarte im
portantă, partida a o- 
ferit atenienilor și 
spectacol, și joc tehnic, 
și cîteva evoluții indi
viduale de marcă. E-

vident, gîndurile 
tre se
spre 
putem 
neului 
nul
„Am crezut că meciul 
cardinal al grupei noa
stre se va juca la A- 
tena. După rezultatul 
obținut 
elvețieni, 
Mexic se 
stadionul

DINU i

îndreaptă 
Lausanne, 
forța ușa 
final". 

echipei,

noas- 
azi 

unde 
tur- 

Căpita- 
DAN >

miercuri de 
„vama" spre 
va face pe 
din Lausan

ne". DINU t „Aseară 
(n.r. miercuri seara), la 
banchet, cînd am auzit 
că Elveția a cîșt.igat cu 
2-0, ne-am ridicat de la 
masă și ne-am dus la 
culcare... Sîntem oare
cum marcați psihologic 
de acest, să-i zicem, 
ghinion. La Lausanne 
vom juca meciul ca
rierei noastre !“ GHER
GHELI ! „Am avut mul
te ocazii. Mai multe ca 
oricind..." DUMITRA- 
CHE : „Puteam să cîști- 
găm ! Dacă nu ratam, 
plecau elvețienii... în- 
gîndurați de la banche
tul de miercuri. Să a- 
vem însă răbdare să ve
dem cine va pleca ve
sel de la recepția din 
seara zilei de 14 mai..."

M. P.

Azi, la ora 16,30, în sala Floreasea

Start in cea

dintre cei mai valoroși halterofili 
la sosire pe aeroportul Băneasa : Imre

Doi
ghiari
Foldi șl Geza Toth.

cfe a IX-a ediție
a Cupei Dunării 

la haltere
miine, sala Floreasca din București va găz- 

mare competiție internațională de haltere, cea

Posibilități care se cer urgent valorificate

Nici cea de a doua partidă 
dintre naționala noastră fe
minină de volei și cea a Un
gariei nu ne-a adus satisfac
ția urtei victorii, încheindu-se 
cu același rezultat ca și pri
ma : 2—3 (14, —14, 13, —6,
•—7). Dar nu înfrîngerea este 
cea care ne afectează cel mai 
mult, ci comportarea Uneori 
sub mediocră a echipei noas
tre. Și de această dată s-a gre
șit nepermis de mult, în spe
cial la blocaj, ceea ce a în
greunat și misiunea liniei a 
doua și la dublaj. De aseme
nea un capitol care trebuie 
să stea în atenția antrenorilor 
este și cel al paselor. în a- 
tac, loviturile puternice al» 
Marianei Popescu, Rodicăi 
Popa, Venerei Zaharescu au 
surprins uneori pe adversare, 
dar de cele mai multe ori da
torită unei slabe orientări 
tactice, au fost în cea mai 
mare parte anihilate. Ținînd 
cont de tinerețea echipei (me
dii de vîrstă 18,6 ani), de 
unele calități incontestabile 
demonstrate, de faptul că pe
rioada de pregătire nu s-a 
încheieri;! credem, că există

dul o
de-a IX-a ediție a Cupei Dunării, care reunește pe 
cei mai buni halterofili din 7 țări: Ungaria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. F. a Germaniei, România, Austria și 
Iugoslavia.

Reprezentanții țării noastre au desigur o misiune 
dificilă în fața unor adversari considerați printre cei 
mai buni din Europa. Șanse mari pentru primele locuri 
au fără îndoială Zoro Fiat la categoria cocoș și F. 
Balaș la categoria ușoară. Ceilalți reprezentanți — 
după cum spuneam — au o sarcină grea. Din acest 
motiv locul III—IV pe națiuni ar constitui o perfor
manță bună, în comparație cu evoluțiile anterioare 
ale echipei noastre.

în ordinea categoriilor, componența echipei Româ
niei este următoarea: Zoro Fiat, Victor Rusu, 
Fiți, Olimpiu Cristescu, Ștefan Pintilie, Marin 
tea și Gh. Mincu.

Reuniunea de azi începe la ora 16,30. După 
•vitatea de deschidere, se vor întrece sportivii 
categoria cocoș, iar în continuare, de la ora 19, vor 
intra pe podium concurenții de la categoriile pană și 
ușoară.

în întrecerile de azi, evoluează cîțiva dintre cei 
mai buni halterofili români. La categoria cocoș due
lul dintre Zoro Fiat și concurentul maghiar Nagy (in 
cazul cînd Imre Foldi se va prezenta la categoria 
pană), va fi deosebit de atractiv. Apoi, spectatorii îl 
vor putea urmări pe recordmanul mondial Imre Foldi, 
clasat pe locul secund la J.O. din Mexic. La „pană" 
din partea țării noastre va participa Victor Rusu, de 

la care așteptăm, de asemenea, 
un loc fruntaș. în fine, o lup
tă pasionantă se anunță la ca
tegoria ușoară, unde reintrarea 
lui F. Ealaș este așteptată cu 
deosebit interes.

Reamintim că punctajul pe 
echipe se face în felul urmă
tor : pentru locul I se acordă 
8 puncte, pentru locul II 6 
puncte, locul III 5 puncte, lo
cul IV 4 puncte, etc.

Bala} 
Cris-

festi- 
de 13

INu-i uităm. Anii se scurg impiacapii și 
acești oameni rămîn acolo, împletiți în 
amintiri cărora patina timpului le șterge I întotdeauna asperitățile determinate de 
unele note mici sau de clipele de groază

■ 1 n i 1/0 re lin r

i

încă multe posibilități neva
lorificate.

Și acum meciul i după ce 
setul întîi este cîștigat destul 
de greu de românce cu 16—14, 
în cel următor fetele noastre 
joacă bine și iau conducerea 
cu 14—9, dar o perioadă de 
cădere le-a fost fatală, pier- 
zînd setul I! Setul trei apar
ține iarăși echipei noastre 
care conduce cu 14—7 și cîș- 
tigă — abia — la 13 ! In ur
mătoarele două echipa ma
ghiară se impune și clștigă 
detașat. S-au remarcat Rodi- 
ca Popa, Venera Zaharescu, 
Gabriela Popa, Mariana Baga 
din echipa română și respec
tiv Sebok, Nagyne, Fekete. A 
arbitrat bine cuplul : Costa 
Șopov (Bulgaria) — Nagy Io
sif (Ungaria).

Ținem să amintim aici și 
frumoasa inițiativă a secției 
de volei de la clubul sportiv 
Cutezătorii ai cărei reprezen
tanți au oferit celor două e- 
chipe flori și fanioane, o ac
țiune ce o dorim perpetuă.

Stadionul Dinamo din București 
va fl gazda unei importante com
petiții atletice de talie republi
cană. Sîmbăiă șl duminică, cei 
mai buni Juniori mici (născuți 
după 1 ianuarie 1953) vor evolua 
în cadrul tradiționalului concurs 
republican de primăvară. Au 
dreptul să participe juniorii II 
care au obținut în 1968 sau 1969 
performanțe egale sau superioare 
standardurilor prevăzute de regu
lament. De notat că, exceptînd 
probele de 500 m fete, 1000 m șl 
3 km marș băieți, juniorii III

Emanuel FANTANEANU

i■ din fața biletelor de examen universitar. I Poate și din acest motiv, respectul, un 
anumit fel de admirație și o încredere 
deplină, ne caracterizeazâ și mult mai 
tîrziu relațiile cu corpul profesoral. Cînd 
ne ducem copilul la școală, cînd vizităm 
un liceu, cînd întîlnim pur și simplu un 
cadru didactic, uneori chiar mai tinăr, 
îi acordăm o fărîmă de dragoste și res
pect peste ceea ce ne îngăduie educația 
sau dincolo de comportamentul obișnuit. 
Este dobînda pe care o plătim instinctiv, 
cu bucurie, amintirii tuturor dascălilor 
noștri.

Atunci de ce oare, cîteodată, mina care 
se grăbește să achite generos această da- 
torie de onoare tremură ? Mai bine zis, 
este obligată să tremure, așa cum se în- 
tîmplă la așternerea acestor rînduri ce 
vor să aducă în discuția publică o în- 
tîmplare cu tîlc. Vizitam, într-un grup, 
stadionul C.F.R. din Timișoara. Terenul 
își răsfăța în soare verdele crud al ga
zonului, iar pista curată și bine întreți
nută te chema irezistibil, ca primăvara. 
Și în acest decor, așezat parcă de cel 
mai îndrăgostit de sport dintre regizori, 
am întîlnit fața urîtă a profesorului fără 
suflet, a dascălului lefegiu. Tn spatele 
tribunei, ascunse parcă de ochii lumii și 
ai soarelui, pe lingă gunoaie și prin hîr- 
toape, cîteva fete se învîrteau funefionă- 
rește în jurul unef mingi, iar alături de 
ele, un grup masiv de colege pălăvră
geau dincolo de umbra tribunei, în lu
mină. Cine erau ? Ce făceau acolo ? De 
ce nu alergau pe terenul construit și îngri
jit pentru așa ceva ?

Lămuririle ne-au fost date de un om 
ce stătea rezemat plictisit, de betonul tri
bunei. Era lectorul universitar Elemer Wil
ier, șeful catedrei de educație fizică de 
la Institutul Agronomic din Timișoara, 
care avea oră cu fetele din grupele T59, 
160 și 161 ale anului I din acest institut.

Deci, oră de educație fizică, în gunoa
iele din spatele tribunei, cu o treime din 
studente chinuind absurd o minge, tn 
timp ce alte două treimi taifăsuiau la 
soare. Scuzele profesorului erau penibile, 
iar muțenia studentelor, chestionate asu
pra inactivității lor — și mai jenantă. 
Pină cînd un glas din grup a pornit pe 
panta adevărului, folosind gluma : „Nu 
vrem să-l deranjăm prea mult pe dom
nul profesor I* Ironia unei asemenea afir
mații, pe cit se pare reală și mai ales 
concludentă cu referire la activitatea 
dezonorantă și pe alte planuri a confe
rențiarului Elemer Wilier, a făcut momen
tul de nesuportat. Era peste puteri să 
vezi un dascăl, prin definiție iubit și res
pectat, tratat tn zeflemea ca un casier 
insipid de ghișeu, cu mînecuțe negre și 
chelie profesională. Așa că scena s-a 
curmat brusc, ca tn filmele neo-realiste, 
lăsîndu-l pe profesor rezemat de tribună, 
în hăinuța lui de piele, uzată ca și con
cepția despre menirea ce o are în mij
locul tineretului.

Tn fond, de ce să fim afectați ? Omul 
primea respectul pe care-l merita...
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Calin ANTONESCU

Nofiune și diferențiere : 
SPORT DE MASA SAU 
EDUCAȚIE FIZICA A MA
SELOR ?

)• MARELE SECRET 
inițiativa locală

I

Foto ■ AUREL NEAGU

Fază din ultima confruntare 
Dinamo — Steaua : dinamo- 
vistul Dragomir atacă impe

tuos

Sportul 
de masă-
realități 

și deziderate

[•. Baza materială, propa
ganda, entuzias
mul, continuitatea 
— iată ce lipsește 
sportului de masă ! 
O relație.» relati
vă : sportul de 
masă — sportul de 
performantă

NOTABILITĂȚI ALE ORAȘULUI RĂSPUND 
LA ÎNTREBĂRILE ZIARULUI NOSTRU

W % A

(născuți în 1955 șl mal tlrziu) pot 
lua parte la întreceri, dacă au 
îndeplinit standardurlle. în afa
ra clasamentelor Individuale pe 
probe, vor fi alcătuite și clasa
mente pe cluburi și asociații spor
tive.

Organizarea concursului va fi 
asigurată de C.M.E.F.S. București 
(prin comisia municipală de at
letism), cu sprijinul federației de 
specialitate. Sîmbătă Întrecerile 
încep la ora 16, iar duminică la 
ora 9.

ÎN NUMĂRUL DE MÎINE ■.

NICOLAE GlJU

« 1ML?
Ez /W & .X

‘Â

iniște ! Să nu-i conturbăm 
din calculele lor pe a- 
matorii de fotbal. Așa

dar, dacă facem un meci nul la 
Lausanne, dacă elvețienii pierd 
jocul de la Atena, iar noi vom 
ciștiga cele două intilniri pe 
teren propriu... Dar dacă pier
dem meciul cu Elveția și în 
schimb Portugalia va furniza 
o surpriză... Dar dacă...

Liniște ! Sînt studiate toate 
probabilitățile. Panoramicul de 
astăzi trebuie citit in șoaptă.

Pină la urmă domnișoara 
Primăvara a trecut cu 
succes peste toate obsta

colele puse de doamna Iarna 
și se îndreaptă victorioasă spre 
finiș. Au explodat mugurii șt 
acesta este cel mai cert bule
tin meteorologic. Totuși, la 
munte a rămas zăpadă bere
chet, și nu numai în văgăuni 
ferite de soare. Așa că se poate 
face și schi și plajă. Chiar dacă 
sezonul oficial s-a încheiat, ini
țiativa nu a tras storurile. în
cep competițiile tradiționale ale 
primăverii, prima fiind chiar... 
„Cupa Primăverii". In Bucegi,

pe pîrtiile din jurul cabanei 
Vîrful cu Dor, „alpinii" îșt con
tinuă disputele, hotăriți să-și ia 
revanșe sau să-și consolideze 
niște supremații cucerite. Sezo
nul alb nu s-a încheiat 1

J
mare 
care

La

ocurile programează cîte
va atractive derbyuri.

La rugby, o partidă de 
interes, Dinamo — Steaua, 
poate hotărî campioana; 
volei (masculin), Dinamo

— Rapid, un joc încărcat de 
tradiții și ambiții;

La handbal (feminin), meciul 
Universitatea București — Ra-

C. VALERIU

(Continuare în pag. a 3-a)
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APORTUL DE MASĂ-! m MIȘCĂRII
[REALITĂȚI Șl DEZIDERATE

NOTABILITĂȚI ALE ORAȘULUI
RĂSPUND LA ÎNTREBĂRILE

ZIARULUI NOSTRU

© Noțiune și diferențiere: 
sport de masă sau 
educație fizică a maselor?

• Rolul major al școlii

I 
I 
I 
I
I 
I
I

DEȘI PERFORMANȚELE 
STUDENȚILOR 

NU SÎNT STRĂLUCITE...

I
I 
I
I 
I 
I
I

Z
iarul nostru îșl reaprinde reflectorul îndreptîndu-l, de data aceasta, spre SPORTUL 

DE MASA. Este o încăpere în care se simte nevoie de lumină. De lumină și de adevăr ! 
Fiindcă, ani de-a rîndul, în acest domeniu s-a operat mai ales cu vorbe, frazeologia 

de „referat" și „dare de seamă" înlocuind, deseori, faptele. Statistici,practic imposibil de 
controlat (dar și foarte greu de crezut) furnizau cifre amețitoare. în ciuda lor, școala 
și universitatea — unități în care asemenea activități aveau cel mai larg cîmp de pro
liferare—furnizau un număr neînsemnat de elemente cu o pregătire fizică acceptabilă, 

în măsură să le facă apte abordării performanței. In întreprinderi, fabrici, instituții, 
situația nu era cu nimic mai bună.

Indiscutabil, practicarea regulată, pe scară națională, a exercițiului fizic nu are 
drept scop doar crearea unei pepiniere din care să se recruteze campioni și recordmani. 
Acțiunea urmărește țeluri mult mai înalte, înainte de toate fiind întărirea potențialului 
biologic al populației, mai ales al celei tinere, creșterea unor generații puternice, vigu
roase, capabile să răspundă intenselor solicitări pe care le reclamă progresul verti
ginos al societății.

lată de ce, reluînd o idee exprimată într-un recent articol de sinteză apărut în revista 
„Lupta de clasă", am socotit că ar fi util să abordăm o problemă de mare însemnătate 
contemporană, și anume :

• Baza materială, propaganda, 
entuziasmul, continuitatea — 
iată ce lipsește sportului 
de masă!

© O relație... relativă : sportul de 
masă — sportul de performanță

• Marele secret: inițiativa locală

I 
I
I
I
I
!
I

Cum se integrează (și dacă se integrează) 

■ activitatea sportiva de masă din România 

intr-un sistem nafional de educație fizică ?

Itn dorința de a 
consulta un cerc larg

Ide oameni, am orga
nizat o masă rotun
dă la Brașov. în ju-

Irul ei au avut ama
bilitatea să ia loc to
varășii

I DUMITRU MOSO- 
RA — secretarul 
Consiliului popularI municipal ;

DUMITRU «A- 
LANSEA — pritn- 
secretar al Comitetu
lui municipal al 
U.T.U.;

Prof. DUMITRU 
STROE — președin
tele Consiliului mu
nicipal pentru educa
ție fizică și sport;

IOAN VĂDUVĂ 
— secretar al Consi
liului municipal sin
dical ;

Prof. LIVID ME-

REUTA — antrenor 
de atletism:

ȘTEFAN FARSAȘ 
— arbitru de fotbal, 
vechi activist și ani
mator al mișcării 
sportive brașovene.

★
O primă remarcă! 

discuția a fost de
osebit de sinceră, au 
avut loc confruntări 
și înfruntări de opi
nii, am asistat la în
crucișări de „florete",

la enunțuri șf replici 
spirituale, uneori 
chiar sarcastice. A 
reieșit pregnant fap
tul că toți cei cărora 
ne-am adresat iu
besc, cunosc, înțeleg 
sportul și — indife
rent de faptul dacă 
sînt legați de el prin 
profesiune, îndato
rire sau numai pa
siune — îi prețuiesc 
din plin virtuțile.

Iată de ce, la sfîr- 
șit, cînd masa a fost 
strînsă, am rămas — 
totuși — cu gustul 
dulce al prăjiturii, 
deși pînă atunci sim
țisem, nu o dată, și 
amarul...

Deschidem discuția, 
lansînd prima noas
tră temă:

„Ar fi de adăugat, în acest 
context, că sportului de masă 
îi lipsește, deci, continuitatea, 
ceea ce îi anulează, în ultimă 
instanță, rațiunea. Există ten
dința de a se organiza unele 
competiții direct la nivelul 
orășenesc*.

„La cros, de pildă, intervine 
LIVIU MEREUȚA. Care sînt 
rezultatele ? Participanții vin, 
aleargă complet nepregătiți, 
termină sau nu cursa, se aleg 
cu un rău de efort și cu o 
febră musculară, rămînînd 
astfel cu o amintire foarte 
neplăcută care nu-i va îndem

na în nici un caz la recidivă.
Iată de ce, aici la Brașov, 

am inițiat pe scară locală o 
divizie școlară de cros, pro
gramată în 4 etape. Fiecare 
echipă este alcătuită din 7 bă
ieți și 5 fete (fără categorii de 
clasificare). Avem în acest fel 
certitudinea a cel puțin patru 
concursuri pe an, precedate de 
cîteva antrenamente. Activita
tea sportivă de masă zidește 
în acest fel o primă punte 
spre performanță".

Replica profesorului Mereu- 
(ă face foarte oportună ur
mătoarea noastră întrebare:

MIHAI ȚOȚEA —

I președintele Consi
liului municipal al 
sindicatelor ;

! CE ÎNȚELEGEȚI PRIN NOȚIUNEA DE SPORT DE MASĂ;

CUM 0 DIFERENȚIAȚI, ÎN MOMENTUL ACTUAL,
1 FAȚĂ DE ANII TRECUȚÎ ?

Cum vedeți raportul 
dintre sportul de masă 
și cel de performanță ?

I
I
I
I 
I 
I
I 
I
I

I
I
I
I
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I
I
I
I
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I
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I
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Răspunsurile converg, în general, cam spre 
același punct:

DUMITRU MOSORA i „Sportul de masă 
este sportul celor mulți. Al celor care nu vor 
să devină campioni sau recordmani. Al ce
lor care doresc să echilibreze efortul nervos 
cu efortul fizic. înțeleg prin sportul de masă 
activitățile recreative (turismul, pescuitul 
subacvatic, patinajul, biciclismul, schiul, te
nisul) și cele aplicative (înotul, motociclismul, 
cartingul, planorismul, aviația), practicate la 
toate vîrstele și în toate anotimpurile, pentru 
simpla plăcere de a le practica*.

ȘTEFAN FAR8AȘ i „Sportul de masă este 
un reflex al necesității de mișcare a omului*.

MIHAI ȚOȚEA i „îmi este greu să spun 
ce ESTE sportul de masă | prefer să arăt WE 
AR TREBUI SA FIE. O activitate cotidiană, 
cu caracter igienic, avînd drept scop conser
varea sănătății, tinereții, voioșiei, a puterii 
de muncă, adică a tuturor acelor mari daruri 
oferite omului de către natură și viață. Ar 
trebui să fie, dar nu este...“

Redacția inlervine, fiindcă unul dintre In
terlocutori era pe punctul să anticipeze între
bările viitoare. îi trecem, deci, „microfonul" 
următorului înscris la cuvînt:

DUMITRU STROE i „Nu voi repeta cele 
spuse înaintea mea, pentru că sînt întrutotul 
de acord cu ele i mă voi referi, așadar, la 
partea a doua a întrebării.

Noțiunea de sport de masă a suferit trans
formări inerente, dictate de realitate. Ea tre
buie privită acum, în 1969, dintr-un alt unghi 
decît în 1949, să zicem. Atunci, sportul de 
masă se integra într-un context mai larg de 
elan din partea tineretului nostru decît acum. 
Nu-i vorbă, generațiile s-au schimbat, nivelul 
de viață al populației s-a îmbunătățit consi
derabil, altele sînt mentalitățile, preferințele, 
pretențiile. Tineretul zilelor noastre străbate 
zodia unor mari tentații i salonul, cafeneaua, 
mașina, televizorul, muzica „beat". Preocu
parea pentru sport a trecut, oarecum, pe pla
nul doi. Și, ca să fim sinceri pînă la capăt, 
trebuie să spunem că sportul se integrează, 
la foarte mulți, în sfera unui interes strict 
material și nicidecum în cea a pasiunii i 
adică tînărul încearcă să obțină prin sport 
muncă mai puțină și mai ușoară, diverse în
lesniri, deplasări în străinătate, victorii sen
timentale, celebritate. Sportul de masă nu 
conferă nici unul din aceste avantaje. El nu 
aduce glorie, aplauze, călătorii. Dă, în schimb, 
sănătate, vigoare, viață lungă. Tinerețea are, 
desigur, atribute superbe, virtuți inegalabile, 
dar și un mare defect i lasă impresia, celui ce 
o are, că va fi veșnică. Tocmai de aceea mulți 
nu-i cunosc prețul și o risipesc, cu o incon
știentă generozitate, ca pe o moștenire*.

Profesorul Stroe este un admirabil causeur, 
plin de idei interesante, folosește un verb 
ales și alert. Dar, nu-i putem nedreptăți pe 
ceilalți invitați. Așa că, cerînd scuzele de ri
goare, îi dăm cuvîntul Iui LIVIU MEREUȚA, 
văzîndu-1 mai ales cum soarbe nerăbdător 
din cafea și din țigară :

„Mi-aș îngădui să pun, la început, în dis
cuție o problemă de terminologie. Mi se pare 
că este cu totul improprie, la această oră, 
denumirea de SPORT DE MASA. Pentru 
simplul fapt că SPORTUL nu poate fi decît 
de PERFORMANȚA. El trebuie să reflecte o 
anume VALOARE atinsă. Sportul, îngădui
ți-mi acest Joc de cuvinte, este forma de 
performanță a educației fizice. Iată de ce eu 
nu voi folosi termenul de SPORT DE MASA 
ci pe acela de EDUCAȚIE FIZICA' A MASE
LOR. Personal o văd sub două aspecte i

1) Educația fizică nedirijată, la domiciliu, 
care pornește de la concepția de viață, gradul 
de cultură și nivelul de civilizație al omului 
(gimnastica de dimineață, turism, înot, mer
sul pe bicicletă) și i

2) Educația fizică dirijată, cunoscută sub 
denumirea uzuală de sport de masă.

Pe noi ne interesează ambele capitole, dar 
— cu precădere — cel de al doilea. Unde 
trebuie să fie leagănul educației fizice ? în
tr-un singur loc i IN ȘCOALA1! Practic, în
treaga populație a țării este legată, cel puțin 
10 ani, de o formă de studiu. Sînt anii cei 
mai importanți, cînd se consolidează deprin
derile și se formează caracterele. Omul ră- 
mîne pentru tot restul vieții cu reflexele sta
bilite aici, ÎN ȘCOALA'. Și dacă un tînăr 
n-a ajuns în fabrică, uzină, întreprindere cu 
deprinderea de a practica exercițiul fizic, va 
fi foarte greu — dacă nu chiar imposibil — 
să j se aplice tardiv „vaccinul sportului*, ori- 
cît de înfloritoare, de intensă și de atractivă 
ar fi activitatea sportivă de la locul său de 
muncă.

In această ordine de idei, cred că Ministe
rul Invățămîntului ar trebui să reconsidere 
programa, afectind educației fizice mai multe 
ore. N-ar fi, poate, lipsit de interes să ară
tăm că în Franța — de pildă — educația 
fizică a devenit un obiect de bacalaureat, iar 
în Statele Unite, elevii au cel puțin o oră de 
sport pe zi

La noi, în actuala concepție, copiii sînt de
părtați de mișcare, cresc într-o mentalitate 
statică și rămîn cu ea toată viața. Bineînțeles 
că ei o vor transmite copiilor lor. Apare aici 
o dificilă PROBLEMA' A GENERAȚIILOR".

Fără a socoti chestiunea epuizată, dar dis- 
punînrl de acum de suficient material, trecem 
la punctul doi al discuției :

Iată cîteva răspunsuri 1
DUMITRU MOSORA : „Fără 

îndoială) sportul de masă ge
nerează sportul de performan
ță, îl asigură fluxul de talente, 
baza de recrutare a elemente
lor dotate. Din păcate, tocmai 
pentru unele sporturi, mai ales 
specifice Brașovului (patina}, 
schi, alpinism) această bază 
nu este asigurată. Ne lipsesc 
încă, trebuie s-o recunoaștem, 
condițiile materiale".

DUMITRU STROE nu îm
părtășește întrutotul părerea. 
„Legătura dintre sportul de 
masă șt cel de performanță a 
fost privită șl interpretată oa
recum formal, enunțindu-se mai 
mult principii împrumutate sau 
copiate. In realitate, avem de-a 
face cu două activități distinc
te, între care există — de bună 
seamă — o trăsură de unire. 
Caracterul de masă nu generea
ză In mod obligatoriu perfor
manța, , și invers. Exemple ? 
Sînt multe. Caiacul-canoea, de 
pildă, care obține rezultate 
strălucite pe plan internațional, 
beneficiază de aportul a citor- 
va sute de practicanțt. In a- 
ceeași categorie pot fi incluse 
discipline ca tirul, hocheiul) 
rugbyul, atletismul chiar — la 
probele feminine — in care 
România obține supremații eu
ropene sau olimpice".

In completare intervine LI
VIU MEREUȚA:

„Se pot da exemple și din 
alte țări. Olanda are 44 de săli 
cu terenuri de handbal, fără a 
juca vreun rol notabil pe plan 
internațional în această ramu
ră sportivă. România, in schimb, 
cu UN SINGUR TEREN REGU
LAMENTAR ACOPERIT (acela 
de la Cluj) a fost de două ori 
consecutiv campioană mon
dială".

— Și totuși, ne îngăduim să-l 
întrerupem, din C.U.T. și C.T.M. 
au fost recrutate cîteva elemen
te pentru loturile naționale.

Răspunsul îl dă tov. DUMI
TRU STROE:

„Explicația este foarte sim
plă : asta se intlmpla acum 20 
de ani, cînd VALOAREA pre

tinsă unui sportiv pentru a pl- I 
trunde în lotul național era des- I 
tul de redusă. Cu excepția lup- . 
tătorului Martinescu, descoperit I 
fnlr-o competiție de trintă, și a I 
cîtorva canotști, nici unul din- . 
tre produsele competițiilor de I 
masă nu a atins o anvergură ■ 
olimpică I” .

,,Și nici nu puteau s-o atingă, I 
adaugă ȘTEFAN FARCAȘ. In- 
trecerile de masă relevează I 
sportivi (unii, e drept, dotați) I 
cam la 18—20 de ani. Toată trea
ba ar trebui făcută cam cu 10 I 
ani mai devreme, pentru că în I 
condițiile drastice ale pregătirii 
contemporane este tirziu să în- I 
cepi antrenamentele cu aseme- I 
nea elemente, sperînd — cit 
de cît — într-o reușită".

„Totuși, continuă MIHAI ȚO- 
ȚEA, există o legătură organi- I 
că între aceste activități, și a- | 
nume: un sport de masă REAL, 
asigură populației o bună con- I 
diție fizică, duce — în timp — | 
la apariția unor generații tinere 
viguroase, cu indici antropo- I 
metrici ridicați, din care se vor | 
putea descoperi lesne talentele 
sportive".

„Cu o condiție — adaugă LI- ’ 
VIU MEREUȚA — și cuvintele ■ 
sale ni se par o potrivită con- I 
cluzie, ca această acțiune de 
EDUCARE FIZICA A MASE- I 
LOR să înceapă timpuriu, DIN I 
ȘCOALA, dacă nu chiar mai 1 
devreme. In momentul de față. | 
însă, condițiile materiale exis- I 
tente pentru desfășurarea pe 
plan național a unei asemenea I 
acțiuni sînt precare. Școala I 
dispune de un număr redus de 
săli de gimnastică și terenuri I 
de sport, există prea puține | 
locuri de joacă pentru copii în 
noile cartiere de locuințe, care I 
se construiesc vertiginos, pretu- | 
tindeni în țară. Iată de ce sin
gura doleanță pe care o avem I 
față de Consiliul popular este | 
de a sprijini acțiunea de ame
najare a bazelor sportive sim- I 
vie, în cvartalurile cu o mare | 
densitate a populației. Și i să 
nu avizeze nici un proiect I 
DE ȘCOALA daci el nu preve
de construirea cel puțin a UNEI I 
SĂLI DE GIMNASTICA,

Discretă șl modestă, studen
țimea bucureșteană îșl desfă
șoară activitatea «ompetiționa- 
lă din această primăvară în 
umbra preocupărilor majore 
pentru campionatele Internațio
nale, campionatele europene șl 
pentru alte concursuri „tari*, 
în eare sînt angrenați maeș
trii și „speranțele*.

Să presupunem că, datorită 
acestor eauze, cele două con
cursuri la startul cărora s-au 
aliniat cel mal buni studențl 
și studente din Capitală nu 
s-au bucurat da popularizare 
și de poze artistice în zîare. 
Poate a fost mal bine așa.

Handicapați de cerințele noii 
programe de clasificare, repar
tizate de-a lungul tuturor ca
tegoriilor posibile și Imposi
bile, studenții șl studentele 
Centrului universitar București 
n-au putut oferi, deocamdată, 
deoît exerciții modeste. Nive
lul tehnic scăzut al oonaursu- 
lui ne face să prevedem o fi
nală pe țară — programată 
peste trei săptămlni — nu prea 
roză, cu tot optimismul cu tare 
ne Împresoară rozul florilor 
de primăvară.

Pasiunea cadrelor de specia
litate din institutele superioa
re, tinerețea, energia și do
rința de afirmare a sportivi
lor noștri studențl nu sînt su
ficiente atunci elnd materia 
pentru examene este peste ni
velul de pregătire. Această 
materie, concretizată In gim
nastică de bagajul mișcărilor 
impuse de programa nouă nu 
poate fi asimilată cu ușurință 
pe suportul unei pregătiri fi
zice anterioare deficitare și, 
mai ales, cind primii pași în 
sportul de performanță se fac 
la vîrsta de 18 ani.

Cu tot aspectul modest, In 
general, al acestor concursuri, 
cu toate că notele mici nu 
au darul de-a provoca ilari
tate, eu toate că cerințele noii 
programe sînt grele chiar și 
pentru seGțiile de mare per
formanță, concluzia eare se 
trage este îmbucurătoare i ac
tivitatea eompetițională stu
dențească tși găsește animatori 
chiar și In condiții vitrege. 
Asta Înseamnă că studentul

dorește să facă sît mal multă 
mișcare, că dorește să-și per
fecționeze calitățile motrice, 
că poate să-și valorifiae apti
tudinile, chiar dacă ele sînt 
descoperite la vlrsta majora
tului.

In Întărirea acestor afirma
ții voi arăta eft pentru a-»t 
putea asigura un regim de an
trenament, studentul nu prege
tă să renunțe la ademenitoa
rele plimbări, reuniuni tine
rești, filme etc. ți-șl Îndreap
tă pașii spre sala de gimnasti
că. Orele de curs, semlnarllle, 
studiul individual ocupă une
ori Întreaga zi ți în aceste 
condiții antrenamentele au loc 
întotdeauna după ora 20,30.

Timpul liber al studentului 
— devenit obiect de studiu și 
cercetare științifică — este tim
pul necesar refaaerll, odihnei, 
recreării, timpul neaesar dez
voltării aptitudinilor extrapro- 
feslonale, timpul neaesar unor 
activități de perfecționare în 
anumite domenii pentru care 
studentul are înclinații deose
bite. Ne punem mari speranțe 
tntr-o astfel de realizare a tim
pului liber Intr-un viitor cît 
mai apropiat.

Performanțele studenților 
noștri gimnaști nu sînt încă 
strălucite, dar el merită totuși 
felicitările noastre, mal ales 
pentru tenacitatea în pregătire 
și pentru curajul de-a nu da 
înapoi chiar cînd obstacolele 
tint mari.

Pentru el șl pentru cel care 
vor veni în locul lor, cadrele 
de specialitate din Invățămînt 
depun eforturi la fel de lău
dabile pentru Ga viața sportivă 
studențească să aibă un viitor 
cît mai frumos.

Cu această ocazie, solicităm 
prezența federației de gimnas
tică in mijlocul nostru cît mal 
des, fapt ce ne-ar stimula ast
fel In muncă, prin ajutorul 
competent pe eare ni-1 poa
te da. Ț

Deși ne plac poveștile, vrem 
să nu fim soaotiți cenușăre
sele gimnastlsll, chiar dacă — 
deocamdată — ne zbatem tn- 
tr-un anonimat înduioșător.

Elena LEUȘTEANU

Baschetul mureșean 
revine în prima linie

CE CREDEȚI CĂ-I LIPSEȘTE,
LA ORA ACTUALĂ, SPORTULUI DE MASĂ?

D
esigur, or mai fi fost multe de relatat de la discuția I 
interesantă, constructivă, îmbibată de idei ți propuneri, I 
pe care am avut-o la Brașov. ■

In concluzie a reieșit că activitatea sportivă de masă, | 
educafia fizică a populajiei este o chestiune DE ÎNSEM

NĂTATE NAȚIONALA care trebuie să cadă EXCLUSIV în | 

atribuțiile ORGANELOR LOCALE. Preocuparea, inițiativa, en- ■ 
tuziasmul, pe PLAN LOCAL, sînt hofărîtoare.

Mulți ani la rînd, orașul Tg. 
Mureș se număra printre cele 
mai puternice centre baschet- 
balistice din țară. Echipele lo
cale activau in prima divizie, 
iar o serie de jucători și ju
cătoare erau nelipsiți din lotu
rile reprezentative. în ultimii 
ani, însă, baschetul din Tg. Mu
reș a intrat în anonimat, aceas
tă situație cuiminînd in 1968 cu 
retrogradarea din prima divizie 
a celor două echipe — Mureșul 
(la fete) și Comerțul (la băieți). 
Trecerea celor două formații in 
divizia B a nemulțumit, fireș
te, pe numeroșii iubitori ai 
baschetului din oraș și a con
stituit, totodată, un duș rece 
pentru acel care se ocupă de 
problemele acestui sport din 
Tg. Mureș. Se pare că atît con
ducerile celor două echipe cît 
și comisia orășenească de bas
chet s-au convins că, pentru a 
supraviețui în divizia A, nu a- 
junge doar tradiția, ci mai sînt 
necesare șl unele măsuri pen
tru primenirea echipelor, de in
tensificare a pregătirii etc.

Acum, după disputarea pri
mei jumătăți a campionatului 
diviziei secunde, cele două for
mații mureșene se află, neîn
vinse. în fruntea clasamentelor 
și au mari șanse de a reveni 
in prima linie a baschetului 
nostru. Să vă prezentăm pe 
scurt una dintre aceste echipe, 
pe MUREȘUL din campionatul 
diviziei B, fete. Ea domină cu 
autoritate întrecerea și în cele 
11 etape disputate pînă Ia ju
mătatea lunii martie cînd 
am vizitat orașul a ie
șit învingătoare — la scor — 
tot de atîtea ori, avînd 
o situație foarte bună în

clasament : 20 de puncte și un 
coșaveraj de 699-377. Situația 
in clasament a Mureșului ra
portată la cifrele obținute de 
următoarele clasate — Universi
tatea Timișoara (17 p și 539-491) J 
și Școala sportivă Craiova (17 p J 
541—515) — demonstrează o siy ■ 
perioritate tehnică evidenta.r 
Antrenorul Mureșului, A. Balaș, 
are la dispoziție un lot de 12 
jucătoare, dintre care patru sînt 
junioare promovate recent în 
prima echipă a clubului. Vîrsta 
medie a lotului a scăzut la 21 
de ani, in schimb, înălțimea 
medie a jucătoarelor continuă 
să fie mică — 170 cm. In turul 
campionatului, formația a obți
nut cîteva scoruri de proporții, 
ca de exemplu cu Foresta Arad 
72-33, cu Școala sportivă Sibiu 
78-29, cu Școala sportivă Satu 
Mare 74—33 etc. Cea mai bună 
realizatoare in tur a fost Iudi- 
ta Balogh, care a marcat peste 
120 de puncte. Pivotul nr. 1 al 
echipei este Ana Ldrincz — 181 
cm. In perioada precompetițio- 
nală, Mureșul a susținut nume
roase meciuri amicale, a efec
tuat cite patru antrenamente pe 
săptămînă și a început cu bine 
returul, învingînd pe Foresta 
Arad cu 72-39.

Stînd de vorbă cu tov. Romu
lus Florea. președintele clubu
lui, am aflat că în momentul de 
față sectorul tehnic Mureșul și 
antrenorul formației au ca prin
cipală preocupare de a abate 
echipa de pe drumul periculos 
al automulțumirii, tendință 
care a început să-și facă apari
ția. Unele dintre jucătoare, în 
special cele cu o tehnică indi
viduală mal bună, nu lucrează 
suficient la orele de antrena
ment. iar altele, ca de exemplu, 
Magdalena Tordai, absentează 
chiar de la pregătiri.

Iată și lotul echipei : Iudita 
Balaș, Borbala Brassai. Marta 
Borbely, Iudita Balogh, Clara 
Szabo (junioară), Elisabeta 
Szakacs, Ildico Toduț (junioară), 
Anișoara Grigorescu. Magdale
na Țordal, Elisabeta Lucaci, Ana 
Lorincz, Mariana Cozoș (junioa
ră) și Iulia Magyar! (junioară).

T. RABȘAN

Prima Intervenție aparține 
tovarășului:

1OAN VĂDUVĂ i „Baza 
materială I Practic, oamenii — 
dar mai cu seamă copiii — NU 
AU UNDE să facă sport. La 
Brașov, oraș răsfățat din a- 
cest punct de vedere, există 
pentru o populație de aproape 
200 000 de oameni vreo 15 
micro-baze, adică UNA la 
14 000 de locuitori. Inchipui- 
ți-vă ce s-ar întîmpla dacă 
toți brașovenii ar dori să facă 
sport 1..

DUMITRU «ALANGEA i 
„Propaganda 1 Presa, radioul, 
televiziunea, filmul abordează 
cu precădere aspecte ale spor
tului de performanță (ceea ce 
nu este rău) dar neglijează 
activitățile recreative, nu reu
șesc (pentru 6ă nici nu în
cearcă ') să-i convingă pe oa
meni de utilitatea practicării 
exercițiului fizic, a activități
lor de mișcare. Pericolul se
dentarismului este acum mal 
mare ca oricînd".

De acord cu antevorbitorii,

DUMITRU STROE reia o idee 
începută în prima sa alocu
țiune :

i).. .Și entuziasmul I Dar, 
despre asta am mai vorbit, 
îmi face impresia că două sînt 
pericolele care planează asu
pra sportului de masă i FES- 
TIVISMUL și tendința de a-1 
transforma, strict, în COMPE
TIȚIE. Le voi lua pe rînd i

1) Caracterul festiv dat acti
vității sportive de masă a fost 
necesar și util la început, a 
jucat un rol propagandistic 
însemnat, pînă cînd a devenit 
un SCOP IN SINE. Există, la 
noi, adîno înrădăcinată une
ori, mentalitatea de a face un 
lucru numai și numai pentru a 
fi văzuți. ®u vreo doi ani în 
urmă, la Brașov, participan- 
ții la o competiție au fost a- 
dunați pe un stadion și au 
plecat apoi spre un altul cu... 
fanfară în frunte. Festivismul 
se manifestă și atunci cînd 
discursurile sînt mai lungi de
cît întrecerile, cînd poți nu

măra mai multe steaguri de
cît competitori...

2) La punctul doi, aș spune 
că — personal — văd sportul 
de masă eliberat de coșmarul 
competiției, al rezultatului, 
al calificării, care strică în 
loc să ajute. Asemenea între
ceri trebuie să aibă un carac
ter STRIfflT LO0AL, la LO- 
GUL DE MUN0A. Să înceapă, 
să se desfășoare și să se o- 
prească acolo. Mi se par ilo
gice, dacă nu chiar absurde, 
competițiile de masă chemate 
să stabilească învingători pe 
plan național. Un concurs 
popular care a angrenat un 
milion de concurenți, dar din 
eare doar 16 și-au disputat fi
nala pe țară, nu este, de fapt, 
sport de masă. Pentru că, res
tul de 999 984, eliminați pe 
parcurs^ nu mai concurează 
tot restul anului, așteptînd o 
nouă ediție în care să fie... 
eliminați".

Tovarășul MIHAI ȚOȚEA 
preia ideea și o continuă :

Ne-am despărțit de amabilii noștri interlocutori cu un sen
timent tonic și cu certitudinea că gîndurile lor, străbătute da o 
pasiune ardentă pentru sport, vor face pasul de Ia idee la 
faptă.

Tovarășul DUMITRU MOSORA, cu responsabilitatea deplină I 
a funcției pe care o îndeplinește, ne-a asigurat că Consiliul • 
popular municipal Brașov va da tot sprijinul său, moral și ma- I 
terial, pentru îmbogățirea patrimoniului de sport și recreație al ’ 
orașului. In planuri figurează printre altele i

• Dezvoltarea parcului de la Noua ; ’
• Redarea în circuitul sportiv a bazinului acoperit (acum j

depozit) ; i
• Crearea unor micro-terenuri sportive în cvartalurile noi j

de locuințe ; I
© Asfaltarea și bituminizarea unor terenuri sportive din ■ 

școli ; ?
© Sprijinirea Institutului politehnic pentru amenajarea bazei ■ 

proprii de la Dîrste. 8
Pentru început nu este puțin. Dar numai pentru început I... ■

Valeriu CHIOSE

_ _ _ _ _ I

Loto — Pronosport
ULTIMELE DOUA ZILE LA 

CONCURSUL EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES

Duminică 20 aprilie a.c. va 
avea loc la București tragerea 
concursului excepțional Prono- 
expres (după formula 5 din 
45), la care se vor atribui în 
număr NELIMITAT autoturis
me DACIA 1100, MOSKVICI 
408 cu 4 faruri și radio, SKODA 
1000 M.B. și TRABANT 601.

Prin tragere la sorți, se vor 
atribui 10 autoturisme și 45 
excursii TURUL CAPITALE
LOR.

In continuare, pe lista premi
ilor intîlnim premii în nume
rar de valoare variabilă și pre
mii fixe în bani.

Cu 30 lei puteți participa la 
toate extragerile cu șanse mari 
de cîștig.

Azi și mîine sint ultimele zile 
pentru procurarea biletelor.

• Cîștigătorii celor 10 auto
turisme și a celor 13 excursii 
In Italia, Iugoslavia și Ungaria 
atribuite prin tragere Ia sorți Ia 
tragerea specială Loto a Pri
măverii din 4 aprilie». 1969 Ț Ca

tegoria L (6 autoturisme) 4 DA
CIA 1100 : Mihai Gheorghe Ilie 
din București, Dragomirescu 
Constantin din Brașov. Borscit 
Pevat din com. Cobadin, jude
țul Constanța, și Lupuț Ion din 
București, 2 MOSKVICI 408 cu 
4 faruri și radio : Sîrbu Ștefan 
din Timișoara șl Theodorescu 
Jean din București. Categoria 
M (4 autoturisme) : 2 SKODA 
1000 M.B. : Ciobanu Vasile din 
București și un participant din 
București ; 2 TRABANT 601 : 
Mitrea Maria din com. Ruși, jud. 
Sibiu, și Neștianu Ecaterina din 
Galați.

Categoria Z (13 excursii) : 1. 
Palcu Vasile—București, 2. Chi- 
rilă Vasilina—Tulcea, 3. Balotă 
Mihai—corn. Lespezi, jud. Iași ; 
4. Petre Emil-București ; 5.
Rizea Traian—Constanța ; 6.
Mureșan Vasile — corn. Albești 
jud. Mureș ; 7. Dincă Dumitru— 
Tirgoviște ; 8. Baicu Eugen— 
Sibiu ; 9. Bîrcă Constantin—
Iași ; 10. Alexandrina Milea— 
Olănești ; 11. Radu Atanasie— 
București ; 12. Bartic Emilian— 
Cluj ; 13, Ghița Augustin—
Brașov;
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Pot ba Încercare de comportarea cle-< 
vllor săi. I

Tr. IOANITESCU
CLASAMENT, DIVIZIA A 

FEMININ

iVa fi greu ia Lausanne, dar XXII-U.E.F.A.-1969
mici ia Atena n-a lost ușor...

tntroaga apdrarc ttdversa fi a înscris spectaculos cel de al doilea 
Telefotoi A.P.-AGERPRES

un om care
Pentru ce 7

Dumitrachc a făcut „matft 
gol pentru echiptț noastră

h (Urmare rfîn pag. D

' noastră să albă în funcția de 
^conducător tehnio 
f gindeșta astfel 7
p Pentru ca să ne vină această
1 nenorocire...".
k Schimbarea, la pauză, a fun- 
, dașului Zanderoglu cu Kremi- 
I das este și ea o mare gafă a 

antrenorului — apreciază „A- 
‘ tletiki Iho" ! „Se pot face, oare, 

asemenea erori 7 Să nesocoteas- 
' că domnul Gheorghiadis și să 

nu țină seama de marea ex- 
lr periență in joc a lui Zandero- 
' glu 1 Din cauza acestei modi

ficări în formație, apărarea 
noastră a primit două goluri 

, în repriza a doua. Poftim, dom
nilor, primul... succes al lui Dan 
Qheorghiadis".

If Aceeași vină de a-l fl tnlo-

evit ta pauză pe Zanderoglu t-o 
găsește antrenorului și ziarul 
„To Foc Ton Spor* (Lumina 
sporturilor), eare spune în titlu i 
„Naționala a fost trădată de 
greșelile apărării după Înlo
cuirea lui Zanderoglu*.

ft
Jocul prestat de fotbaliștii ro

mâni este bine apreciat. „Gre
cii nu meritau victoria; românii 
au știut să Ie dejoace planul — 
se scrie tot in „Atletikl Iho* 
sub semnătura domnului E. 
Fundukidis. — în prima repri
ză, fotbaliștii români au avut 
multe ocazii de gol, dintre care 
două rarisime".

Ziarul politia „To Vima* (Pa
sul) publică următoarea decla
rație a antrenorului Dan Gheor-,

ghiadis, devenit mai cuminte, 
mai înțelegător: „După cum 
s-au desfășurat lucrurile, trebuie 
să ne declarăm satlsfăcuțl cu 
2—2. Pe portughezi l-am con
siderat tari șl am ctștlgat ț pe 
români l-am subestimat șl am 
pierdut. Mal e nevoie de comen
tarii ?“.

Tot In ziarul „To Vlrna" este 
inserată și o declarație dată 
după joc de antrenorul Angelo 
Niculescu: „La Interviul opti
mist dat de domnul Gheorghia- 
dis la Tel Aviv (n.n. 
meciul Israel 
i-am dat 
ne-a fost 
Greșeala 
constat în 
nat tot timpul sub impresia că 
ne sint net superiori...*.

A mal rămas exaet o lună 
pină la fluierul inaugural al 
celei de-a XXII-a ediții a tur
neului U.E.F.A. Ea 18 mai, in 
opt orașe ale R. D. Germane, 
pe stadioanele din Magdeburg, 
Riesa, Wolfen, Plauen, Erfurt, 
Karl Marx-Stadt, Dresda șl 
Jena, se va disputa prima 
„manșă* a celei mai importan
te competiții fotbalistice de 
juniori a anului.

Echipa României, aflată in 
grupa A, alături de team-urlle 
Uniunii Sovietise, Portugaliei 
și Turelei, va juea prima par
tidă In compania formației 
TURCIEI, in orașul Riesa.

Următoarele două etape 
turneului vor avea loc in 
lele de 20 și 22 mai, sind 
nlorii români vor întilni echi
pa PORTUGALIEI șl, respec
tiv, echipa UNIUNII SOVIETI
CE, primul dintre aceste două 
jocuri disputindu-se la Karl 
Marx-Stadt, Iar al doilea, și ul
timul din grupă, la Zwickau.

Ea 24 mal se vor juca semi
finalele i ctștigătoarea grupei A 
va fntilni la Dresda cîștigătoa- 
rea grupei C, Iar la Karl Marx- 
Stadt se vor întrece tnvingătoa- 
reio din grupele B și D.

Orașul Eeipzlg, eare va găz
dui delegațiile tuturor țărilor 
participante, va fi martorul ul
timului act al turneului, finala

ale 
zl- 
ju-

(prin telefon). Ju- 
Gloria au dominat

UN TURNEU DE JUNIORI LA ZAGREB,

Intre s-n mai
jf Orașul iugoslav Zagreb va 
' găzdui între 8-11 mal un turneu 
I de juniori născuți după anul 
F1951, la care țara noastră va fi 
I reprezentată de o selecționată 
școlară.

Iată programul turneului : 8 
mai î IUGOSLAVIA A-RO- 
MANIA și AUSTRIA—IUGO
SLAVIA B. 11 mai i IUGOSLA
VIA B—ROMANIA și IUGO
SLAVIA A-AUSTRIA .

>/

după
Grecia 3—3), 

răspunsul acum. Nu 
de loc frică de el. 
fotbaliștilor greci a 
aceea că ei au acțio-

Meci—restanță In divizia B 

Gloria Bîrlad — Progresul 
Brăila 4-0 (3-0)

BÎRLAD, 17 
cătorii de Ia
majoritatea timpului. Oaspeții au 
practicat un joc obstructionist și 
uneori brutal. în mln. 73, jucă
torul Gheorghlță (Progresul) a 
fost eliminat pentru injurii adre
sate arbitrului V. Bulmlstruc- 
Iașl. Autorii golurilor: Cluș 
(min, 30); Furnică (min. 31), De- 
miovschi (mln. 45 din 11 m) și 
Codreanu (mln. 70). (E. Solomon, 
coresp.).

disputîndu-se, după toate pro
babilitățile, pe Bruno-Plache- 
Stadion (45 000 de locuri) in 
ziua de 26 mai, în deschidere 
disputîndu-se jocul pentru o- 
euparea loaurllor 3 și 4.

Cîteva amănunte despre tea
trele de desfășurare a parti
delor, stadioanele pe care se 
va juca i la Karl Marx-Stadt 
se va juea pe stadionul Ernst 
Thălmann, care are o capaci
tate de 45 000 de locuri, la 
Dresda, pe stadionul Helnz 
Steyer — 45 000 de locuri, la 
Magdeburg, pe stadionul Ernst 
Grube — 45 000 de locuri, la 
Zwickau, pe stadionul Gheorghi 
Dimitrov — 40 000 de locuri, la 
Halle, pe stadionul Kurt Wab- 
bel — 35 000 de locuri, la Des- 
sau, pe stadionul Paul Greifzu 
— 30 000 de locuri, la Weimar, 
pe stadionul Prieteniei — 11 000 
de locuri, eto...

în încheiere, reamintim ama
torilor de statistică cîștigăto- 
rii celor 21 de ediții ale tur
neului U.E.F.A.

1948 (în Anglia) : a eîștlgat 
echipa Angliei: 1949 (Olanda) i 
Franța: 1950 (Austria) i Aus
tria : 1951 (Franța) i Iugoslavia) 
1952 (Spania) t Spania : 1953
(Belgia) l Ungaria I 1954 (R. F, 
a Germaniei) l Spania: 1955
(Italia) t nu s-a jucat o finală, 
cîștigătoarele grupelor fiind 
România, Italia, Bulgaria, Un
garia șl Cehoslovacia î 1958 
(Ungaria) l nu s-a jucat finala, 
cîștigătoarele grupelor fiind 
Ungaria, România, Italia și Ce
hoslovacia ; 1957 (Spania) : Aus
tria 1 1958 (Luxemburg) î Italia: 
1959 (Bulgaria) : Bulgaria 1 1960 
(Austria) : Ungaria; 1961 (Por
tugalia) ! Portugalia ~
mânia) : România ;
glia) : 
Anglia 
niei) : R. D. 
(Iugoslavia) : U.R.S.S. și Italia) 
1967 (Turcia) : U.R.S.S. J 1969 
(Franța) i Cehoslovacia.

i
I
I 
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

*
Informate seara-, tîrziu, zia

rele apărute astăzi dimineață la 
Atena dau doar rezultatul sec 
al meciului Portugalia — Elve
ția 0—21 Antrenorii, jucătorii 
români șl, firește și noi, am fi 
dorit desigur să fie invers. Va 
fi greu, la 14 mai la Lausanne... 
Dar parcă aici a fost mai ușor 7

In piafa Omonia, Agora fot
balului atenian, meciul Grecia 
— România va fi discutat încă 
multă vreme...

Pronosticul nostru
(Etapa din 20 aprilie)

1. V. T. Arad — Jiul
2. Politehnica — Dinam» 

București
3. -,,U“ Craiova — Vagonul
4. Petrolul — Progresul
5. Crișul — Dinamo Bacău
6. F. C. Argeș — „U* Cluj
7. Atalanta — Internazlonale
8. Fiorentina — Torino
9. Juventus — Verona

10. Lanerossi — Palermo
11. Pisa — Cagliari
12. Sampdorla — Bologna
13. Varese — Napoli

O echipă trebuie să fie expresia antrenorului
ei, a capacității lui creatoare''

Absent oarecum, o bucată de 
vreme, după despărțirea de „U" 
Cluj, din viața fotbalistică. Con
stantin Teașcă a reintrat în ac
tualitate o dată cu preluarea 
conducerii tehnice a echipei F.C. 
Argeș. Evenimentul, petrecut și 
anunțat de noi în cursul săptă- 
minii trecute, a constituit tema 
unui interviu pe care cunoscu
tul, dar și atît de controversa
tul antrenor, ni I-a acordat 
multă amabilitate.

Interviu cu Constantin TEAȘCĂ,

conducător tehnic al echipei F.C,

cu

ați 
din

noul
Argeș

; 1962 (Ro- 
1963 (An- 

Anglia ; 1964 (Olanda) i 
; 1965 (R. F. a Germa- 

Germană ; 1966

I
I
I

Cîștigătorul derbiului eta- 
a 14-a a diviziei de po

pice, Petrolul Ploiești — Olim
pia Reșița, a fost decis la ul
tima pereche, care a opus pe 
maestrul emerit al sportului 
Crlstu Vinătoru (P) fostului 
eampion mondial Ion Micorolu 
(O). Petrolistul a intrat In con
curs au o zestre de numai un 
punct, avantaj de neluat In 
considerație, iar după primele 
25 de bile Ion Micoroiu des
coperise mal rapid dealt ad
versarul său (aflat acasă) par
ticularitățile arenei, conducînd 
cu 152—142 p.d. în continuare, 
Insă, ploieșteanul nu numai că 
șl-a menținut ritmul dar și-a 
reglat din ee In ce mai precis 
tirul, In timp ce veteranul re
prezentativei noastre naționale 
dădea semne de enervare șl da 
oboseală, devenind nesigur șl 
„spărgtnd* exasperant. In fi
nal Micorolu a fost învins ca
tegoria t 968—860 p.d. pentru 
Vinătoru. O tnfrlngere surprin
zătoare Intrusît nu aceasta 
este diferența de valoare din
tre cei doi combatanți. Expli
cația slabei comportări a spor
tivului din Reșița trebuie cău
tată In faptul că Miaorolu esta 
șl antrenorul echipei. El a asis
tat timp de peste 7 ore pa toți 
coechipierii săi, Iar Fr. Hubert 
(798 p.d.) și D. Kridor (813 p.d.) 
i-au creat multe dureri de cap. 
Schimbîndu-și rolul din 
nor în jucător, firește, 
roiu a evoluat enervat, 
jlt de căderea celor doi 
și, în consecință, n-a mai avut 
putere de concentrare, grăbin- 
du-se în momentele cheie. 
Prin urmare se pune o între
bare i este bine ca antrenorul 
să fie în același timp și jucă
tor 7 După părerea noastră, nu. 
Sau, dacă cerințele reclamă 
includerea lui în echipă, aum 
e cazul lui Micorolu, jucător 
încă de nădejde, să nu intre 
ultimul în arenă, atunci cînd 
nervii l-au fost puși la grea

MASCULIN

1. tar. Buc. 14 11 0 3 32664 36
2. Voința Buc. 14 10 0 4 33627 34
3. Hidromec.

Brașov 14 0 0 5 33493 32
4. Voința Tg.M. 14 8 0 6 33931 30
5. CSM Reșița 14 7 0 7 33090 ?8
6. Petrolul PI. 14 7 0 7 32820 28
7. Voința Cluj 14 8 0 8 32599 26
8. U.T. Arad 14 5 0 9 29730 24
9. Rapid Buc. 14 3 1 10 32727 21

10. Gaz metan
Mediaș 14 3 1 10 31934 21Al

14
14

1. Petrolul PL
2. Fi. Clmpina

14 11 0
14 11 0

3 73368 36
3 67073 36

3. Olimpia 
Reșița 14 ( 0 8 73312 32

4. Voința 
Tg. Mures 14 9 0 5 72939 33

5. Rapid Buc. 14 8 0 8 71616 26
6. Voința Cluj 14 6 0 8 70318 26
7. Constr. Buc. 14 5 0 0 70148 24
8. CFR Tlm. 14 5 0 9 69449 24

22 
a

4 e 10 10890
4 0 10 69137

9. Gaz metan 
Mediaș

10. Gloria Buc.

★
dumtntoă se 
XV-a. Cele

dis
mal 
Pe-

Sîmbătă șl 
pută etapa a 
importante partide sint i 
trolul Ploiești — C.S.M. Reșița
— la femei, Gaz metan Mediaș
— Flacăra Cîmpina, Gloria 
București — Petrolul Ploiești — 
la bărbați.

Criteriile de copii
și juniori la baschet

antre- 
Mico- 
neoă- 
•olegi

Peste puțin timp se vor des
fășura etapele interjudețeană 
și de zonă ale „Criteriului ju
niorilor" (năsouți în 1952 și 
mai miei) și „Criteriul copii
lor" (năsGuți'în 1954 și mai 
mici), în urma cărora vor fi 
desemnate echipele finaliste 
ale acestor competiții republi
cane. Pentru a se asigura o 
normală desfășurare a între
cerilor și pentru a se respecta 
datele disputării lor, F. R. 
Baschet solicită ca formațiile 
participante să nu depășească 
termenul de înscriere care 
este 25 aprilie.

— După plecarea din Cluj 
primit, probabil, solicitări 
partea unor cluburi sau asociații 
sportive. De ce n-ați râspuns, 
pină de curlnd, nici uneia din 
ele, lâsind astfel porțl deschise 
tuturor interpretărilor ?

— Am primit, intr-adevăr, a- 
semenea solicitări. Una chiar 
la rubrica lui Ion Poștașu din 
ziarul dv., prin care eram ru
gat să merg la... Găiești I Lă- 
sînd gluma la o parte, telegra
fic răspund : a) Ca să dovedesc 
celor din Cluj că nu-mi aran
jasem in prealabil „ploile" ; b) 
Speram că nu voi fi „stopat" 
de anumite persoane din fede
rație să plec in R.F.G. la un 
schimb de experiență, unde in
tuiam să stau mai mult timp, 
pentru a putea să constat, in
tr-adevăr, ceva ; c) Cum nu 
sint adeptul de a mă duce peste 
alt antrenor, am răspuns unei 
invitații familiara de a vizita 
Marocul, lucru ce pină la urmă 
l-am făcut pe cont propriu.

să 
e-

— Ce motiv v-a determinat 
preluați conducerea tehnică a 
chipel piteștene șl încă In plin 
campionat 7 Cel ce v-au solicitat 
au văzut în dv. un Messla, care 
să salveze doar echipa de retro
gradare, sau un om in 
să contribuie hotărîtor la 
însăși a ideii clubului de

măsură 
reușita 
fotbal7

pus-o— Toată viața mi-am 
in slujba fotbalului. Cred în 
reușita lui numai in măsura în 
care organizarea ce i se asigu
ră ține pasul cu viața, cu evo
luția societății noastre. Ca par
tizan înfocat, ca unul care a 
luptat în primele rinduri pen
tru realizarea „fabricii* fotba
lului — adică clubul — nu bă
nuiam că cei care l-au înfiin
țat nu-i doresc, probabil, reu
șita, tocmai spre a convinge că 
nu e bine. Este ridicol să tot 
auzi pledîndu-se în ședințe că 
fotbalul nu se poate întreține 
singur.

La Pitești, 
de-a face cu 
mental. Este 
a unei idei ce se vrea, parcă, 
compromisă. Să-mi fie iertat, 
dar dacă vreți să vă convingeți 
de neseriozitatea cu care a fost 
tratată problema, vizitați ur
gent numai clădirea clubului și 
aveți primul răspuns adevărat! 
Așadar, motivul acceptării la 
care v-ați referit este dictat de 
faptul de a face chiar impo
sibilul ca să salvăm Ideea clu
bului de fotbal.

în ceea ce privește calitățile 
mistice, la nivel de Messia, 
ele sint departe de persoana 
mea, fiindcă prin temperament 
nu pot fi un sfînt ! Dar că n-am 
retrogradat în cariera mea nici 
o echipă, este un lucru cunos
cut șl poate, aceasta.a determi-

nat pe F. C. Argeș să apeleze 
cu insistență la serviciile mele.

— împărtășiți părerea că un an
trenor poate schimba, tntr-un ter
men scurt, soarta unei echipe 7

- „Da* șl „Nu". „Da-, in 
cazul cind echipa știe să joa
ce, dacă este instruită bine și 
dacă o face din pasiune pentru 
ceva.

„Nu*, dacă antrenorul vrea 
să construiască o echipă, să 
fundamenteze o școală, un stil, 
o concepție.

Dar mai am și alte păreri și 
anume că unele echipe au fă
cut mari pe unii antrenori, iar 
altele, deși dispun de jucători 
valoroși, nu se impun decît 
prin... mediocritatea celorlalte 
competitoare.

Personal, cred că o echipă 
trebuie să fie expresia antreno
rului, a capacității lui creatoa
re, a simțului profesional ce 
conturează marile personalități. 
Pentru o asemenea reușită e- 
vident că opinez și cred că sta
bilitatea cea mai mare este și 
cheia reușitei. însă în nici un 
caz mai mult de 5—6 ani. Altfel 
riști, ca regretatul Silviu Plo- 
ieșteanu, să plătești tributul 
suprem pentru dragostea ce o 
consideri eternă.

Insă lumea uită repede... fapt 
ce, volens-nolens, te obligă la 
aceste strămutări profesionale, 
și cînd pierzi și cînd cîștigi.

— Care credeți că va fi situația 
noii dv. echipe la finele acestui 
campionat 7

— Dacă vom juca bine și nu 
vom pierde cu „U“ Cluj du
minică, șansele de a rămîne în 
categoria A se măresc. Echipa, 
momentan, are nevoie de acest 
Oxigen, la care după aceea se 
poate adăuga ambiția jucători
lor pentru încrederea -.cordată 
ca pionieri ai formării clubului 
de fotbal șl, bineînțeles, su
portul unui public in 
mare. .

plină for-

la Pitești, 
condueăto-

un minutam Insistat, chiar Ia
după instalare, să marchez a- 
cest fapt. De aceea, am pus 
punct navetismului (cred că u- 
nii jucători de la F.C. Argeș au 
parcurs cu trenul sau cu mașina 
mal mulți kilometri decît mă
soară diametrul pămîntului), 
am dublat cantitatea de efort, 
le-am prezentat programul șl 
consecințele neîndeplinirii lui. 
Curios este că tocmai unul din
tre valoroșii jucători m-a ru
gat să fiu Intransigent 
nu tolerez nimic, nici 
lui...

Aș vrea să cred că ei 
țeles importanța momentului șl 
că dacă cumva vasul va nau
fragia, legea mării spune că 
ultimul care părăsește nava e 
căpitanul. Ceea ce înseamnă că 
ceilalți „plătesc" cu puțin îna
inte.

Am impresia că in conduce
rea clubului din Pitești voi gă
si același sprijin pe care l-am 
găsit la secția de fotbal „U1* 
Cluj (nu și la forurile superi
oare...), secție care a depășit 
tot ceea ce cunosc eu în fot
balul ultimilor ani, ca unul care 
am figurat la toate eșaloanele.

N-am pus aici, la Pitești, nici 
o condiție. Mi s-a spus că 
voi fi lăsat să lucrez cu capul 
meu și nicidecum cu al altora 
(cum se obișnuiește), căci de 
fapt pentru asta am fost soli
citat. De altfel, foștii antrenori
n-au Intîmpinat nici o- greutate 
în acest sens. Dar cel mai îm
bucurător fapt a fost acela că 
nu și-a manifestat nimeni nici 
o preferință pentru vreun ju
cător. Se apreciază fapta, uti
lul, și nu numele sau numărul 
de pe tricou. Cu alte cuvinte, 
la Pitești s-a întronat legea că 
nu trebuie sacrificată drepta
tea in fața interesului. Și pri
mii beneficiari vor fi jucătorii, 
apoi fotbalul și de abia la ur
mă noi. Dar merită 
ma un asemenea 
moral.

Dispută înverșunată între Ion Dinu (dreapta) și Antoniu Vasile 
Foto t N. AUREL

Adnotări pe marginea finalelor campionatelor naționale

F1NAL1ȘTII CATEGORIEI UȘOARA
AU SATISFĂCUT INTEGRAL!

ttndu-1 modul defectuos In «a- 
re-și construiește acțiunile o- 
fensive, antrenorii săi vor asi
gura sportului nostru ou mă
nuși un pugilist redutabil.

Sa cuvine subliniat că după 
15 ani de activitate neîntre
ruptă, craloveanul Goanță nu 
mai poate face față boxerilor 
tineri, aprigi In dorința de a- 
firmare, recentele finale dove- 
dindu-ne cu prisosință arest 
lucru.

dominat da 
.ușorilor*, 

și prieteni, 
nu mai are

și să 
chiar

au ln-

— Cum veți acționa față de noii 
dv. elevi 7

— De așa manieră încît să-i 
fac pe jucători să se agațe cu 
dinții și cu mîinile de jocul o- 
fensiv. Nici cea mai tenace 
apărare nu cîștigă războiul dacă 
echipa nu atacă. Fotbalul este 
jocul contrastelor, al acțiunilor 
de atac și apărare. Pentru a- 
ceastă concepție opinăm, pe a- 
ceasta o cultivăm.

— Ce considerați că ar fi nece
sar de făcut pentru ca F. C. Ar
geș să devină cu adevărat un 
experiment, care să folosească 
fotbalului românesc 7

nu avem, deci, 
un club exptri- 
numai o firmă

— Cum v-au primit, 
oficialitățile orașului, 
rii sportului local, jucătorii și su
porterii echipei ?

— Mă opresc numai la fac
torul oficialitate, căruia sint o- 
bligat să-i acord stimă și pre
țuire, atribute pentru mărturi
sirea de credință că trebuie să 
încercăm să folosim cit mai 
bine șl competent toate cunoș
tințele noastre, că trebuie să 
fim categorici în privința per
formanței și că toți cei care au 
contribuit la actuala stare de 
lucruri au obligația morală să 
se mobilizeze pentru marea re
ușită. Nu trebuie, însă, să fa
cem din fotbal o dramă, o tra
gedie. Greșelile se plătesc, și 
dacă nu vom reuși, cel puțin 
să avem conștiința împăcată că 
am făcut tot ce se putea.

— Ce constatări v-ați format 
de la venirea dv. în Pitești 7 Cre
deți că actualul lot de jucători 
va răspunde exigențelor dv 7

— Toți, dar absolut toți jucă
torii sint debitori fotbalului. Eu

— Nimic altceva decit ca a- 
cestul colos să-i înlocuim pi
cioarele de lut. Lui Archimede 
i-a fost necesar un punct de 
sprijin ca să pună totul în miș
care. Nouă ne trebuie organi
zarea tipului fotbalistic, con
dusă pe măsura intereselor lui 
de cantitate și calitate, la pa
rametrii competițiilor europene, 
mondiale.

Regret că 
une nu pot 
fapt acesta 
lui de început de care, vrînd- 
nevrînd, trebuie să ne agățăm, 
dacă dorim un fotbal compe
titiv și nu dezolant ca cel ac
tual. Așadar, vă rămîn dator 
un răspuns, care să însemne de 
fapt un program.

la această chesti- 
insista, fiindcă de 
este capătul firu-

— Cum vedeți raporturile cu 
conducerea clubului și cu ceilalți 
factori locali 7 Le-ațl condiționat, 
intr-un fel, la venirea dv. în Pi
tești 7

- Sper să nu mai fiu ghinio
nist. Deși, la drept vorbind, 
după ce la Bacău m-am achitat 
onorabil de obligațiile 
(prima dată în viață 
scris negru pe alb că 
mova o echipă), tot 
am plecat, de presă, 
unii dintre conducători etc. etc. 
Jucătorilor băcăuani le păstrez, 
însă, ca de altfel și celor de la 
Cluj, o deosebită stimă, întru- 
cît au știut să facă totul pen
tru fotbal, pentru interesele 
sale.

asumate 
cînd am 
voi pro- 
ponegrit 

de către

toată sti- 
plasament

peregrlnârt- 
discuție a-

— Cunoscute fiind 
le dv. (nu intrăm în 
supra cauzelor deselor dv. ple
cări), credeți că Plteștiul vă va 
oferi prilejul unei mai lungi sta
bilități 7

— Este știut că In viață te 
convingi mai bine, de obicei, 
prin motivele pe care le găsești 
singur, decît prin acelea apă
rute în spiritul altora. Prezen
ța mea — cum sper că am lă
murit-o > — este 
ceastă perioadă 
care solicită, nu 
tuturor celor ce 
Iul românesc să progreseze, în
țelegerea justă a evenimentu
lui, contribuția ce se vrea cit 
mai principială, cit mai compe
tentă.

dictată de a- 
de campionat 
numai mie, ci 
vor ca fotba-

Interviu realizat de
C. FIRANESCU

‘ Explozie a tinereții la cate
goria semlușoară. Aceasta este 
concluzia la care s-a ajuns ur
mărind disputa acerbă pentru 
titlul de campion a celor 8 bo
xeri. Calistrat Cuțov, Paul Do- 
brescu și ahlar Nicolae Pă- 
pălău (despre acesta din urmă 
antrenorul 
va fi „de 
Linca*) au 
ria 60 kg 
un trio redutabil, cu 
spective de progres.

întrecerea celor 8 
a fost, fără discuție, 
tă nu numai prin dîrzenia cu 
care ei și-au disputat intîieta- 
tea, ci și prin echilibrul valo
ric dintre participanți. Capii 
de serie Mihai Goanță și Calis
trat Cuțov n-au avut posibili
tatea, din păcate, să se întîi- 
nească, datorită poziției ocu
pate în tabelul tragerilor Ia 
sorți, primul ocupînd poziția 
1, iar secundul poziția 8. în 
asemenea condiții ni se pare că 
Cuțov a putut să-și croiască 
mai ușor drum spre titlul de 
campion. Tînărul dinamovist 
și-a confirmat totuși valoarea. 
A luptat cu o dîrzenie care 
atestă o pregătire fizică excep-

C. Nour afirmă că 
10 ori mai bun ca 
arătat că la catego- 
ne putem baza pa 

mari per-

semiușori 
pasionan-

țională, a demonstrat o maro 
varietate in acțiuni, folosind 
eu succes întreaga gamă a lo
viturilor elasioe 
directe, croșee. 
atuuri fao din 
vean un boxer 
plet.

Timp de două reprize 
pionul n-a fost însă sigur de 
victorie. Adversarul său, ttnă- 
rul Paul Dobresou (care in 
prealabil îi învinsese pe Goan
ță și Negoescu) a luptat cu o 
hotărîre demnă de toată lauda, 
In repriza secundă el* fiind 
ehiar superior lui Cuțov. Nu 
vom Insista asupra calităților 
acestui boxer talentat, ci ne 
vom opri asupra lipsurilor sale. 
Pentru că, intr-adevăr, Do- 
brescu a manifestat unele ca
rențe supărătoare. El atacă ne- 
permis de mult cu capul înain
te, fapt care într-o competi
ție de talia „europenelor*, de 
pildă, poate să-i fie fatal. Dacă 
nu va fi învățat să atace cu 
brațele înainte — și nu cu ca
pul — va putea oricind să fie 
avertizat și chiar descalificat 
căci să nu uităm că exigența 
arbitrilor în întreceri de an
vergură este maximă. Corec-

— upercuturi, 
Toate aseste 

tînărul 
aproape

lipo- 
com-

eam-

★
Doi sportivi au 

departe plutonul 
Doi vechi rivali 
pentru care boxul
nici un secret t Antoniu Vasile 
șl Ion Dinu. Pină la finală insă, 
meciurile n-au creat animație 
în tribune. Revăzînd lista celor 
8 finaliști constatăm, insă o 
dată, că la această categorie 
noul val întîrzie să-și facă apa
riția. Numai clujeanul Mathe și 
întrucîtva Ene încearcă să se 
apropie de fruntași. Primul, 
un boxer stilist, va mai tre
bui încercat în compania unor 
adversari valoroși, pentru a ue 
putea da seama mai bine ca 
reprezintă. In ceea ce-1 pri-, 
vește pe dinamovistul Gh. Ene, 
rămînem la convingerea că 
este un boxer... de salon, une
ori timid, deseori confuz.

Ion Dinu șl Antoniu Vasile 
sînt singurii boxeri de la 
63,500 kg, care trebuie aplau
dați sincer și entuziast. Regre
tăm că Dinu n-a ieșit eam
pion, după cum am fi fost 
mihniți și dacă dinamovistul 
ar fi pierdut centura. Cit de 
dificilă a fost misiunea arbitri
lor I Dacă aceștia ar fi ținut 
cont de precizia punch-ului 
lui Dinu, din finalul meciului, 
de tendința lui Vasile de a 
evita lupta, poate eă titlul ar 
fi luat drumul Constanței.

Romeo CALARAȘANU
• Ieri, biroul F. R. Box a 

ratificat propunerea colegiului 
central de antrenori, privind 
componența echipei reprezen
tative pentru C.E. Antrenorii 
echipei sînt I. Popa, C. Dumi
trescu, T. Niculescu și L. Po
pescu.

mafii care își vor disputa pri
mele două locuri ale 
tului într-un turneu 
mal și inutil).

r~yi pentru 
măvara, 
chis și

campiona- 
final (for-

venit pri-că a
iese sub cer des- 
atletismul, ofe

rind onoarea de a tăia pangli
ca inaugurală celor mai tineri 
dintre îndrăgostita săi: junio
rii mici. Vreo 300, cei mal buni 
din toată (ara, se vor întrece 
cu ei, cu ruletele și cu crono- 
metrele în Concursul republican 
de primăvarăt

crețite și indulgentele (proba
bil) mai largi. Etapa nu deține 
capete spectaculoase de afiș, 
reeumîndu-se la cursa de ur- 
•mărire a liderului., U.T. A. joa
că pe teren propriu (cu Jiul), 
dar arădenti sint cunoscufi pen
tru generozitatea cu care risipesc 
punctele acasă; Rapid îi exa
minează pe constănteni în Ca
pitală și, finind seama de seria 
impresionantă realizată in re

tur de feroviari, oaspeții pot a- 
vea prea puține speranțe; Di
namo București joacă la lași 
un meci foarte greu. Dar, Du- 
mitrache se pare că știe să mar
cheze in deplasare.

In sfîrșit, la Pitești un joc 
care se pretează la speculații ș 
Argeșul — „U" Cluj. Noii elevi 
ai lui Teașcă ii înfruntă pe 
foștii lui emuli. Un meci foarte 
interesant de urmărit s Teașcă 
împotriva lui Teașcă I...

I. Tripșa și N. Rotaru
ciștigători

ln „Cupa Dinamo**
Rezultate 'înregistrate în „Cu

pa Dinamo" : pistol viteză 60 f. 
1. I. TRIPȘA (Dinamo) 594 p 
(298—296), 2. G. Maghiar (Din.) 
591 p, 3. M. Roșea (Din.) 587 p 
(145 p la baraj) ; armă liberă 
calibru redus 40 f. poz. genunchi;
1. N. ROTARU (Steaua) 392 p,
2. P. Șandor (Steaua) 387 p, 3. 
St. Alerhand (Arad) 384 p ; 
3X40 f. : 1. N. ROTARU 1152 p 
(culcat-397, picioare-363, ge
nunchi - 392), 2. St. Caban 
(Din.) 1142 p, 3. I. Olărescu 
(Arhitectura) 1138 p ; armă stan
dard 3X20 " senioare : 1. IOA
NA SOARE (Albit.) 560 p (194- 
173—193), 2. Mariana Antonescu 
(Arhit.) 558 p, 3. Florica Ena- 
che (Brașov) 557 p.

întrecerile continuă.
«



In campionatele mondiale de tenis de masă 

românia a Învins iordania cu 3-0, 
DAR GREUL ABIA ÎNCEPE...

AferoF.CȘt^,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bagam rugim rro
■
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De la Milnchen, trimisul nostru special, CONSTANTIN COMARNISCHI, relatează:
PRELIMINARIILE C.M. DL FOTBAL DOMINĂ ACTIVITATEA EUROPEANĂ

tischtennis-welt 
MEISTERSCHAFT

Sint sigur că. după iarna grea 
care s-a prelungit cu atîta vi
tregie la noi, ceea ce am de 
gînd să vă relatez mai jos, va 
constitui, desigur, o slabă con
solare... Pe întregul parcurs al 
călătoriei București—Munchen 
întreaga delegație română a 
fost întîmpinată de o vreme 
foarte friguroasă, cu rafale pu
ternice de vînt și ploaie, trans
formate nu o dată în grindină 
și chiar în ninsoare abundentă.

Acum, la ora cînd transmit 
aceste rînduri, Milnchen-ul este 
acoperit de un strat subțire de

După Heidenheim și Berlin...
Ne vorbesc conducătorii celor două delegații ale scrimerilor români

La înapoierea delegațiilor 
scrimerilor români de la Hei
denheim — „Cupa campionilor 
europeni" la spadă, și Berlin — 
concurs Internațional la toate 
armele, am solicitat celor doi 
conducători unele relații supli
mentare, foarte necesare în 
condițiile în care cronicile apă
rute în ziar au fost foarte con
densate ca spațiu.

• Prof. ing. Romeo Mocanu s 
;,Locul 6 la actuala ediție a 
C.C.E. poate fi apreciat ca sa
tisfăcător, ținînd seama de fap
tul că înfrîngerile suferite au 
venit din partea formațiilor fi
naliste — Dinamo Minsk și S.K. 
Heidenheim. In meciurile pe 
echipe, cel mai bine a evoluat 
Sepeșiu, care a avut o contri
buție decisivă Ia victoria asu
pra campioanei Austriei. Mul
țumitor s-au comportat Mari
nescu și Moldanschi. Ambii ră- 
mîn foarte utili în întrecerea 
pe echipe.

La Individual, în schimb, omul 
nostru nr. 1 a fost Al. Istrate, 
campionul țării. în pofida tine
reții sale, el a reușit să facă 
față cu succes multor asalturi. 
A fost cap de serie în primele 
două tururi, eliminînd printre 
alții pe Losert, Erdoss, Smolia- 
kov și Muck, după cum a ob
ținut victorii la Lotscher (10—5), 
Mayer (10—7) și Schmid (10—9) 
în tururile următoare. A fost 
eliminat abia în turul VI, de 
Behr, clasat pe locul 3 în fi
nală... EI a ocupat locul 8, cea 
mai bună performanță a spada
sinilor noștri în „Cupa Heiden
heim". Sepeșiu a evoluat și el 
bine (locul 9) : cap de serie în 
primele două tururi, victorie la 
Brodin (10—6 1), apoi la Poltzhu- 
ber (10—9) și eliminare de către 
cîștigătorul turneului, Nicanci- 
kov, campionul mondial al pro
bei. Promițătoare a fost, de a- 
semenea, comportarea lui Iorgu, 
care a dispus în turul II de 
cunoscuții Rompza (5—2) și A- 
brahamson (5—4), cedînd doar 
la Vîtebski, clasat pe locul 2 
în turneul final.

Marinescu și Moldanschi au

PETROSIAN - SPASSKI 

REMIZĂ, ÎN A DOUA 

PARTIDĂ

Aseară, la Moscova, s-a în
cheiat a doua partidă din 
cele 24, pe care le susțin 
T. Petrosian și B. Spasski, în 
meciul lor pentru titlul mon
dial de șah. După reluare* 
jocul a continuat pînă la mu
tarea 62, cînd a fost consem
nat rezultatul de remiză.

Scorul meciului: 1%—%
pentru Petrosian.

„CUPA CONTINENTELOR", 
LA VOLEI

MONTEVIDEO, 17 (Ager- 
pres). — în ziua a doua a com
petiției internaționale mascu
line de volei „Cupa Continen
telor” s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : grupa A 
(La Santiago de Chile) : Ceho- 
slovacia-U.R.S.S. 3-0 (15-6,
15-8, 15-11) ; Cuba-Chile 3-0 
(15-11. 15-13, 15-7) ; grupa B 
(la Montevideo) : R. D. Ger- 
mană-Mexic 3-0 (15-2, 15-6, 
15—4) ; grupa C (la Montevi
deo) : S.U.A.—Venezuela 3—0
(15-1, 15-4, 15-9) ; Brazilia-
Tunisia 3-0 (15-3, 15-1, 15-6).

MULLIGAN SURCLASEAZĂ PE GONZALES 
ÎN Z,OPEN"-UL DE LA MONTE CARLO

MONTE CARLO, 17 (Ager- 
pres). — Turneul „open" de te
nis de la Monte Carlo a con
tinuat cu optimile de finală ale 
probei de . simplu masculin. Ju
cătorul olandez Tom Okker a 
obținut o importantă victorie în 
fața australianului Fred Stolle 
pe care l-a învins cu 6-4. 4-6, 
6—2. O performanță a realizat 
și italo-australianul Martin 
Mulligan, care l-a eliminat cu 
6-0, 6-1 pe americanul Pancho 
Gonzales. 

zăpadă, Iar fulgii de nea cad, 
cad cu nemiluita. Este mal de
grabă o atmosferă premergă
toare noului an decît una care 
să țină de o certă primăvară 
calendaristică..; Culmea, și la 
Eissport Halle, unde au început 
azi dimineață întîlnirile mondi
alelor de tenis de masă, mercu
rul termometrulul este ridicat 
peste zero cu numai... 2—3 gra
de 1 Ce vreți, este vorba doar 
de un patinoar acoperit.

Nutrind speranța că vremea 
se va încălzi în cele din urmă, 
vă anunț primele vești despre 
sportivele românce.

Venită de duminică seara, 
Maria Alexandru a făcut trei 
antrenamente, iar colegele ei, 
Eleonora Mihalca și Carmen 
Crișan, sosite marți, s-au gră
bit și ele să facă cunoștință cu 
mesele, cu sala. Nora este în 
curs de restabilire și antreno
rul federal Ella Constantines- 
cu speră să o poată folosi de 
cîte ori va fi nevoie.

La ședința tehnică, în lipsa 
băieților noștri, au fost raco
lați ad-hoc doi jucători suedezi 
ca să devină partenerii Iul Mi
halca și Crișan la dublu mixt. 
Pentru prima : Rolf Andersson, 
pentru secunda : Bengt Levin. 
Maria va juca, așa cum s-a mal 
anunțat, cu iugoslavul Vecko.

Aici, la Milnchen, au venit 
pînă acum să asiste la mon- 

mers mai slab la individuale. 
Iar Pongraț a fost nepregătit. 
Altfel, el ar fi reușit să treacă 
de turul II, în care a avut nu 
mai puțin de 4 înfrîngeri la 
limită !...“.

• lng. Andrei Altman : „Bi
lanț excelent al scrimerilor noș
tri : din cei 12 participanți, 8 
au Intrat în finale. O notă bună 
pentru Falb, activ, îndeosebi în 
primele tururi, Maria Vicol și 
Suzana Ardeleanu, Budahaziu 
și Bădescu. De reținut ambiția 
lui Haukler, care, din dorința 
de a se reabilita după turneul 
de floretă, a concurat și la spa
dă, reușind să se claseze pe 
locul VI, la egalitate de victorii 
cu Uhlig și Fiedler (ambii re
prezentanți ai R. D. Germane) 
și Matulevicius (U.R.S.S.), dar 
cu un tușaveraj inferior. în a- 
ceastă probă victoria a reve
nit polonezului Siudzinski.

A fost un turneu util, un test 
necesar pentru menținerea unui 
grad de pregătire eît mai ridi
cat al trăgătorilor noștri frun
tași".
---------------- 1

Prima victorie după 14 ani
Crauliștii au decis victoria in fafa

Marian Slavic nu este doar cel mat rapid înotător din țară, ci 
fi un specialist al tetratlonului. lată-l ciștigînd cursa de 200 m 

mixt la „internaționalele” de la Cluj

în ultimii 14 ani, înotătorii 
români s-au întîlnit cu cei ce
hoslovaci de 4 ori și, fie că 
întrecerea lor directă a avut loc 
la București (1955 și 1965), la 
Brno (1956) sau Zilina (1963), 
reprezentativele noastre au pă
răsit piscinele învinse la sco
ruri categorice. Palmaresul, net 
favorabil sportivilor cehoslovaci, 
ca și plusul lor evident de va
loare (Olga Kozikova, de pildă, 
a fost, anul trecut, recordma
nă a Europei și finalistă olim
pică). pledau, elocvent, în fa
voarea unor victorii clare ale 
gazdelor în meciurile bilaterale 
desfășurate, zilele trecute, în 
bazinul Podoli din Praga.

Și; totuși, Marian Slavic și 
coechipierii săi, întrecînd cele 
mai optimiste așteptări, au con-

Alte rezultate : Ashe—Taylor 
3-6, 6-4, 6-4 ; Pietrangeli—Ne- 
rell 6-1, 8-6 ; Gimeno—David
son 6-3, 7—5 ; Jauffret-Oran- 
tes 10-8, 6-2.

în proba de simplu femei 
(turul II), tenismana sovietică 
Olga Morozova a întrecut-o cu 
1-6, 6-4, 6-3 pe englezoaica 
Winnie Shaw, iar americanca 
Peaches Bartkowicz a învins-o 
cu 6-3, 6-4 pe italianca Lea 
Peri coli. 

diale, antrenorii Nicu Naumes- 
cu, Nicolae Suciu și Victor Vla- 
done. Ultimul este invitatul clu
bului „Swaythling”, o asociație 
care reunește pe fostele glorii 
internaționale ale tenisului de 
masă și pe foștii căpitani ai 
echipelor naționale.

La competiția pe echipe sînt 
prezente 47 de formații mas
culine (reprezentativa R.P.D. 
Coreene este absentă) și 37 

feminine (Indonezia și Ghana 
au renunțat să mai concureze). 
Din primele 16 meciuri mascu
line și feminine programate de
odată, la acest campionat nu 
s-a terminat pînă la ora la care 
telefonez, decît unul singur : 
România—Iordania. Fetele noas
tre au obținut o victorie fulger 
(partida a durat 35 de minu
te, cu pauze cu tot) cu scorul 
de 3—0 : Maria Alexandru—Ni- 
had Batiki 2-0 (8,3), Carmen 
Crișan—Muzayan Dahkan 2—0 
(14,5), Maria Alexandru, Ele
onora Mihalca—Fatim Mohama- 
ad Zuhdi, Muzayan Dahkan 
2—0 (4,7). Din cauza valorii sla
be a adversarelor, nu se poate 
face nici o apreciere asupra 
jucătoarelor noastre. în orice 
caz, atît Alexandru, Mihalca cît 
și Crișan s-au mișcat, bine. Dar, 
așa cum spuneam, prima par
tidă ca și cea de vineri (cu 
Australia, la ora 22 București) 
nu prezintă mare importanță. 
Abia după aceea începe greul, 
cînd reprezentativa noastră va 
juca, probabil, In aceeași gru
pă semifinală cu echipele Ja
poniei, Ungariei, R. F. a Ger
maniei, R.D.G. și Suediei.

Rezultate înregistrate în „Cu
pa Swaythling" (masculin) : 
S.U.A.—Argentina 5—1, Indone
zia—R.A.U. 5—1, Polonia—Gre
cia 5—0, Olanda—Chile 5—0, 
Franța—Turcia 5—0, Cambodgia- 
Italia 5—0, Scoția—Pakistan 5—0, 
Finlanda—Nigeria 5-4, Bulga
ria—Belgia 5—1, India—Peru 5—0 
Austria-Iordania 5-0.

Cicliștii români, printre 
animatorii „Turului 

de Sud-Vest'2
PARIS, 17 (Agerpres). — Du

pă trei etape, în competiția ci- 
clistă internațională „Tur de 
Sud—Vest" conduce rutierul 
francez Paranteau, urmat la 
12 sec de compatriotul său Ber
nard. Primul dintre cicliștii ro
mâni este Constantin Grigore, 
clasat pe locul 5 la 26 sec de li
der. Tudor Vasile ocupă locul 
10, la 2:08. în clasamentul ge
neral pe echipe, formația Ro
mâniei ocupă locul secund la 
40 sec de echipa Franței. Pe 
locul trei figurează Iugoslavia.

Etapa a 3-a, Orthez—Pau 
(62 km), a revenit francezului 
Gaffajoli cronometrat în Ih 
25:41. Tudor Vasile (România) 
a sosit pe locul patru la 5 sec. 
în urma învingătorului.

Foto : V. BAGEAC

curat de o manieră spectaculoa
să, realizînd un succes deplin. 
Pentru că, și oricine trebuie s-o 
recunoască, a învinge Ceho
slovacia (care, alături de Spa
nia, era considerată mare fa
vorită în grupa a Il-a din 
„Cupa Europei", unde va evo
lua și selecționata română) în 
propriul ei fief, cu o diferență 
de 22 de puncte, constituie,

LA KIEV

Jan Taits l-a învins 
pe K. Kangasniemi

Concursul internațional de 
haltere dotat cu „Cupa Priete
niei”, care se dispută în pre
zent la Kiev, a continuat cu 
desfășurarea întrecerilor la ca
tegoriile mijlocie și semigrea. 
La mijlocie, victoria a revenit 
sportivului sovietic Vladimir 
Beliaev cu 480 kg (157,500— 
142.500-180 kg). Medaliatul cu 
argint la J. O., sovieticul Jan 
Taits, s-a clasat pe primul loc 
la cat. semigrea, cu un total de 
505 kg (165-150-190 kg). Locul 
secund a fost ocupat de cam
pionul olimpic Kaarlo Kangas
niemi (Finlanda) cu 482,500 kg.

Miercuri a fost zi de „vîrf' în fotbalul continental. Lo
cul echipelor de club a fost luat de selecționatele na
ționale, angajate în apriga dispută a calificării pentru 
turneul final al C.M. lată, grupate, relatări de la tri
mișii și corespondenții noștri la aceste partide.

TRIUMFUL LACĂTULUI ELVEȚIAN
Nu mai există nici o îndo

ială 1 echipa Portugaliei este 
departe de forma și valoarea 
arătate în 1966, dnd a cucerit 
locul III la mondiale. Miercuri 
seara stadionul Alvalade din 
Lisabona a avut un aspect 
sumbru. Ntlmaf 14 000 de 
spectatori au venit la acest joc

CORESPONDENȚĂ

SPECIALĂ DIN LISABONA

dar și aceștia, puțini la număr, 
au plecat pe bună dreptate 
decepționați de la stadion, în 
urma înfrîngeri! echipei lor 
favorite cu 2—0.

Portughezii au atacat mai 
mult, au dominat copios în 
unele perioade de joc. Dar, 
ce folos, fără rezultat, întoc
mai ca într-un meci de box 
în care unul dintre combatanți, 
legat la ochi, aruncă în dreap
ta și în stînga lovituri, fără 
să nimerească ținta. Eusebio 
a fost o umbră. Torres ne- 
îndemînatic, iar tinerii apără
tori s-au comportat ca niște 
începători care pășesc pentru 
prima oară pe gazon. în gene
ral, gazdele au evoluat ca o 
echipă fără orientare, fără un 
sistem de joc. Elvețienii, în 
schimb, au merite incontesta
bile. Ei au temperat jocul la 
mijlocul terenului, s-au apărat 
extrem de organizat, făcînd 
față cu mult succes celor nu 
mai puțin de 21 de comere 
executate de portughezi. 
„Lacătul elvețian" a cunoscut, 
în meciul de miercuri, un 
adevărat triumf. Prosperi — 
portarul de cauciuc, cttm l-a 
denumit presa portugheză — 
a fost eroul partidei, fundașii 
Ramseier și Stierli — stîlpi 
de netrecut, ca și Michaud și 
Tacchella în perioadele de 
mare presiune. Compartimen
tul ofensiv a trăit prin Kuhn,

Cehoslovaciei

realmente, o performanță. Mai 
ales că, în această întrecere, 
reprezentativa țării a fost lipsi
tă de cel mai bun înotător (V. 
Costa), fapt care ne-a privat 
de alte 7 puncte sigure...

Spre marea surpriză a gaz
delor, care mizau, îndeobște, pe 
un avantaj în cursele de craul, 
M. Slavic, D. Naghi și tînărul 
Eugen Aimer, tot mai bun de 
la un concurs la altul, s-au 
dovedit imbatabili, iar alături 
de ei, VI. Moraru a adus punc
te prețioase. Iată-i, deci, pe îno
tătorii cehoslovaci pierzînd te
ren într-o specialitate pe care 
nimeni nu le-o contesta. Deru
tați de acest lucru, ei s-au vă
zut, în continuare; depășiți și 
la cursele din stilurile delfin 
sau mixt, unde aceiași Slavic 
și Naghi, cărora li s-a alăturat 
de data aceasta A. Covaci (în 
accentuată revenire de formă), 
au avut ultimul cuvînt. Cîști- 
gînd 11 din cele 14 probe des
fășurate (spatistul Fischer și 
ștafeta mixtă au salvat onoa
rea gazdelor), românii s-au im
pus cu prisosință. Iar lucrul 
cel mai îmbucurător îl repre
zintă cifrele cu care ei încheie 
această primă perioadă compe- 
tițională a anului : 55,2 — 100 m 
liber și 2:20,3 — 200 m mixt 
(Slavic) ; 2:04,1 — 200 m liber 
(VI. Moraru) ; 4:27,3 - 400 m 
liber și 18:01,3 — 1 500 m liber 
(Aimer) ; 61,3 — 100 m delfin 
(Covaci) și 3:45,4 — ștafeta de 
4 x 100 m liber, toate noi re
corduri ale țării, reprezintă un 
start mai mult decît promițător 
în anul primei ediții a „Cupei 
Europei" și al reluării Jocurilor 
Balcanice.

Nu rămîne decît ca acest suc
ces să constituie un imbold pen
tru seriozitate în pregătirea 
viitoare, ca și pentru reabilita
rea unora dintre selecționabili 
(Schier, Giurasa, Băin, Șopte- 
reanu la 200 m), care au pier
dut cadența în acest început de 
sezon, (a. v.)

C. S. ELECTROPUTERE - CHEMIE HAELE 
(R.D.G.) 5-5, LA BOA

CRAIOVA, 17 (prin telefon).
Azi s-a disputat în localitate, 
în prezența a 1 000 de specta
tori, întilnirea de box dintre 
echipele C. S. Electroputere și 
Chemie Halle din R. D. Germa
nă. Meciul a luat sfîrșit cu un 
rezultat egal : 5-5.

REZULTATE TEHNICE: 
Grable Gunther b. neprez. D. 
Niculae ; Horst Werner b.p. P. 
Ocică ; N. Constantin b.p. Wit- 
tan Peter ; Griese Reiver b.p. 
I. Streche ; M. Goanță b.p. Ru- 

Odermatt, dar în mod deo
sebit prin Vuilleumier, „ar
gintul viu" al partidei, autorul 
celor două goluri din minutele 
21 și 36.

Arbitrul englez Sir John 
Taylor a coțidus următoarele 
formații:

PORTUGALIA : Damas — 
Conceicao, Humberto, Jose 

Carlos (din min. 
45 Jacinto), Hila- 
rio> Rolando, Pe
rez, Simoes, Euse
bio, Torres (din 
min. 70 Manuel

Antonio), Jacinto.
ELVEȚIA: Prosperi — 

Ramseier, Michaud, Tacchella, 
Stierli, Kuhn, Signorelli, 
Odermatt, Vuilleumier, Kiin- 
zli, Queptin.

Carlos MIRANDA
Lisabona (prin telefon)

Elvețianul Prosperi — eroul meciului de la Lisabona

In completarea cronicilor
Ora tîrzie la care Ssau în

cheiat partidele de miercuri 
seara nu ne-a permis relatarea 
unor amănunte. Iată-le.

SCOȚIA—R.F.G. (1—1). Vest- 
germanii au deschis scorul în 
min. 39 prin Muller, iar scoție
nii au egalat, abia în min. 85, 
prin Murdoch, care l-a driblat 
pe Willi Schulz. Comentatorii 
agențiilor de presă remarcă jo
cul excepțional practicat de cele 
două formații. Spaniolul Gar- 
deazabal a condus echipele :

SCOȚIA : Lawrence — Gem- 
mel, Mckinnon, Greig, McCrea- 
die, Bremner, Murdoch, Gilzean, 
Johnstone, Law, Lennox.

R.F.G.: Wolter (Maier) — 
Patzke, ■ SchMz, Sclinellinger,

ȘTIRI, REZULTATE
La Grenoble s-a disputat me

ciul internațional amical din
tre selecționatele de „speranțe" 
ale Franței și Italiei. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 
2—0 (1-0) prin golurile marcate 
de Horlaville și Revelli.

în cadrul campionatului de 
fotbal (tineret) al Asiei, la 
Bankok, echipa Tailandei a în
trecut cu scorul de 4—1 selec
ționata Japoniei. într-un alt 
joc, reprezentativa Indoneziei

C. Ghiță și T. 
pe ringul

SOFIA 17 (prin telefon). — 
Timp de trei zile au avut loc 
în sala „Universiada" întrece
rile celei de-a XX-a ediții a 
turneului internațional de box 
dotat cu „Cupa Strandjata", la 
care au participat pugiliști din 
Iugoslavia, România, Ungaria. 
U.R.S.S. și Bulgaria Iată pe 
scurt evoluția boxerilor români.

C. Ghiță a susținut prima par
tidă cu Milanovici (Iugoslavia). 
A fost un meci spectaculos, teh
nic. Superior, de puțin, în tot 
cursul meciului, Ghiță a cîști- 

dolf Kodelpeter în cel mai fru
mos meci al galei ; C. Filipescu 
b.p. Rolf Schuller ; I. Matei 
b.p. Horst Kamprath ; Gerhard 
Malitzki b. ab. 3 Gh. Con- 
stantinescu ; Fred Hubert 
b. ab. 3 S. Șchiopu ; Șt. 
Panduru b.p. Horst Orsas. Au 
arbitrat foarte bine Petre To- 
nitza, Ion Cetățeanu, Romeo 
Zânescu și Horst Hertel (R. D. 
Germană).

M. VLADOIANU, coresp.

Trimisul nostru special la Dresda, JACK BERARIU, transmite s

Echipa R.D. Germane mai poate spera...
DRESDA, 17 (prin telefon). în 

timp ce fotbaliștii italieni dorm 
liniștiți, avînd sub pernă cele 3 
puncte cucerite în deplasare, ce
lelalte două contracandidate din 
grupă, R.D. Germană șl Țara 
Galilor, au luptat miercuri, pe 
stadionul din Dresda, pentru a 
obține măcar șansa teoretică de 
a participa la turneul final al 
C.M. de fotbal din Mexic. Și, 
cum la fotbal e suficient de 
multe ori să al șansă de 1 la 
sută pentru a-țl atinge țelul, ju
cătorii din reprezentativele R.D. 
Germane șl Țării Galilor au mi
zat pe ea. angajîndu-se Intr-o. 
luptă acerbă; de forța și Intensi
tatea finalei unei mari compe
tiții. Vremea aspră — frig, vînt, 
cer sumbru, ninsoare deasă în re
priza a doua — a făcut parcă să 
crească dramatismul acestui med 
clștigat de gazde pe „linia de so
sire” (min. 90).

La sfîrșitul partidei, Horst Frie
demann. comentatorul de fotbal 
al ziarului „Sportecho", ne spu- 
mea că nu l-a plăcut jocul echi
pei germane, fiind mulțumit doar 
de rezultat. Credem însă că, dacă 
datele problemei s-ar fl Inversat, 
și el, șt cei 45 000 de spectatori 
ar fl fost de 10 ori mal nemul
țumiți. Orice s-ar spune, într-un 
meci de fotbal rezultatul con
tează, comentariile neputînd 
oferi decît, cel mult; satisfacții 
platonice.
S se reproșează reprezentativei 

R.D. Germane faptul că n-a evo
luat cu aceeași dezinvoltură ca

Vogts, Haller. Beckenbauer, O- 
verath, Dărfel, Muller, Held.

De menționat că în echipa 
Scoției au jucat Lawrence, Gil
zean, Bremner, McCreadie și 
Denis Law, care activează în 
echipe din campionatul An
gliei.

BELGIA—MEXIC (2—0). Meci 
amical la Bruxelles. Au mar
cat Puis (min. 43) și Van Himst 
(min. 77). în min. 63 Puis a ra
tat un penalti. Au asistat 5000 
de spectatori. Echipele : BEL
GIA : Trappeniers—Heylens,
Dewalque, Jeck, Thissen, Van 
Moer (Docks), Polleunis Sem- 
meling (Verheyen) Devrindt, 
Van Himst,• Puis. MEXIC : Cal
deron—Galindo, Pena, Numez, 

a terminat la egalitate cu for
mația Ceylonului : 2—2.

★
într-un meci restanță din ca

di ul ligii engleze West Brom
wich Albion a învins cu 2-0 
(2—0) formația Manchester City.

întilnirea amicală disputată 
la Trjinec între echipele de ju
niori ale Cehoslovaciei și Po
loniei s-a încheiat cu scorul de 

■ 2—1 (1—0) în favoarea gaz
delor.

Ivan învingători 
din Sofia
gat în unanimitate. în finală el 
s-a Întîlnit cu bulgarul A. Doi- 
cev. După o repriză echilibra
tă, în următoarea, Doicev a fost 
k.d. și numărat. Imediat boxe
rul bulgar a trecut din nou prin 
momente dificile, fapt care l-a 
determinat pe arbitru să Opreas
că meciul. Tudor Ivan a ajuns 
în finală după ce a dispus la 
puncte de Benev (Bulgaria). în 
ultimul său meci a încrucișat 
mănușile cu bulgarul M. Meto- 
diev. în primele două runduri 
.nu s-a întîmplat nimic deose
bit, doar ultimul a fost ceva 
mai animat, îndeosebi datorită 
lui Ivan care, pentru un plus 

>de tehnică a fost declarat în
vingător în unanimitate.

Marin Dumitrașcu și Costică 
Bumb au fost eliminați în pri
ma zi de concurs de maghiarii 
P. Kovacs și M. Feher. Iată 
cîștigătorii în ordinea catego
riilor : G. Gyor (Ungaria), D. 
Milev, Șt. Panaiotov. Șt. Rusi
nov, Șt. Pilicev, P. Stoicev (toți. 
Bulgaria), Constantin Ghiță, V. 
Abadjiev (Bulgaria), Tudor 
Ivan, R. Sirkowski (Iugoslavia!, 
K. Pandov (Bulgaria), „Cupa 
Strandjata" a fost decernată bo
xerului bulgar Dimităr Milev.

Toma HRISTOV 

în medul cu Italia, de acum două 
săptămlnl, pe care merita să-1 , 
cîștlge, dar, fiind vorba de al 
doilea și ULTIMUL med pe te-j 
ren propriu, miza lut devenea'< 
deosebit de mare. Șl atund îl 
Lecțiile tactice au fost uitate la 
vestiar; nervozitatea a pus stăpl-t 
nire pe Întreaga echipă, jocuri 
individual luînd locui acțiunilor 
colective. Au fost însă șl peri
oade In care gazdele, îmblnind 
tehnica cu elanul, și-au obligat 
adversarii să se apere cu dispe
rare. Echipa R.D. Germane ar 
fl meritat să înscrie cel puțin 
un gol în aceste momente, dar 
nu l-a obținut din cauza' lui 
Millington, un portar de mare 
clasă, sau aflat doar într-0 zi 
excepțională (cu portarii nu poți 
Ști niciodată care-ț adevărul...).

Pe cititorii acestor rînduri îi 
interesează însă poate mai mult 
jocul galezllor, cît de mult sea
mănă el cu cel al englezilor. Se 
poate vorbi, desigur, despre ace
lași angajament atletic, despre 
aceleași deschideri lungi, despre 
aceeași pasă înapoi menită să 
realizeze ciștiguri tactice. Dăr 
galezli, cel puțin în ceea ce au 
arătat miercuri, nu depășesc ni
velul unor meseriași conștiincioși.

Nici un jucător (cu excepția 
portarului) nu s-a ridicat deasu
pra celorlalți, s-a resimțit șl lipsa 
unei personalități inspirate, pre
cise ; or, și cea mal bună or
chestră din lume are nevoie de 
un dirijor...

Perez, Munguia, Diaz, Pulido) 
Pereda, Cisneros, Morales.

OLANDA — CEHOSLOVA
CIA (2—0). Meci amical 
la Rotterdam. Punctele au 
fost marcate de tînărul 
debutant Sjaak Roggeveen (în 
minutele 82 și 85). OLAN
DA : Van Beveren — Drost, 
Israel, ■ Eykenbroek, Laseroms, 
Veenstra, Rijnders, Roggeveen. 
Houwaart, Klijnjan, Rensen- 
brink. CEHOSLOVACIA: Ven- 
cel—Dobias, Plass, Horvath, 
Hagara, Geleta. Kuna, Vesely, 
Jokl, Adamec, Kabat.

TELEXTELEX
Selecționata masculină de bas
chet a României, aflată în 
turneu în Israel, a învins cu sco
rul de 84—51 (40-30) echipa
Maccabi Haifa.
8
In primul meci, disputat în ca
drul etapei finale a C.C.E. la 
baschet feminin, echipa sovieti
că T.T.T. Riga a învins Politeh
nica București cu 85—57 (46—24).
■
Comitetul director al federației 
internaționale de volei, întrunit 
la Montevideo, a aprobat pro
gramul „Cupei Mondiale" (e- 
chipe masculine), care se va 
desfășura în R.D. Germană în
tre 13 și 20 septembrie .1969. 
Printre cele 12 formații parti
cipante se află și selecționata 
României.
■
In turul doi al turneului de 
tenis de la Houston (Texas), 
Clark Graebner l-a învins cu 
6—2, 6—2 pe Ismael el Shafei, 
iar Thomas Koch a dispus cu 
6—3, 6—4 de N. Spear. Alte 
rezultate : Osuna—Estap 9-7, 
6—1 ; Franulovici—Plotz 6—1, 
4-6, 6—3 ; Edlefsen—Guzman
6-8, 6-2, 6-2.
■
Cursă ciclistă Gând—Vevel- 
gem (250 km) a fost ciștigată de 
rutierul belgian Willy Veke- 
mans, cronometrat cu 5h 16:03. 
La 11 sec. de învingător au so
sit compatrioții săi Roger și E- 
ric de Vlaeminck, Eric Leman 
și Tony Houbrechts.
■
Autoritățile din Nepal au apro
bat ca pînă în primăvara anu
lui 1970 patru echipe de alpi- 
niști din Italia, S.U.A., Austria 
și Anglia să facă ascensiuni pe 
vîrfurile din Himalaia. Obiec
tivul expediției americane este 
piscul Dhaulaghiri (8170 m) pe 
care sportivii americani vor în
cerca să-l atingă fără mască 
de oxigen.
a
Cunoscutul ciclist belgian Eddy 
Merckx și-a confirmat partici
parea la Turul Italiei, al că
rui start se va da la 16 mai. 
Știrea a fost primită cu satis
facție în Italia, deoarece la un 
moment dat Merckx declarase 
că va participa anul acesta nu
mai la Turul Franței.


