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A IX-a ediție a „Cupei Dunării" la haltere
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• F. Balaș locul I la categoria ușoa
ră • Z. Fiat și V. Rusu pe locurile II
• O
Foldi

nu

absenfă neprevăzută: Imre 
a depășit greutatea la cintar 
a luat startul decit in afară

de concurs
după des- 

întrece-

(Tommy Kono, antrenorul echipei vest-ger- 
tnane, dind unele indicații elevului său 

Rolf Feser

ii. Ca orlee mare competiție in
ternațională, cea de a IX-a edi
ție a „Cupei Dunării" la haltere 
.a început cu o festivitate în ca
drul căreia cele 7 echipe ali
niate în fața podiumului au fost 
salutate din partea gazdelor de 
.președintele Federației române de 
haltere, Ion Stoian.

AUSTRIACUL PITTNER — CEL 
MAI BUN LA CATEGORIA 

COCOȘ

Astfel, 
fășurarea 
rilor la trei catego
rii. echipa ROMÂ
NIEI se află pe pri
mul loc cu 20 de 
puncte.

CAT. PANA : 1.
Ianoș Benedek (Un
garia) 352,5 kg (110,
107.5, 135), 2. Victor
Rusii (România) 
347,5 kg (105, 102,5
140), 3. Atanas Ki
rov (Bulgaria) 345 
kg, 4. A. Lanik (Ce
hoslovacia) 337,5 kg, 
5. W. Legel (Aus
tria). 6. Rolf Fesei 
(R.F.G.) 307,5 kg, 7.

H. Leopold (Iugos
lavia) 295 kg.

CAT. UȘOARA :
I. F. Balaș (Româ
nia) 407.5 ------
117.5, 152,5), 
(Ungaria)

160),

(137.5,
2. Ia-

390 l:g 
Iordan Bikov 

4. Ondrej He- 
385 kg, 5. Uwe 
kg, 6. L. Al- 
kg. Concursul

noș Bagocs
(115, 115, 160), 3.
(Bulgaria) 390 kg, 
ckel (Cehoslovacia) 
Kliche (R.F.G.) 380 
tons (Austria) 355 
continuă azi de la ora 10 și 16, 
iar în încheiere are loc un con
curs de culturism.

Alemannia Aachen joacă în România
Cunoscuta echipă vest-germană de 

și internaționalul român Ion lonescu, va 
la 9 mai, cu o echipă încă nedesemnată, al doilea Ia 11 mai, cu U.T.A., la Arad.

încep campionatele

de ciclism
fotbal Alemannia Aachen, în care evoluează 
susține două jocuri în țara noastră. Primul

dimineața, rutierii (însoțiți deDuminică 
antrenori și arbitri) vor face o adevă
rată excursie pentru a se prezenta la 
startul fazei pe Capitală a campionatu
lui național de contratimp 
întrecerea

Va veni o vreme cînd va îi
crezut din nou Nicolae (rin ?

® „Am fost sigur că numele meu este suficient. n-a fost I"

individual. 
are fixat startul la km 20 al 
șoselei București — Ploiești 
(varianta Buftea). Pentru a 
parcurge cei )0 km prevăzuți 
de regulament, juniorii mici 
vor trebui să străbată 40 km 
(dus-întors)! Startul se va da 
la ora 9, juniorii mari avînd 
programați 15 km, iar seniorii 
30 km.

N-ar fi exclus ca peste un 
an-doi, întrecerile bucureștens 
să se desfășoare la Oradea...

începe concursul cu prima ca
tegorie, cocoș (56 ' ~
concurenți, lipsește favoritul în
trecerii, campionul și recordma
nul mondial Imre Foldi. Motivul 

S ’ absenței îl aflăm numaidecît. 
Imre Fdldi a depășit greutatea 
(56 kg) la cîntarul oficial cu nu
mai 140 de grame, și astfel nu 
a intrat în concurs ! Neglijențele, 
fie ele chiar elementare, sînt
plătite scump ! Campionul ma
ghiar participă deci în afară de 
concurs, consolindu-se cu u- 
nele tentative pentru doborîrea 
recordului mondial la împins 
(124 kg), pe care-1 deține. Reu
șește 115 kg, dar ratează la 125 
kg și se retrage din concurs !

Așadar, prin lipsa concurentu
lui maghiar, lupta pentru pri
mele locuri se dă între Zoro Fiat 
și austriacul Pittner. După ce 
toți concurenții își încheie încer
cările. 1^ împins, intră Pittner 
realizînd 102,5 kg. Fiat ridică cu 
ușurință 100 kg, apoi 107,5 kg și 
110 kg. Deci, reprezentantul țării 
noastre are după prima probă .un, 
avans de 7,5 kg fațâ de cel de 
al doilea clasat. La smuls, Zoro 
Fiat ratează prima încercare la 
90 kg. dar o reușește la a doua, 
și, apoi, ratează la 95 kg ! în 
schimb, concurentul austriac, în- 
tr-o formă
102.5 kg, 
5 kg.

A treia 
decisivă, 
dar apoi 
130 kg. spulberind orice speranță 
pentru ocuparea primului loc. 
Austriacul Kurt Pittner ridică
127.5 kg și cîștigă detașat între
cerea, stabilind patru recorduri 
ale țării sale.

Clasamentul categoriei cocoș : 
1. Kurt Pittner (Austria) 332,5 
kg (102,5, 102.5, 127,5), 2. Zoro Fiat 
(România) 325 kg (110. 90. 125), 3. 
Karel Prohl (Cehoslovacia) 300 
kg, 4. Iovan Stoianov (Bulgaria) 
280 kg, 5. Giinther Negwer 
(R.F.G.) 273 kg, 6. Bruno Svara 
(Iugoslavia) 252,5 kg.

Ion OCHSENFEID

kg). Dintre

CUPLAJ

deosebită, realizează 
preluînd conducerea cu

probă, aruncatul, a fost 
Fiat intră la 120 kg, 
ratează de două ori la

F. BALAȘ PRIMUL CU 407,5 KG

La categoriile următoare spor
tiv i români au avut o frumoasă 
comportare.
primul loc la categoria ușoară 
cu un rezultat valoros (407.5 kg), 
iar la cat. pană, Victor Rusu a 
ocupat un prețios loc II, de a- 
semenea cu o performanță me
ritorie: 347,5 kg (record personal).

F. Balaș a ocupat

Miine dimineață, veșnic ospi
talierul teren Progresul găzdu
iește un cuplaj rugbystic de ex
ceptional interes : Progresul— 
Constructorul și Dinamo—Stea
ua. Ambele partide constituie 
autentice derbyuri, chiar dacă 
cea din deschidere opune două 
din cele trei candidate la re
trogradare.

Pentru fiecare ,.XV“ care va 
evolua miine, rezultatul final 
poate fi decisiv. Progresul și 
Constructorul au nevoie de cele 

-două puncte ca. de -aer, invia- . 
gătoarea puțind sconta pe ră- 
minerea în divizia A. în schimb, 
meciul primelor două clasate, 
Dinamo și Steaua, pe lingă op
țiunea serioasă asupra titlului 
(Dinamo are doar un punct 
avans), are semnificații ce de
pășesc simpla desemnare a cam
pionilor.

Meciul-vedetă va constitui, 
totodată, un prim și important 
prilej de verificare a potenția
lului majorității selecționabili- 
lor. Actualmente, cele două 
candidate la titlul național s-au 
desprins autoritar pe plan va
loric și furnizează lotului na
țional circa 80 la sută din efec
tiv. Este, deci, lesne de înțe
les motivul pentru care, cu a- 
cest prilej, le adresăm numero
șilor foști, actuali și viitori re
prezentanți ai rugbyului româ
nesc și un călduros apel la 
sportivitate, la luciditate per
manentă pe teren. Este, in e- 
sență, o insistentă rugăminte 
de a ne arăta, tuturor celor ce 
vom asista la confruntarea lor, 
un rugby de calitate, în spiri
tul ofensiv, deschis, fără de 
care sportul cu balonul oval din 
România nu va mai putea răzbi

ROMANIA

în piscina de 50 m 
din Zilina se desfă
șoară astăzi și miine 
întrecerea amicală 

Internațională de inot 
dintre selecționate
le de juniori ale Ro
mâniei și Slovaciei. 
Din reprezentativa 
noastră vor face parte 
printre alții E. Ai
mer, M. Hohoiu. Z. 
Oprițescu, P. Teodo- 
rescu, I. Miclăuș, Li
liana Dan. L. Cop- 
cealău, Cristina Stă- 
nescu ș.a.

LA ÎNOT (juniori)

SLOVACIA

Zeno Oprițescu — una din speranțele 
craulului românesc. El va lua startul 

astăzi la Zilina

PE STADIONUL DINAMO

Concursul republican de atletism
al juniorilor mici

Astăzi, de Ia ora 16. pe sta
dionul Dinamo vor începe între
cerile concursului republican de 
primăvară rezervat juniorilor 
mici. Dintre cei ce vor concura 
se Impun atenției prin perfor
manțele anterioare o serie de a- 
tleți ca Elvira Crețu și Mariana 
Constantin (Ș.S.A. București) la 
Înălțime și, respectiv, la greutate 
fete, Cornel Anton (C.S.ș. Bucu
rești) la prăjină. Interesante due
luri sint de așteptat la lungime 
băieți între G. Rădășan (C.S.ș.) 
și învingătorul său pe teren aco
perit, M. Borceanu (C.F.R. Timi
șoara) și lungime fete, unde pa
tru săritoare sint creditate cu 
cifre In jurul a 5,50 m : Lucia 
Jlnga și Liana Ghițescu (Șc. sp. 
Ploiești), Adriana Teodoru 
(C.S.Ș.), Liliana Dumitrescu

(Ș.S.A.); Fără a pretinde perfor
mante deosebite (condițiile at
mosferice sînt încă nefavorabile), 
sperăm totuși să vedem la lucru 
tineri dotati. de la care, peste 
cițiva ani, să avem satisfacția u- 
nor rezultate realmente valo
roase.

Marta Szatmari (centru), cea 
mai bună dintre junioarele 
mici in cursele de garduri pe 
teren acoperit. Va reuși ea 
să-și impună superioritatea și 
la premiera competlțională 
In aer liber 7
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RUGBYSTIC

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare tn tag. a 3-a)

Bitică
1. Ar- 
1731 p.

Arbitrul de ring s-a

„Cupa Dinamo46 la tir
Juniorii la înălțime

I
I
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I
I
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Trimisul nostru special NICOLAESCU, transmite

/sin
x Vineri, în cea de a treia zi a 
„Cupei Dinamo", o serie de tră
gători tineri precum și o parte 
dintre senioare au reușit să în
vingă dificultățile impuse de 
timp, vizibilitate redusă, obținînd 
cîteva rezultate remarcabile la 
probele de armă standard. Prin
tre cei cu o bună comportare 
trebuie să-i amintim pe juniorii 
N. Coliban, I. Codreanu, Magda 
Borcea ca și pe senioara Ioana 
Soare care au ocupat locurile I 
la probele respective cu cifre 
destul de valoroase.

Rezultate : armă standard 3x20 
focuri — junioare : 1. Magda Bor
cea (Arhitectura) 557 p (196—173 — 
188), 2. Marina Vasiliu (Dinamo) 
554 p, 3. Victoria Savovici (Din.) 
549 p. Pe echipe : 1. Dinamo 
1648 p, 2. Brașov 1488 p, 3. Me
talul Buc. 1412 p. Juniori — 60 f. 
poz. culcat : 1. N. coliban (Bra
șov) 587 p, 2. St. Safta (Arad) 
586 p, 3. L. lonescu (Din.) 586 p. 
Pe echipe: 1. Școala sp. nr. 1 
Buc. 1730 p, 2. Dinamo 1727 p, 3.

Brașov 1694 p. Juniori — 3x20 
focuri: 1. I. Codreanu (Steaua) 
550 p (198—167—1»;), 2. Șt. Safia 
548 p, 3. P. SoptVreanu (Arh.) 
547 p. Pe echipe: 1. Dinamo 1609 
p, 2. Steaua 1605 p. 3. Șc. sp. nr. 
1 Buc. 1580 p. Senioare — 60 f. 
poz. culcat: 1. Ioana Soare (Arh.) 
587 p, 2. Iuliana Dâroczi (Cluj) 
583 p, 3. Mariana Antonescu 
(Arh.) 582 p, 4. Veronica Stroo 
(Din.) 582 p, 5. Ana Goretj (O- 
limpia) 582 p. 6. Aritina 
(Steaua) 581 p. Pe echipe : 
hitectura 1748 p, 2. Dinamo 
3. I.E.F.S. 1719 p.

întrecerile se încheie azi.

T. R.

începutul acestui reportaj l-au 
scris alții, cu aproape doi ani 
în urmă. . . încercăm să rememo
răm, deși — recunoaștem — 
acum, după ce pămîntul s-a în- 
vîrtit de vreo 700 de ori în jurul 
axei sale, lucrurile nu ni se mai 
par la fel de clare. Vremea a es
tompat impresiile, a alungat ceva 
din tăria virilă a culorilor. To
tuși. . . Era o seară blîndă. a doua 
7.i a lui iunie 1967. într-unul din 
ceasurile cînd aprecierea zilei, 
în azi și în mîine, prinde un ultim 
iz de relativitate. Cele opt reflecr 
toare de la Palazzo dello Sport 
din Roma, învăluiau în razele lor 
generoase trupurile celor doi fi- 
naliști ai centurii continentale a 
cocoșilor.
aplecat spre judecători, a adunat 
verdictele cu mișcări mașinale, 
vecine cu ticul. Apbi s-a întors și 
cu un gest simplu, frînt. a ridicat 
mina unuia dintre boxeri. “ 
a durat Cît lumina unui 
Tînărul electrician din 
Nicolae Gîju, devenise 
european... Gheorghe 
pînă atunci unicul român 
cu aur la „europene", 
să mai fie singur...

Totul 
flash. . . 
Craiova, 
campion 
Negrea, 

medaliat 
încetase

pe plan internațional. Este do
rința de a-i vedea capabili să 
etaleze de-a lungul a 80 de mi
nute dirzenie corectă, tehnici
tate, gîndire tactică matură și 
inventivă.

Este, în fond, dorința de a 
vedea, indiferent de rezultat, 
că iese învingător RUGBYUL !

Echipa feminină de volei Bu- 
revestnik Odesa și-a început 
turneul în țara noastră jucînd 
la Constanța cu divizionara A, 
Farul. După o partidă în care 
superioritatea oaspetelor a fost 
evidentă la toate capitolele, 
victoria a revenit formației Bu- 
revestnik cu scorul de 3—1 (3, 
7, —12, 1). Au arbitrat bine P. 
lonescu și G. Croitorescu (Con
stanța).

Următorul meci din cadrul 
turneului echipei sovietice este 
programat duminică, cu forma
ția Școlii sportive din locali-

CORNEL POPA 
coresp. principal

? X

Continuarea acestor rînduri 
facilă, stînd la îndemîna oricărui 
Iubitor al boxului. La Mexico, 
dună o primă victorie lejeră ~ 
5—0 cu americanul Goss — Gîju 
cedează indiscutabil, după o ade
vărată „cursă de urmărire", ano
nimului ugandez, Mukwanga. 
„Intimplare, accident" — au stri
gat specialiștii și toată lumea s-a 
grăbit să-i creadă.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici, 
în intervalul de timp scurs după 
„europene", medaliatul cu ’ aur. 
cel care lăsase adversarilor. între 
corzile careului magic, numai 7 
din cele 191 de decizii ale carie
rei sale, pierde 5 meciuri conse
cutiv.

Recent, pe ringul de la Flo- 
reasca, în fața unui boxer de 
clasă medie, Nicolae Gîju ev

IMPLICAȚIILE 
iUNEI RETRAGERI

xistâ retrageri din viata spor
tivă care emoționează. In fond, 
retragerea, alegerea momen
tului de opțiune pentru pără
sirea unui_ domeniu de activi
tate căruia i-ai închinat-.... _t unu

. v frumoși ani de 
reprezintă despărțirea de un

dintre cei mai 
viata r------ ' *wZ c-'1------"" ««pui.mea ae un
ideal. Și poate acesta este momentul 
in care acumulările de caracter îsi dau OVnn-ir.r.,,1 Ax.__ • - l i . -

ȘI ACUM, TOATA ATENUA
PENTRU MECIUL DE LA LAUSANNE
® Dan Gheorghiadis a reintrat brusc in grația presei ateniene • Perioada critică 
a Portugaliei ® Ce echipă vom alinia la 14 mai, în partida cu Elveția ?

ATENA, 18 aprilie (prin te
lefon). Timpul vindecă rănile 
pricinuite de... fotbal, aici, în 
orașul de la poalele Acropolei.

Ce timpul ? O singură zi s-a 
aflat antrenorul Dan Gheor
ghiadis la un pas de groapa 
cu lei și iată-i acum apărat 
de presa ateniană care joi, 
după meci, îl atacase cu vehe
mență.

în numărul său de azi, 
ATLITIKI IHO (Ecoul spor
tiv) publică un amplu comen
tariu pro-Gheorghiadis. ,.în 
viitoarea insatisfacției, produ
să de rezultat, toată lumea, 
inclusiv noi — spune cronica
rul lui Atlitiki Iho — a cău
tat să-l scoată pe Dan Gheor
ghiadis singurul țap ispășitor. 
Se uită prea ușor faptul că 
aceiași jucători care au stră
lucit sub bagheta sa in meciul 
cu Portugalia au fost de nere
cunoscut miercuri, pe Karais
kakis. Să-1 menținem, în con-

tinuare, la conducerea tehnică 
a naționalei. Campania pentru 
Mexic se află abia Ia .jumă
tate, să-i prelungim învesti
tura Iui Gheorghiadis pînă la 
capăt. Este un om capabil, cu 
principii dintre cele mai sănă
toase. Și apoi, 
tinuare ziarul, 
facem 
dată 
Cine se

„M-a 
evoluția 
declară, 
norul Dan Gheorghiadis, azi, 

ziarul TA NEA (Noutățile).
a jucat tehnic, gîndit. și 

va spune și de aci înainte 
cuvint greu în scria noas-

scrie în con- 
e bine să nu 

abstracție de replica 
de fotbaliștii români, 

aștepta
surprins și pe mine 

echipei române — 
printre altele, antre-

in 
Ea 
i?i 
un
tră“.

★
...Interesantă, pasionantă a 

devenit după 16 
pentru calificare

(Continuare In

aprilie lupta 
în seria I.

pag. a 3-a)

Miine,
in divizia A

la fotbal

ETAPA
A XXII-a
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în pagina a 
avancronica 

noastră

fluie-
par-

Arbitrul a 
rat sfirșitul 
tidei și fotbaliștii 
români se îmbră
țișează cu căldură 
pentru punctul 
obfinut de ei pe 
stadionul atenian 
Karaiskakis,

i
I
I
I

II inițiativă valoroasă5

al Organizației Pionierilor
In activitatea didactică, 

profesorii de educație fi
zică au importanta sarci
nă de a organiza unele 
acțiuni de masă cu carac
ter demonstrativ. Avin- 
du-se in vedere necesitatea 
generalizării experienței 
pozitive, Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor 
a lansat un Concurs pen
tru programe de demon
strații de masă, serbări, 
parăzi și defilări sportive 
pionierești.

Pentru a afla amănunte 
despre acest concurs ne-am 
adresat tov. lector univer
sitar FLORIN MORARU, 
de la C.N.O.P., care ne a 
răspuns cu amabilitate :

„Concursul, primul de 
acest gen, l-am organi
zat in scopul valorificării 
celor mal bune tradiții 
ale sportului școlar in a- 
cest domeniu, al organiză
rii unor acțiuni de masă 
cu 
El 
ror 
in acest domeniu, 
ce este esențial șl demn 
de reținut, este faptul că 
aceste programe trebuie 
să se adreseze condițiilor 
diferite in cadrul școlilor 
noastre generale (sat, oraș, 
munte, șes etc.), prț punlnd 
soluții originale, inventive, 
accesibile și economice, 
de antrenare a pionierilor 
in cadrul unor marifestațli 
sportive de masă. Tema-

caracter demonstrativ, 
este deschis Uitu
celor cu preocupări 

Ceea

tica programelor îmbracă 
forme variate, tocmai pen
tru a permite 
creatorilor să se manifes
te din plin. La 
pot fi prezentate : 
grame de gimnastică 
ansamblu cu și fără obiecte, 
portative, pentru reprize 
mixte sau separat pentru 
băieți și fete, diferite in
scripții pe stadion, în tri
bune sau în fața acestora, 
teme și modalități diferite 
de realizare a unor parăzi 
și defilări, exerciții acroba
tice și piramide executate 
cu un mare număr de co
pii, programe complexe 
pentru desfășurarea unor 
serbări sportive școlare, 
diferite modele originale 
de aparate și obiecte por
tative necesare pentru de
monstrații. Acum sîntem 
în așteptarea lucrărilor pe 
care le vrem cit mai nu
meroase șl 
conținut/1

Sperăm și 
inițiatori, că 
dotat și cu 
tante. va constitui un bun 
prilej de afirmare a unor 
creatori, iar prin culege
rea ce va fi editată pe 
baza lucrărilor primite, o 
tribună a schimbului de 
experiență, a promovării 
fanteziei în organizarea 
unor acțiuni de masă cu 
caracter demonstrativ pen
tru elevi.

Em. FANTANEANU

fanteziei

concurs 
pra

de

mal pline de

noi, alături de 
acest concurs, 
premii lmpor-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

examenul Atunci, cînd după decenii de 
activitate bogată în victorii, dar care a 
cunoscut și amărăciunea eșecurilor, Dinu 
<_ristea s a hotorît să părăsească sta
dionul, toți cei care i-au cunoscut viața 
de sportiv au încercat o emoție vie dar 
și un regret.

Atunci cînd Lia Manoliu va înceta 
de a mai evolua pe stadioanele pe care 
a cunoscut supreme bucurii si va romî- 
ne să muncească numai la planșa de 
proiectare, vom încerca aceeași tris
tețe. Intr-adevăr, există o tristețe în toate 
aceste momente în care sportivul a fost 
învins de implacabila scurgere a timpu
lui și de amputările fiziologice cu care 
Cronos ne marchează. Dar, pentru spor
tivul care pleacă și pentru iubitorul 
constant al activității sportive, momen
tul de trislete este amalgamat și cu 
bucurja de a face un bilanț în care ac
tivul domină copios pasivul. Este mo
mentul în care tristețea devine bucurie 
și bucuria tristețe, este momentul care 
deși apare paradoxal, există ca o certă 
realitate.

Cunoaștem, însă, și retrageri care ne 
întristează în exclusivitate prin impli
cațiile ce le oferă. Un asemenea caz 
îl prezintă înotătorul Teodor Nicolae, 
care, la vîrsta de 13 (treisprezece) ani, 
își anunță retragerea din activitatea 
sportivă. Motiveie ? Nici boala, nici in
satisfacțiile.

La 13 ani, copilul Teodor Nicolae s-a 
supărat că a fost admonestat de antre
nor pentru acte de indisciplină. In nu
ditatea lui, faptul ne apare nu ca o 
copilărie, ci ca o atitudine incompatibilă 
care se manifestă la un copil. El a de
venit prematur vedetă. El se comportă 
ca o vedetă întelegînd să-și însușeas
că numai ifosele și capriciile, dar igno- 
rînd obligațiile ce incumbă sportivului 
de valoare, sportivul care a urcat sau 
urcă spre virful piramidei.

îi vom acorda o circumstanță ate
nuantă — finind seama de vîrsta lui — 
dar, în același timp, -vom consemna-o 
pe aceea agravantă pentru cei ce 
răspund de formarea în viafă a lui Teo
dor Nicolae. Oare părinții minusculului 
sportiv, dirigintele clasei în care în
vață, cunosc această hotărîre ? Și dacă 
o cunosc, am fi foarte curioși jă știm 
ce atitudine au adoptat. Pentru noi, prin 
faptul că nu cunoaștem nimic despre 
revenirea la sentimente mai bune ale 
micului sportiv și mare nedisciplinat, 
concluzia este că nu au aflat această 
ispravă, pentru că nu putem concepe 
că, dacă o cunosc, au tratat manifes
tarea acestui copil sportiv cu indife
rență.

Oricum, faptul în sine obligă la me
ditație și subliniază obligația familiei 
și școlii de a veghea viața sportivă a 
copiilor, în egală măsură în care an
trenorul trebuie să manifeste interes 
pentru activitatea scolaiă a acestora. 
Dezinteresul, dinfr o parte sau alta, poa
te conduce la ratarea pe plan sportiv 
și în viață a unor elemente în care 
ne-am pus speranțe.

Niki Mihail BURILEANU
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în ultima lună au avut loc 
o serie de concursuri ale că
ror rezultate constituie recolta 
primului ciclu de pregătire.

Răspîndite în cîteva locali
tăți din țară aceste concursuri 
au însemnat un pas înainte 
către raționalizarea activității 
competiționale. Reșița a găz
duit Concursul de primăvară 
rezervat categoriilor de copii 
de 8, 10 și 12 ani. La Bucu
rești s-a desfășurat cel simi
lar pentru copiii de 14 și 16 
ani și în cronicile acestui con
curs s-a remarcat că rezul
tatele copiilor de 14 ani sînt, 
în medie, mai bune decît ale 
juniorilor. Observație justă, 
care vizează un aspect esen
țial.

Pentru a desluși cauzele 
plafonării juniorilor (anchetă 
deschisă de ziarul Sportul), 
analiza trebuie să înceapă cu 
t> privire mai atentă asupra 
rezultatelor copiilor de 8. 10 
și 12 ani. La Reșița, în două 
zile de concurs, s-au desfă
șurat patru reuniuni cu 52 de 
probe și 592 de participări 
ceea ce ar fi încurajator. 
Dar, conform obiceiului, copiii 
au fost înscriși la limita su
perioară a prevederilor regu
lamentare adică, au fost puși 
să concureze cam de patru 
ori pe zi, și în acest fel lista 
persoanelor fizice — a micilor 
persoane fizice — supuse a- 
cestui maraton competrțional 
depășește abia 150. Perfor
manțele bune însă, se pot nu
măra pe degete. Au partici
pat 12 secții din șapte centre; 
printre absenți — Clujul și 
Tg. Mureș !

Comportarea celor prezenți,

ca și absențele menționate 
sînt rezultatul „diferenței" de 
opinii între specialiștii impli
cați în pregătirea și organiza
rea activității.

Pentru o caracterizare suc
cintă și expresivă a întregii 
competiții este necesară și su
ficientă analiza probelor de 
ștafetă.

Posibilitatea alcătuirii unei 
ștafete, măcar la o singură 
categorie, dovedește că în sec
ția respectivă activează mini
mum patru copii de aceeași 
vîrstă și de aceeași pregătire. 
Acest minimum este singura 
dovadă că cei care răspund 
de activitatea unei secții de 
înot înțeleg raportul — in- 
divid-colectivitate — pe care 
se bazează organizarea orică
rei grupe de înot. Sport indi
vidual •«’in excelență, înotul 
nu pî, ț progresa în mod 
continuu decît dacă antrena
mentul se desfășoară în grupe 
omogene. Aceasta este rațiu
nea pentru care în lume au 
apărut grupele de vîrstă, care 
sînt o necesitate și nicidecum 
o manifestare de grandoma
nie. Sînt peste 10 ani de cînd 
la noi nu s-a mai ivit o sin
gură înotătoare de craul ca 
pabilă să înoate constant 
„suta" în 67 de secunde. Nu 
s-a format și nu se va forma, 
cert, atîta timp cît se consi
deră că prin pregătire inten
sivă a 1—2 copii se poate 
ținti către nivelul internațio
nal. 1:07,0 este o cifră foarte 
modestă dar n-au reușit să se 
stabilizeze la ea, nici Cristina 
Ursu, nici Liliana Gruia, nici 
Gonos, Schuler sau Cehanzuc.

Nu au nici o semnificație

performanțele obținute de co
pii prin antrenament intensiv, 
dacă pepiniera este anemică.

De ce a fost întrecută Eu
genia Cristescu la 100 m liber 
și de ce a luptat din greu 
pentru locul I la 400 m liber 
în fața unei necunoscute 7 
Pentru că Dinamo nu poate 
alinia patru copii într-o șta
fetă de categorie B și încear
că să culeagă toate titlurile 
posibile doar cu doi copii, E. 
Cristescu și D. Pop. Iar Emil 
Tsiltsche a dispărut din frun
tea categoriei lui, de aseme
nea, pentru că nu a avut 
coechipieri de aceeași valoare 
în secția sa.

Principala cauză este dezor
ganizarea care domnește în 
secțiile încadrate cu mai 
mulți antrenori și aceasta 
crește proporțional cu numă
rul antrenorilor.

Din 12 ștafete disputate, 
S.S.E. Reșița a cîștigat 9 și 
Petrolul 3. Celelalte 10 secții 
unde fiecare antrenor lucrea
ză individual (Șc. sp. 2, Șc. 
sp. 1, Steaua, Dinamo) s-au 
prezentat lamentabil. Mai 
mult, la nici o probă de șta
fetă, culoarele nu au fost 
complet acoperite (la 4x100 m 
liber fetițe B s-a prezentat o 
singură ștafetă). Și iată cum 
culegem acum, după. 10 ani, 
roadele acestei dezorganizări. 
S-au risipit zeci de talente 
autentice și baza de selecție 
a devenit tot mai redusă. Cred 
că singura soluție este orga
nizarea activității pe princi
piul grupelor de vîrstă și re
glementarea conținutului an
trenamentelor copiilor.

Remus DRAGUȘANU

Încotro se îndreaptă | 
voleiul românesc? i

ATACUL

O discuție cu binecunoscutul 
tehnician Tărfase Tănase, an
trenorul echipei naționale și 
a! echipei campioane, Steaua, 
prezintă, din punctul de vede
re al reporterului, o serie de 
avantaje și de garanții. Avan
tajele oferite de cunoașterea 
aprofundată a problematicii ce
lor două team-uri și deci ga
ranțiile decurgind din răspun
derea oficială a interlocutoru
lui nostru.

REP. : Voi începe, tovarășe 
Tănase, cu cîteva întrebai i „de 
baraj", pentru a avea împreu
nă, în continuare, o bază de 
discuție. Sper că nu aveți ni
mic împotriva a- 
cestei abordări a- 
brupte, care nu ur
mărește nimic alt
ceva decît atinge
rea mai rapidă a 
miezului problemelor.

T TANASE : Nu numai că 
nu mă deranjează, dar un ase
menea mod de tratare, fără in
troduceri, fără artificii, îmi și 
place.

REP. : Așadar, cum apre- 
ciați stadiul (nivelul) actual ai 
voleiului românesc în compa
rație cu cel de acum 6, 7, sau 
8 ani ?

T. TANASE : Intre termenele 
.regres" și „stagnare", aș ale
ge pe ccl de-al doilea. Cred 
că in ultimii 7—8 ani, voleiul 
nostru a bătut, cum se spune, 
pasul pe loc.

REP. : Alegind termenul 
.stagnare", înseamnă că pu
neți semnul egal intre factorii 
(sau coordonatele) voleiului ro
mânesc de acum 7—8 ani și cei 
de acum. In această ordine de 
idei, nu vi se pare, de exem
plu, că trăgătorii din perioada 
amintită — Nicolau, Plocon, 
Derzei, Szocs, Păunoiu, Grigo- 
rovici — erau mai valoroși de
cît cei de azi — Udișteanu, Tîr- 
lici, Schreiber, Barta, Crețu 7

T. TANASE : Ba da

REP. : Dar, oare, ridicătorii 
Drăgan, Fierarii, Cherebețiu, 
Ganciu, Cozonici nu erau, și ei, 
superiori celor de azi — Sto 
ian. Cristiani, Stamate 7

T. TANASE î De aseme
nea, da

REP. : Dar organizarea jocu
lui, interpretat, după cum se 
vede, de „actori" mai slabi, nu 
împrumută și ea ceva din mar
ea interpreților 7 N-a suferit 
oare și ea 7 Anticipînd — ier- 
tați-mă — răspunsul dv., v-aș 
întreba dacă nu reveniți asu
pra termenului de caracterizare 
ales.

T. TANASE : Intr-adevăr, în

DISCUȚIE CU ANTRENORUL T. TĂNASE

acest context, „regres" este un 
termen mai fidel.

REP. : Care ar fi, după pă
rerea dv., cauzele principale 7

T. TANASE : Aș pleca de la 
trei cauze primordiale : 1. Se
ceta apariției marilor valori 
(tip Drăgan, Nicolau, Derzei, 
Fierarii etc.) ; 2. Pregătirea ne
corespunzătoare la destule clu
buri : 3. Un sărac calendar in
ternațional, care nu oferă tes
tele necesare oricărui progres.

REP. : Oprindu-ne la prima 
cauză, nu credeți că responsa
bilitatea ei o poartă antrenorii?

T. TANASE : Și ei. Deși să 
știți că în volei, ca și în alte 
jocuri, a început să bintuie un 
vînt de nepăsare în rîndul ti
nerilor.

REP. : Acceptînd și a doua 
explicație a dv., care ar meri
ta, în treacăt fie spus, o an
chetă în rîndul tinerilor din 
școli, apare inevitabilă, totuși, 
relația: puține cadre de volei
baliști de valoare înseamnă, 
fatal, puțină preocupare din 
partea antrenorilor.

T. TANASE : De acord. Aș 
vrea însă să vă pun și eu o 
întrebare : știți cîți antrenori

cu normă întreagă activează in 
Voleiul nostru 7

REP. : Mărturisesc că nu.
T. TANASE : Patru sau cinci! 

Iată o cifră care spune multe...
REP. : Intr-adevăr. Spune- 

ți-mi, pe plan internațional, 
care ar fi, după părerea dv., Ia 
ora aceasta, cota voleiului ro
mânesc ?

T.TANASE : în frunte, dis
tanțate. se află U.R.S.S. și Ja
ponia. Urmează Cehoslovacia, 
R.D.G., Polonia, Bulgaria... A- 
ceasta ar fi ordinea după ul
tima Olimpiadă, unde voleiul 

noștru nici n-a 
fost reprezentat...

REP. : Aceleași 
meciuri de volei 
care umpleau, a- 
cum 7—8 ani, sala 

Floreasca, sînt acum urmărite 
doar de 30—40 de oameni. Cum 
vă explicați fenomenul ?

T. TANASE : Prin reducerea 
campionatului la două-trei par
tide decisive...

REP. . 'Celelalte echipe joa
că — probabil — mai mult de 
amorul artei ? Deci fără șan
se, fără perspective.

T. TANASE . Așa este. Știți, 
bunăoară, că Steaua, echipa pe 
care o antrenez, n-a cîștigat 
campionatul datorită unei nete 
valori superioare Nu. Am în
vins, in primul rind, datorită 
slăbiciunilor echipelor Dinamo 
și Rapid. Noi ne-ant pregătit, 
poate, mai mult. Atît.

REP. ; Tăind aici firul dis
cuției ați putea să ne spuneți 
încotro credeți că se îndreaptă 
voleiul românesc ?

T. TANASE : Dacă nu se vor 
lua urgent măsuri energice și 
multilaterale, spre ANONIMAT! 
Un cuvint crud și trist, care 
ascunde însă o perspectivă și 
mai crudă, și mai tristă...

Marius POPESCU
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BASCHET : Sala Arhitecturi 
de Ia ora 16 : IEFS II-Univer- 
sitatea București (f), Arhitec- 
tura-Școala sportivă Ploiești 
(f), Universitatea—Petrolul Plo
iești (m), Rapid II-Voința 
București (f), meciuri în ca
drul diviziei B.

HANDBAL : Teren Giulești, 
ora 16,20 : Rapid-Universitatea 
București (f.A), in cadrul cam
pionatului național.

BOX : Sala Casei de cultură 
s. sectorului 5 (calea Șerban 
Vodă nr. 213), de la ora 18 : 
finala „Cupei Constructorul".

GIMNASTICA : Sala de la 
complexul „23 August”, de la 
ora 17 : meciul internațional 
dintre echipele de juniori și 
junioare ale României și Bulga
riei (exerciții libere).

POPICE : Arena Laromet, de 
la ora 16 : Laromet—Gaz me
tan Mediaș (f.) ; arena Ciulești, 
de la ora 16 : Rapid—Hidrome
canica Brașov (f), arena Fri
gul, de la ora 16 : Gloria-Pe- 
trolul Ploiești (m), meciuri in 
cadrul diviziei A.

TENIS DE ClMP : Teren 
Progresul, de la ora 15 : con
cursul de verificare a lotului 
național.

ATLETISM : Stadionul Dina
mo, de la ora 16 : Concursul 
republican de primăvară al 
juniorilor mici.

MIINE

FOTBAL : Stadionul Giulești, 
ora 9 : Rapid—Farul (tineret) ; 
stadionul Republicii, ora 11 : 
Rapid—Farul (A) ; teren Stea
ua—Ghencea, ora 10 : Steaua— 
A.S.A. Tg. Mureș (tineret) ; 
stadionul Republicii, ora 16.30 : 
Steaua—A.S.A. Tg. Mureș (A) ;

DIRECȚII Șl TENDINȚE ÎN HOCHEIUL CONTEMPORAN
Campionatul mondial de la 

Stockholm, încheiat cu trei 
săptămîni în urmă, marchea
ză, în lunga istorie a hoche
iului pe gheață, un moment 
de vîrf ca perfecțiune tehnică 
și ca spectacol sportiv. Rare
ori ca acum, în capitala Sue
diei, ne-a fost dat să vedem 
partide atît de palpitante, cu 
o asemenea încărcătură de 
dinamism și tensiune.

Se desprind multe învăță
minte și concluzii din recenta 
confruntare a titanilor hoche
iului. în privința concepției 
de joc, nota dominantă a de
venit atacul. Atacul (care este 
cea mai bună apărare) n-a 
fost abandonat total nici chiar 
în momentele de inferiori
tate numerică. Dovadă : nouă 
goluri marcate de echipe cînd 
se aflau cu patru jucători de 
cîmp pe gheață — fapt pro
babil fără precedent.

Atacul, deci, dar cum? Prin- 
tr-o presiune permanentă asu
pra adversarului, îmbinîndu- 
se în ofensivă „zona" și jocul 
„om la om".

Decisivă a fost, din acest

punct de vedere, circulația 
intensă, atît a jucătorilor cît 
și a pucului. Pasele erau exe
cutate într-o viteză ameți
toare și, 'totuși, foarte precis. 
Spre exemplu : echipierii for
mației U.R.S.S. din 804 șuturi 
hotate de noi, au avut doar 
192 greșite, Cehoslovacia are 
un raport de 628—194 ; iar 
Suedia 505—144. Precizia s-a 
manifestat și în șuturile la 
poartă. Din 1907 șuturi au 
fost înscrise 219 goluri. Adică, 
1 gol la 8,7 încercări. Ceea 
ce nu este de loc puțin !

Două scheme tactice au fost 
folosite, cu precădere, în or
ganizarea atacului :

1. Pucul era trimis din spa
tele porții sau din colțul tere
nului la un jucător demarcat 
lingă mantinelă și care se 
lansa spre mijlocul terenului 
efectuînd un schimb de locuri 
cu centrul înaintaș ;

Z. Doi sau trei jucători cău
tau să se demarce la linia 
roșie în timp ce fundașii fă
ceau schimb de pase între ei 
pînă cînd găseau un coechi
pier aflat în poziția cea mai

S-a schimbat ceva 
in tehnica de competiție?

UN ALT SECRET AL VICTORIILOR LUI KILLY
De-a lungul scurtei istorii mo

derne a schiului, cîteva nume 
s-au impus cu deosebire, atît prin 
performanțele sportive — strălu
citoare de altfel — cît mai ales 
prin aceea că au revoluționat teh
nica alunecării, au îmbogățit, ar
senalul de mijloace al sportivu
lui în luptă cu timpul și cu ad
versarii. Astfel nu pot fi uitați 
Hannes Schmider, Tony Seelos, 
Emile Allais, James Couttet, Ste
in Eriksen și mai recent Jean 
Claude Killy.

Un vechi proverb spune că ni
meni nu se naște profet în țara 
lui. Ei bine, Killy este una din 
rarisimele excepții prin care se 
confirmă de obicei regulile. Prin 
talentul său, prin voința sa, prin 
neconformismul său tehnic a 
fost recunoscut de la început ca 
o mare speranță a schiului fran
cez, s-a bucurat de încrederea și 
sprijinul antrenorilor și conducă
torilor sportivi, chiar atunci cînd 
stilul său, maniera de a aborda 
concursul sau diferitele dificul
tăți tehnice, le păreau cel puțin 
bizare, iar pe cei mai „ortodocși" 
îi indignau. Personalitatea sa 
sportivă a fost atît de uriașă, în- 
cît a avut darul să convingă nu 
numai pe prieteni, ci și pe cei 
mai Înverșunați adversari care 
s-au grăbit să-1 copieze.

Acum 10 ani, la Val d’Isere, un 
adolescent aluneca printre oribi
lele hopuri-movilă formate pe 
pirtie fără șocuri în taluzuri, ci 
dimpotrivă lin, curgător ca o 
bilă perfect rotundă ce se rosto
golește pe o masă netedă, ins
tinctiv Killy descoperise o teh
nică nouă — absorbirea. De a- 
tunci Killy a pierdut și a regăsit 
în numeroase rînduri (sub in
fluența tehnicienilor) această teh
nică nouă căreia nu i-a înțeles 
adevărata valoare practică decît 
prin 1965—1966, cînd încep uimi
toarele sale performanțe obținu
te în noul „stil" care a consa
crat de fapt această tehnică. El
vețianul Giovanoli, Nancy Gre
ene, austriacul Alfred Matt au 
fost primii care l-au urmat, iar 
sezonul 1969, spre uimirea tutu
ror, a adunat la startul marilor 
competiții internaționale zeci de 
siluete Killy. Tehnica se univer
salizase. însuși Karl Schranz, 
marele rival al lui Killy, s-a an
trenat toată vara pentru dezvol
tarea deosebită a musculaturii 
abdominale și a coapselor pe care 
o pretinde această tehnică atle
tică, faimoasa poziție joasă, așe
zată, de ușor recul, dar care a- 
duce o mai bună alunecare, o 
absorbire (întocmai ca suspensia 
unui automobil) a tuturor acci
dentelor de teren. Și, după cum 
știm, Karl Schranz n-a mai putut 
fi învins de nimeni în acest sd*- 
zon. Și fetele și-au însușit acest 
stil nou de alunecare ; Florance 
Bteurer, Gertrud Gabl, Francoise

Machi, pentru a nu cita decît 
cîteva nume.

Nu este timpul potrivit șl nici 
spațiul ca să intrăm în amănun
te, totuși iată foarte pe scurt 
despre ce este vorba. Absorbi
rea este un procedeu tehnic, foar
te sigur pentru traversarea în 

viteză mare a slalomurilor și sla
lomurilor uriașe taluzate. Ea în
găduie și o mai bună alunecare 
evitînd șocurile din taluzuri, de
oarece în momentul în care iz
bitura urmează să se producă, 
schiorul absoarbe denivelâția 
printr-o energică contracție a 
mușchilor abdominali care pro
duce două efecte : bustul baseu* 
lează brusc în jos și înainte, in 
direcție oblică între schiurile a- 
flate la început de cristianie și 
bastonul înfipt, iar coapsele sînt 
trase în sus ; picioarele ușor îm
pinse spre înainte, spre a se 
plasa instantaneu în exteriorul 
noului viraj ajutat și de bustul 
care anticipează întreaga mișcare 
datorită sprijinului pe baston. La 
sfîrșitul deplasării spre înainte, 
picioarele execută o pivotare 
care strînge virajul. Impresia ge
nerală este a unei poziții in.tîr- 
ziate, de recul. Dar această teh
nică deosebit de eficace în talu
zuri și gropi capătă o importan
ță excepțională în special pentru 
schiorii care la marile concursuri 
Internaționale pornesc cu nu
mere mari de start ; de aceea 
cred că pentru schiorii noștri 
este esențială însușirea acestei 
tehnici. Ei ar trebui să exerseze 
în antrenamente aceleași condiții 
pe care le întîlnesc în confrun
tări și să găsească mijloacele 
cele mai potrivite printre care 
noua tehnică.

în coborîre, amenajările tehni
ce obligatorii intervenite, supri
marea zonelor vălurite pericu
loase, au făcut — se spune — 
această probă mai ușoară. Atunci 
cînd pîrtiile erau mult mai difi
cile, schiorul frîna în mod obli
gatoriu în numeroase puncte, 
căci altfel n-ar fi reușit să trea
că. Vitezele erau mai scăzute ca 
astăzi, cînd lipsesc marile și 
multiplele dificultăți. Acum însă, 
viteza sperie mult mai mult ca 
înainte. Ea a devenit noua difi
cultate și din această cauză a 
fost, reabilitat, curajul, dorința de 
a învinge, decizia reacțiilor, în 
dauna unui rafinament tehnic pe 
care-1 pretindeau vechile coborîri.

Din cauza vitezei neobișnuite, 
a nenrevăzutului pe care-1 con
ține, coborîrea rămîne marea a- 
ventură a schiului, în care in vi
itorul apropiat, temperamentul, 
curajul și menținerea permanen
tă a pozițiilor aerodinamice vbr 
fi hotărîtoare în obținerea vic
toriei.

Mihai B1RA

avantajoasă. Echipele U.R.S.S. 
și Suediei, mai ales, au folo
sit această combinație benefi
ciind insă de aportul unor 
fundași virtuoși ca Ragulin, 
Kuzkin, L. Swedberg, Norlan
der, Arne Karlsson.

Jocul întregului dispozitiv 
se desfășura in atac ca un e- 
vantai, după care înaintașii 
se înșirau în trepte pentru a 
cîștiga teren în profunzime.

Cele mai frecvente pătrun
deri peste linia albastră s-au 
făcut prin aruncarea pucului 
și urmărirea lui. In general, 
s-a vădit tendința atacanților 
de a evita, prin deplasări ra
pide și schimburi de locuri, 
contactul direct, deoarece jo
cul cu corpul (blocarea și bo- 
dycheckul), erau în apărare 
arme de căpetenie.

Atît pătrunderile, cît și si
tuațiile de gol se construiau 
prin porțiunea centrală a trei
mii din fața porții. Pentru că 
șuturile de la distanță erau 
neoperante în fața unor por
tari de talia lui Holmquist, 
Zinger sau Dzurilla.

Mult mai frecvent ca altă 
dată s-au găsit în fața porții, 
în luptă cu fundașii, unul sau 
doi jucători, gata oricînd să 
devieze pucul tras de un 
coechipier. Pregnant a ieșit în 
evidență participarea activă a 
fundașilor la atac, unii dintre 
ei ajungînd chiar în luptă 
directă cu... portarul.

O asemenea tactică, emina
mente ofensivă, a solicitat 
imens fizic și psihic pe ju
cători. Deși toți aveau o pre
gătire formidabilă, efectele e- 
fortului s-au vădit: de la 11,66 
goluri pe joc în prima zi pro
centul a scăzut la 7,3 în ultî 
mă zi. Cam atît despre atac 
Intr-un articol viitor, despre 
apărare.

Titinel TEODORESCC

Maturitatea si coeziunea- 
uri care au determinat

bogatei
un al 7-lea ti-

dinamoviștilor 
valori deose-

In ciuda majorității pronos
ticurilor, pe marginea eternului 
duel Dinamo—Steaua, pronun
țate la'startul campionatului na
țional recent încheiat, care în
clinau spre cvintetul condus de 
Dragoș Nosievici, „5“-ul dina- 
movist a triumfat din nou in 
principala competiție internă a 
baschetului românesc, ciștigind 
24 din cele 25 de partide sus
ținute. IWihni Albu și coechipie
rii săi au dominat cu o pres
tanță demnă de relevat întreaga 
întrecere, adăugind — cu me
rite de necontestat 
colecții de trofee 
tiu național.

Performanța 
poartă girul unei
bite. Și aceasta nu numai pen
tru că echipa pregătită cu mul
tă pricepere (și, de ce n-am 
spune-o, cu dragoste) de Dan 
Niculescu a devenit matură în 
adevăratul sens al cuvintului, cu 
un sistem de joc adecvat po
sibilităților jucătorilor, bine pus 
la punct, in care fantezia, spi
ritul de inventivitate se împle
tesc armonios cu o riguroasă 
disciplină tactică. Frumusețea 
succesului (față de alte victorii 
anterioare) rezidă și din faptul 
că, în sezonul respectiv, bâs- 
chetbăliștii dinamoviști s-au vă
zut nevoiți să înfrunte un ad
versar serios întărit, folosind 
în partidele decisive doar 5—6 
jucători. Coeziunea lor sufle
tească, spiritul permanent de 
înțelegere și întrajutorare care 
i-a unit și i-a călit în întreceri 
dintre cele mai dificile, s-au

succesul dinamoviștilor
șl lui Pavel Visner, al cărui spi
rit de abnegație pentru echipă 
a fost deseori hotăritor. Au mai 
fost folosiți pe parcursul între
gii competiții M. Andreescu, M. 
Mazilu, H. Giurgiu și G. Bradu. 

De la platforma pe care se 
află la ora actuală campionii ță
rii și pină la cercul restrîns al 
echipelor de mare valoare de pe 
continent, nu a mai rămas decit 
un singur pas. Pentru a-1 par
curge insă, dinamoviștilor li se 
poate pretinde cu deosebită 
stringență completarea lotului și 
o mai largă omogenizare a sa. 
De asemenea, un plus de disci
plină (pe cale de realizare) 
va aduce formației din Ștefan 
cel Mare o permanentă lărgire 
a numărului de admiratori și, 
implicit, un frumos renume pe 
plan internațional.

nu mai are 
renunțat la 
de principal 
deveni idea-

dovedit in cele din urmă arme 
fle bază, în fața cărora toți ad
versarii, in frunte cu Steaua, au 
fost nevoiți să se încline.

Cine sînt autorii noii Izbînzi 
dinamoviste 7 Mihai Albu, dirz 
și*. in același .timp rafinat, pen
tru care baschetul 
multe secrete, a 
efemerH satisfacție 
realizator, pentru a
lui conducător de joc al coechi
pierilor săi. Radu Diaconescu, 
fin tehnician, invenții’ și explo
ziv, deseori irezistibil prin cu
mulul său de temperament și 
fantezie, a ajuns omul cel mai 
percutant al echipei. Gheorghe 
Novac, suveran în lupta la pa
nou alături de inimosul Adolf 
Cernea alcătuiesc un cuplu la 
înălțime (din multe puncte de 
vedere) pe plan național. Cel 
de ăl 5-lea post in angrenajul 
dinamovist a revenit pe rind lui 
Constantin Dragomirescu (admi
rabil în finalul campionatului)

Campionatul masculin
NICOLAE VICIU - COȘGETE- 

RUL CAMPIONATULUI

a. v.

in cifre și procentaje
MIHAI ALBU — CAMPIONUL 

aruncărilor libere
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stadionul Politehnica—C.A.M., 
ora 11 : Politehnica—Dunărea 
Giurgiu (B) ; teren T.U.G. (șo
seaua Giurgiului), ora 11 : Âu- 
tobuzul-Celuloza Călărași (C) ; 
teren Sirena (str. Glodeni nr. 
l-lacul Tei), ora 11 : Sirena- 
Ideal Cernavodă (C) ; teren Vo
ința (șos. Pipera), ora 11 : Vo- 
ința-Metalul Tirgoviște (C).

RUGBY : Teren Grivița Ro
șie (Parcul Copilului), de la 
ora 9 : Grivița Roșie—Clubul 
sportiv școlar București (der- 
byul campionatului de juniori), 
Grivița Roșie-Gloria (A) ; te
ren Progresul, de la ora 9 : 
Progresul—Constructorul Buc» 
(A), Dinamo—Steaua (A)

POPICE : Arena Frigul, de 
la ora 8 : Gloria-Petrolul (m), 
meci in cadrul diviziei A.

VOLEI : Sala Floreasca, de 
Ia ora 11,30 : Dinamo-Rapid 
(m. A) ; sala Giulești, de la 
ora 8 : Construcții-Medicina 
Buc. (m. B), Rapid—Ceahlăul 
Piatra Neamț (f. A), Medicina— 
C.P.B. (f. A), Semănătoarea— 
I.E.F.S. (m. B) ; sala Progresul, 
de la ora 9 : Progresul-Pro- 
gresul Rm. Sărat 
Constructorul, de 
Viitorul—A.S.E. (f. 
Roșie—Universitate

CĂLĂRIE : Baza hipică din 
calea Plevnei, de la ora 10 : 
Concurs de obstacole organizat 
de clubul sportiv Steaua.

CICLISM : Șoseaua Bucu
rești—Ploiești (varianta Buftea),- 
km. 20, de la ora 9 : start in 
faza pe Capitală a campiona
tului național ele contratimp in
dividual.

(f. B) ; -sala 
la ora 9,30 ;
B), Flacăra 
Buc. (f. B).

De la start
Cu citeva zile în urmă, trei 

mărșăluitori juniori ’de la aso
ciația sportivă P.T.T. București, 
elevi ai maestrului sportului 
Dumitru Paraschivescu, au par
ticipat la două întreceri în Ce
hoslovacia. In prima cursă, des
fășurată pe aleile parcului 
Smetana din Olomouc, pe dis
tanța de 10 km, învingător a 
fost G. Bencik (Cehoslovacia) 
în 44:43,0. urmat de compatri- 
oții săi M. Zavadski (44:50,2), 
J. Macek (45:05,0) și V. Parizek 
(46,35,6). Constantin Stan, cu 
46:45,2. a ocupat locul 5, Eugen 
Dragu (49:05,0) locul 8, iar Con
stantin Staicu, bolnav de gripă, 
s-a clasat al 9-lea (49:21,0). 
Două zile mai tîrziu, pe pista 
stadionului Dukla din Praga, 
s-a disputat proba de 1 oră 
marș, la care au luat startul 
mărșăluitori din Danemarca, 
R.F.G.. România și Cehoslova
cia. De această dată, juniorii — 
români au dominat net, situ- 
indu-se în ordine pe primele 
trei locuri. Ciștigătorul. C. 
Staicu (restabilit), a acoperit în 
cele 60 de minute 12 540 m. Au 
urmat în clasament C. Stan 
(12534 m). E. Dragu (12 115 m). 
V. Dostalik (11 852 m), O. Po
korny (11 627 m), J. Cerovsky 
(11 544 m).

• în organizarea clubului 
Metalul Hunedoara s-a disputat 
tradiționala întrecere de mara
ton redus (30 km). Pentru a 
treia oară consecutiv, pe pri
mul loc s-a clasat Nicolăe Si- 
minoiu (Rapid București). El a 
parcurs distanța în 1 h 42:30.4, 
întrecînd cu aproape 16 secun
de pe suceveanul Aurel Scolo- 
biuc (1 h 42 :46.2). Pe locurile 
următoare : T. Iancovici (Clu
jeana Cluj) 1 h 49:12,6. N. Cea
pă (Farul Constanța) 1 h 49:38,8, 
C. Peca (Universitatea Cluj) 
1 h 50:01,8. I. Reinholtz (U. T. 
Arad) 1 h 53:51.6.

• Rezultate ale atleților hu- 
nedorâni : V. Tîțanu 49:17,4 la 
10 km marș, Șt. Beregszaszi

la sosire

8:57 2 la 3000 m, I. Kovacs 9.2 
la 80 m, Susana Trif 33,70 la 
disc. (G. BALEANU-antrenor).

• La Timișoara, peste 100 
de atleți in concurs. Cei mai 
buni : D. Marian 62.98 la suliță, 
N. Petcu 1,64 la înălțime, Ger
da Kovacs 15,6 la 100 mg. Eli- 
sabeta Rîță 37,66 la suliță, Lia 
Negru 12,8 Ia 100 m și 5.32 la 
lungime. (EM. GROZESCU- 
coresp.).

Duminică,

La încheierea celor 22 de etape 
ale campionatului masculin de 
baschet, timișoreanul Nicolae Vi
ciu (463 puncte-medle 21 de joc) 
l-a învins la mare luptă pe bucu- 
reșteanul Cristian Popescu (462 
p) in întrecerea pentru titlul de 
coșgeter al competiției. Pe locu
rile următoare : 3. - ■ -
423 p. 4. C. Moraru 
Demian 414 p, 6.

403 p, 7. M. RUhring 
Novac 384 p, 9. E. Jekely 
10. M. Cîmpeanu 340 p, 
Birsan 337

Și două 
de interes 
clasament : 
selecționați 
între primii 
decit un singur jucător pivot, 
Horla Demian I

Chivulescu 
415 p, 5. H. 
A. Popovici 
398 p, 8. G.

362 p, 
11. N.
297 p.
lipsite

p, 12. v. Popa 
amănunte nu 
pe marginea acestui 
primii doi nu sînt 

tn Iotul național, iar
5 clasați nu întîlnim

Căpitanul echipei naționale și 
al formației noastre campioane, 
Dinamo București, si-a dovedit și 
în acest an marea precizie în 
aruncările libere. Din cele 52 de 
lovituri de care a beneficiat. M. 
Albu a transformat 46 obținînd 
un procentaj de 88. 
mează în clasament :
mi an 86 la 
Nosfevicj 85 
Cr. Popescu 
5. A. Cernea
Predulea 80 la sută (42/34), 7. E. 
Vizi 79 la sutăK 8—9. V. Irimie și 
Voroneanu 77 la sută, 10. RUhring 
76 la sută, 11—13 M. Cîmpeanu, 
A. Savu și Chivulescu 75

Pe echipe, întrecerea 
cîștigată de formația 
București, care a realizat 
centaj de 74 la sută.

îl ur-
2. H. Da- 

sută (100/86), 3. D.
la sută (42/36), 4.

83 la sută (116/95), 
81 la sută (92/73) 6.

la sută, 
a fost 
Rapid 

un pro-

INAUGURAREA
CĂLĂRIE. Mime, de la ora 

10, pe baza hipică dm calea 
Plevnei va avea loc 
concurs de obstacole 
nul ui. Vor participa 
renți de la cluburile 
Dinamo și centrul de călărie 
București.

motocicliști i noștri
din nou la start

Duminică pasionații sportu
lui cil motor — concurenți și 
spectatori — se vor întîlni la 
Arad, cu prilejul primului 
concurs republican din 196.), 
de viteză pe șosea. în aceeași 
dimineață bucureștenii vor 
putea urmări pe traseul din 
Pantelimon concursul amical 
de pregătire organizat de că
tre Comisia municipală de 
Specialitate în colaborare cu 
clubul Metalul.

Tot duminică Mihai Dănes- 
cu și Petre Paxino se vor a-

I
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SEZONULUI 1969 I

CANOTAJ : Baza nautică a 
Clubului sportiv , școlar, ora 
11.45 : deschiderea sezonului 
nautic.

DE ClMP : 
de la ora 
verificare

Teren
9 : con- 

ă lotului

Dinamo,

primul 
al sezo- 

eoncu- 
Steaua,

CANOTAJ. Duminică, lă 
baza nautică a Clubului spor
tiv școlar de la Herăstrău se 
va da startul, la ora 11,45, în 
tradiționalul Cros al canotori
lor, care inaugurează Sezonul 
nautic al anului 1969. Vor par
ticipa membrii tuturor clubu
rilor și asociațiilor din Capi
tală.

I
I
I
■

TENIS 
Progresul, 
cursul de 
național.

HANDBAL ; Teren
ora 9,30 : Confecția—Voința O- 
dorhei (f. A), ora 10,30 : Dina
mo Buc—Dinamo Bacău (m. A); 
teren Voința, ora 12 ; Vo
ința—A.S.A. Tg. Mureș (m. B); 
teren Tineretului, ora 10 : Școa
la sportivă nr. 3-Liceul Curtea 
de Argeș (junioare), ora 11 : 
Clubul sportiv școlar-Școala 
sportivă Galați (junioare), ora 
12 : Școala sportivă nr, 3—Di
namo București (juniori), ora 
14,15 : Steaua—Liceul Unirea Tr. 
Măgurele (juniori), ora 16,30 : 
Steaua-Dinamo Brașov (m. A).

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 8 : I.E.F.S. II-Școala 
sportivă Constanța (m. B), Clu
bul sportiv școlar-Pedagogic 
Constanța (f. B), I.E.F.S.-
Constructorul (f. A).

ATLETISM : Stadionul Dina
mo, de la ora 9 : Concursul re
publican de primăvară al ju
niorilor mici.

I

Prof. Gheorghe Tanoviceanu

linia la startul campionatu
lui mondial de motocros. clasa 
500 cmc, care se desfășoară la 
Viena. Și o dală cu ei, dar la 
I’ayerne (Elveția), tot în ca
drul campionatului mondial 
de motocros (< lașa 250 cmc) 
vor concura Ștelan Chițu — 
recentul cîștigător al trofeu
lui orașului Barcelona — și 
Cristian Dovids.

în aceeași zi, la Russe, vor 
participa Ion Cucu și Al. 
Datcu, specialiști în alergările 
pe zgură (e.i.).

La 17 aprilie 1969 a încetat 
fulgerător din viață, în vîrstă 
de 63 de ani, prof. Gheorghe 
Tanoviceanu, unul dintre pio
nierii și animatorii jocului de 
rugby în România.

îndrăgostit din tinerețe de 
acest sport el l-a practicat 
cu succes, jucind în formații 
franceze, în timpul studenției, 
apoi în echipe fruntașe româ
nești.

Cînd vîrstă l-a obligat să 
părăsească activitatea de com
petiție, prof. Gh. Tanoviceanu 
a rămas un pasionat al ba
lonului oval. Nelipsit, pe orice

vreme, de Ia meciuri, gata o- 
ricînd să dea o mină de aju
tor, pledînd cu înflăcărare 
pentru popularizarea și intro
ducerea largă a acestui joc 
în școli el și-a adus cu o de
licată modestie un aport en
tuziast și dezinteresat la pro
pășirea rugby ului românesc.

Pe „Papa" Tanoviceanu ni-1 
vom aminti totdeauna zîmbi- 
tor, vesel, juvenil, spiritual, 
cu nelipsita lui pipă. Imagi
nea Să nu poate fi decît vie 1 

înmormintarea are loc du
minică, ora 16, 
Bellu.

fi decît vie 1

la cimitirul



petrolul

Șl ACUM, TOATA ATENȚIA

PROGMSUL? 
DAN CE EU NU 
VNEAU^PM 
GNEme?? 
S//NCĂ 
CUM

LA M/NE NU CONTEAZaL 
/ANNÂ VARĂ, PLoA/E, 
2ÂPAQÂ.„ MECIUL

E MEC/!'f

sportul

FAJĂ ÎN FATĂ
CRIȘUL : Baumgartner

(Katona) — Balogh, Sărac, 
E, Naglil, Popovicl, Dara
ban, cociș (N. Alexandru), 
Suciu, Kun I, Kun II, To- 
meș (Petrescu).

DINAMO BACAU î Ghl- 
ță — Maghiar, Nunweiller 
IV, Velicu, David, Vătafu, 
Nedelcu, D. Ene, Dem
brovschi, Munteanu, 
Iuță.

Bă-

aju- 
Va-

Ultimele vești Părerile cronicarilor

Va arbitra A. Plrvu, 
tat la linie de Gh. 
■ilescu I. șl S. Mindreș 
(toți din București).

F. C. ARGEȘ : I. Vaslle— 
Păciulete, Barbu, Vlad, 
Ivan I, Prepurgel, Olteanu, 
Nuțu, Radu, Kraus, Roșu.

S,U« CLUJ : Moldovan— 
Crețu, Pexa, Solomon, 
Cimpeanu, Anca, Neșu, Li
ră, Mustățea, Oprea, Bun- 
gău.

Va arbitra A. Bentu, a- 
jutat Ia linie de C. Băr- 
bulescu șl c, Ghemingean 
(toți din București).

PETROLUL : M. lonescu— 
Gruber, Bădin, Pal, Mo
canii, Dlncuță, N. lonescu, 
Grozea, Dridea, Pavlovici, 
Moldoveanu (Oprișan).

PROGRESUL: Mlndru — 
Marinescu (V. Popescu), 
Măndoiu, Grama, Ad. 
Constantinescu, Neacșu, 
Beldeanu. Matei (R. Io- 
nescu), Mateianu, Oaidă, 
Soangber.

Va arbitra I. Rltter, a- 
jutat la linie de L. Fe- 
renț șl I. Sana (toți din 
Timișoara).

RAPID ! Răducanu—Lu- 
pescu, Motroe, Dan, Grea- 
vu, Dinu, Dumitru, Năstu- 
tescu, Neagu, O. Popescu, 
Codreanu.

FARUL : Ștefănescu—
Pleșa (Stoica), Ttlvescu, 
Mareș, Dumbravă, Anto
nescu, Koszka (Etern), Sa- 
su, Tufan, Iancu, Kallo.

Nițescu 
linie de

Va arbitra C.
(Sibiu), ajutat Ia
P. Sotlr (Mediaș) șl E. 
Bucșe (Sibiu).

• Miereurl, Crișul a susținut un meci 
cu Unirea I.A.S. Oradea, de care a dispus 
cu scorul de 6—1. Este nesigură folosirea 
lui Serfozo și a lui Petreseu, accidentați, 
în schimb, Suciu și N. Alexandru sînt res
tabiliți, iar Harșani și-a reluat antrena
mentele. (Ilie Ghișa — eoresp. principal).

Dinamoviștii băcăuani au efectuat antre
namente zilnice. Miercuri, Dinamo s-a de
plasat la Suceava, unde a jucat cu Chimia, 
de care a 
(0-0). O 
bolnav de 
principal).

fost întrecută cu ssorul de 1—0 
indisponibilitate : Rugiubel este 
amigdalită. (Ilie Iancu — eoresp.

• După preluarea de către C. Teașcă a fune- 
ției de antrenor la F.C. Argeș, pregătirile 
au avut loo de două ori pe zi. Din cauza 
unor traumatisme, este incertă intrarea în 
echipă a lui Niculescu, Dobrin și Țurcan. 
(I. Fețeanu — eoresp. principal).

Deoarece mulți dintre jucătorii lui „U* 
Cluj au fost în diferite loturi, pregătirile au 
fost fragmentate. In tabăra clujeană s-a 
ivit o indisponibilitate în linia ofensivă’. 
Uifăleanu, avînd entorsă, nu joacă dumi
nică și în locul său va fi introdus Lică. 
(V. Morea — eoresp. principal).

• In perioada de întrerupere a campio
natului, Petrolul a susținut două partide 
amicale : cu Steaua 2—0 (sîmbătă) și cu 
Șoimii Buzău 5—0 (joi). In rest, pregătiri 
intense cu jucătorii care n-au făcut 
din loturi. (A. Vlăsceanu — eoresp. 
cipal).

parte 
prin

Progresul s-a antrenat în fiecare 
excepție : joi antrenorul C. Drăgușin 
nut două ședințe de pregătire. Țarălungă, 
accidentat în meciul cu Crișul, se află fn 
tratament, încercîndu-se recuperarea sa 
pentru a juca mîine, la Ploiești.

ri. O 
a ți-

• Rapid s-a înapoiat Joi seara din Iu
goslavia, unde a susținut două meciuri. Fe
roviarii au jucat cu selecționatele orașelor 
Kikinda (scor 2—1 în favoarea gazdelor) 
ți Vinkovici (0—0). Vineri, a avut lot) un 
antrenament cu participarea tuturor jucă
torilor, cu excepția lui Neagu, sare nu se 
înapoiase din Italia.

doi, Farul s-a deplasat la Medgidia, unde 
a jucat cu Cimentul din localitate, echipă 
ce activează în divizia C. Apoi, vineri, R. 
Cosmos a condus un antrenament indivi
dualizat. Azi jucătorii constănțeni vor sosi 
In Capitală.

O fugară retrospectivă statistică a actualului 
campionat ne duce la constatarea — nu lipsită 
de interes — că pînă în prezent Grișul nu a 
pierdut nici un joc disputat pe teren propriu, 
în timp ce Dinamo Bacău nu a înregistrat nici 
o victorie în partidele susținute în deplasare.' 
In aceste condiții, succesul orădenilor — atît 
de necesar pentru evadarea din zona pericu
loasă — ar avea darul să întărească o regulă 
statornicită la Oradea. Totuși, excepția mult 
dorită de băcăuani n-ar constitui o mare sur
priză, dacă avem în vedere remarcabila evo
luție a echipei lui Nicușor din ultimele etape. 
(MIHAI IONESCU).

Ironia soartei face ca, la primul meci oficial 
la noua sa echipă, Constantin Teașcă să se in- 
tîlnească în stadion cu... foștii săi elevi, stu
denții clujeni. Deși momentul nu e prea feri
cit pentru antrenorul ai cărui jucătcri, cu 17 
puncte în clasament, sînt obsedați de ,.stafia" 
retrogradării, e greu de presupus ca< Teașcă, 
care cunoaște, in profundis, „secretele" univer
sitarilor, nu le va indica jucătorilor din Tri- 
vale argumentele cele mai eficace pentru a 
obține victoria. întrebarea este dacă piteștenii 
vor ști să susțină aceste argumente. Noi cre
dem că da... (OVlDlU IOANIȚOAIA).

Două formații cu o soartă identică in acea
stă .primăvară, căutind cu obstinație să facă 
un schimb și să se mute din periferie mai spre 
centrul clasamentului, vor oferi, pre babil, du
minică publicului ploieștean mai puțin fotbal. 
Atît Petrolul, care in ultima etapă a învins 
greu pe Universitatea Craiova la Ploiești, cit 
și Progresul, care a pierdut un punct pe teren 
propriu, au deocamdată aspirații limitate. Așa 
că să nu pretindem prea mult. Să ne luăm 
locul în tribună convinși fiind că vom asista la 
o dispută dîrză, ce poate îmbrăca aspecte pa
sionante și — măcar atîta lucru putem cere — 
la o întîlnire corectă. (CALIN ANTONESCU).

Rapid—Farul este, prin tradiție, o partidă în 
care te poți aștepta la multe... Fie că s-a dis
putat la București, fie că s-a jucat la Con
stanța, favorita „hîrtiei" a avut rareori cîștig 
de cauză în aceste întîlniri iar simpatizanții 
celor două team-uri își amintesc fără îndoială 
exemple triste sau vesele (după simpatii) în 
care Farul a întrecut pe Rapid la București, 
iar echipa giuleșteană a întrecut pe cea con- 
stănțeană pe malul mării. Miine, însă, Rapi
dul își joacă teoretica șansă de a se apropia 
și mai mult de vîrful clasamentului și poate 
de titlu... E drept că și Farul are nevoie de un 
punct ca de apă... (G. NIGOLAESGU).

(Urmare din pag. 1)
Cine putea să prevadă acel 
2—0 pentru elvețieni în dauna 
echipei Iul Eusebio ? Au fost 
chiar atît d_e puternici băieții 
lui Erwin ------
— cum se 
Portugaliei 
clasată pe 
ediție a campionatului mon
dial ? Greu, foarte greu de 
apreciat pentru noi, în lipsa 
unor elemente mai concrete 
din joc. Oricum, vrînd-ne- 
vrînd, miercuri noaptea, cînd 
am aflat rezultatul de la Li
sabona, ml-am amintit de spu
sele Iul Dan Gheorghladls în 
Interviul pe care mi l-a acor
dat cu o zi înainte de meci.

„Portugalia — spunea el, în 
esență — traversează acum o 
perioadă critică. Jucătorii lui 
Benfica, scheletul naționalei, 
joacă prea des pentru cei 
25 000 de dolari, din această 
cauză au pierdut plăcerea fot
balului. îh momentul de față, 
ea este mai puțin o echipă și 
mai mult o întreprindere co
mercială".

Și, după cum decurg lucru
rile, se pare că Dan Gheor- 
ghiadis nu se află prea de
parte de adevăr.

Balabio ? A ajuns 
spune — naționala 

umbra formației 
podium la ultima

★
Să nu ne amăgim, însă, cre- 

zind că elvețienii au învins 
numai pentru că au întîlnit 
un adversar prea comod. Este 
bine să fim convinși de pe 
acum că la Lausanne ne aș
teaptă un meci dificil. Mult 
mai dificil decît a fost acesta 
de la Atena. Nu-i prematur,

Insă, să ne gtndim ce echipă 
vom alinia în partida de la 
14 mai, cu Elveția. Pentru că 
la Atena nu chiar toată lumea 
a dat satisfacție.

De pildă, i se va acorda, în 
continuare, credit nelimitat lui 
Răducanu ? Deși nu a fost 
prea mult solicitat, portarul 
Rapidului n-a fost ceea ce se 
cheamă un stăpîn al careului. 
N-a dovedit siguranță, n-a 
avut ieșiri oportune din spa
țiul porții, iar la golul doi a 
plonjat tardiv ți greoi.

Nici Sătmăreanu n-a fost... 
Sătmăreanu din partida cu 
Anglia, nici Dembrovschi șl 
nici chiar Lucescu nu sînt 
încă înaintașii care ne trebuie.

Va fi chemat Ion lonescu 
și la Lausanne ?

Nu contestăm nici o clipă 
valoarea ex-rapidistului la ora 
actuală, dar, la Atena, trebuie 
spus, el și-a sincronizat rar 
intențiile cu ceilalți coechi
pieri ; lucru poate normal . în 
lipsa unor meciuri prealabile, 
pentru omogenizare. Va mai 
putea fi adus oare el și pen
tru viitoarele „teste", de la 
Miinchen și Paris, care pre
ced jocul oficial cu Elveția ? 
La Miinchen, n-ar fi un lucru 
prea greu în cazul în care la 
acea dată Allemania Aachen 
nu ar avea absolută nevoie 
serviciile lui.

Ar mai fi o problemă, 
pare că Radu Nunweiller 
va relua cutând locul în echi
pa sa de club. Bine „pus pe 
picioare", în timp util, dina- 
movistul va putea să-și reia 
locul și în prima formație a 
țării. Și atunci, „11"-le nostru 
reprezentativ ar beneficia din 

' nou de aportul strategului ei,

adăugind mai mult la ele
mentul „suflet" și creier...

Oricum, repetăm, este nece
sar să luăm din timp măsurile 
cele mai bune pentru greul 
examen de la Lausanne.

Ne așteaptă, acolo, un joc 
foarte dificil.

de

Se 
își

gospodari!
Amatorii de fotbal, și nu 

numai ei, din „Cetatea Ba
nilor" au avut satisfacția, 
în urmă cu cîțiva ani, de a 
fi martorii unui eveniment : 
inaugurarea Stadionului Cen
tral. Și aveau de ce să fio 
bucuroși, noua bază spor
tivă fiind una din cele mai 
mari din țară, tribunele sale 
putînd să găzduiască 30 000 
de spectatori. Sportivilor li 
s-au 
teren 
toare 
toate 
tiare, 
de masaj etc.).

Ce înseamnă noul stadion 
pentru craioveni, și de ce 
n-am spune-o, pentru miș
carea sportivă din țara noas
tră? Posibilități noi pentru 
atragerea unui mare număr 
de tineri în practicarea spor
tului, condiții optime pentru 
dezvoltarea activității de 
performanță, pentru organi
zarea unor întîlniri interna
ționale. Ilar, cite proiecte 
nu și-au tăcut activiștii cra- 
lovcni ? O bună parte din
tre ele au prins viață, dar 
marea lor majoritate au ră
mas în stadiul de... proiecte

Toate acestea din cauza 
stării deplorabile a terenu
lui și anexelor. Terenul este 
denivelat și gazonul distrus, 
in multe locuri vestiarele 
au căpătat un aspect res
pingător (tencuiala căzută, 
apa curge din tavan, pere
ții sînt murdari), sălile de 
dușuri sînt de nerccunoscut 
Această situație se menține 
din toamnă. In cele trei 
luni de întrerupere a acti
vității competiț tonale „gospo
darii" stadionului nu s-au 
învrednicit să tacă ceva. To
tuși, au adus o îmbunătă
țire : au transformat un ves
tiar în dormitor !

Deci, proastă gospodărire. 
Acesta-i adevărul, cu toate 
că de îngrijirea stadionului

pus la dispoziție un 
de fotbal, pistă și sec- 
de atletism, precum și 
anexele necesare (ves- 
băi, sală de forță, săli

se ocupă 12 (doisprezece) 
salariați ai întreprinderii de 
gospodărie orășenească Cia- 
iova. Poate că personalul 
administrației se ocupă și de 
alte probleme, căci altfel 
cum se poate înțelege situa
ția actuală a stadionului ? !

Toate apelurile activiști
lor și organelor sportive pe 
lingă conducerea întreprin
derii sus-aniintite au rămas 
fără răspuns. Tăcerea ți ne- 
luarea măsurilor necesare 
remedierii situației dovedesc 
că pentru I.G.O. Craiova nu 
prezintă interes situația Sta
dionului Central. Atunci, 
n-ar fi cazul ca această im 
portantă bază sportivă din 
Craiova să fie dată pe mîna 
altor gospodari ?

Răspunsul crcttem că nu 
poate fi decît afirmativ.

P. VINTILA

U.T.A. : Gornea—Birău, 
Bacoș, Pojonl, Czako, Pe- 
tescu, Lereter, Schiopu. 
Domlde, Axente, Moț.

LA 20 MAI

Selecționata Libanului
Echipa Petrolul va juca la 

20 mai o partidă amicală în 
compania Selecționatei Liba
nului. Jocul se va disputa la 
Ploiești.

JIUL : Stan — Talpal,
Georgevici, Stocker, Geor
gescu, Sandu, Libardi (R. 
Popa), Peronescu, cotor- 
mani, Achim, Naidin.

Va arbitra G. Limona 
(București), ajutat la linie 
de S. Mureșan (Turda) șl 
I. Rus (Tg. Mureș).

în turneu în Polonia
Echipa studenților ieșeni va 

întreprinde la jumătatea lunii 
mai un turneu în R.P. 
Politehnica va juca la 
la Lodz, iar la 14 mai 
wice.

Polonă.
13 mai 
la Gli-

STEAUA : Andrei (Su
ciu)—Sătmăreanu, D. Nico
lae, Ilălmăgeanu. Vigu, Ne
grea (Tătarii), D. Popescu, 
Pantea, voinea, ' 
UI, Creiniceanu.

Dumitriu

• La Iași, un meci decisiv pentru Di- g 
name București • U.T.A., o învingătoare X 
facilă în fața Jiului? ® Teașcă debu- X 
tează la Pitești • își va continua, oare, x 

Rapidul „seria" ? k

• In programul de pregătire a U.T.A.-el 
a figurat și un joo amical. Joi, pe teren pro
priu, textiliștii au pierdut în fața C.F.R. 
Timișoara cu 1—0. Duminică, Vagonul a 
întrecut cu 6—0 pe U.T.A. tineret. Mîine, 
antrenorii vor folosi formația de bază, da 
oarece toți jucătorii sînt valizi.

Jiul a făcut un scurt popas la Deva. Joi. 
echipă antrenată de Titus Ozon a susținut 
un meci amical cu formația locală Deva 
Scor : 0—0. Vineri dimineața, Jiul și-a con 
tinuat drumul cu autocarul spre Arad. (Ion 
Simion — eoresp.).

„Școlarii docili" — cel puțin pînă în pre- X 
zent — ai lui Titus Ozon merg cu speranțe în- 0 
dreptățite la Arad unde, tradițional, nu prea Q 
au lăsat puncte. X

— „Dar tradiția nu este, totuși, o regulă" V 
— va spune probabil, modest dar plin de In- Q 
credere, Dumitrescu III, antrenorul textiliști- X 
lor arădeni. Pentru câștigarea acestui campio- X 
nat, U.T.A. mai are nevoie de destule puncte, U 
iar pe cele de acasă nu-și poate permite luxul Q 
să le piardă. X

în pofida avantajului terenului, văd un meci V 
foarte, foarte strîns. (TEO IONESCU). U

JUCĂTORI SUSPENDAȚI
■ In ultima sa ședință, Co
misia de competiții și discipli
nă a F. R. Fotbal a discutat 
abaterile unor jucători și a ho- 
tărit sancționarea următorilor :

- M. Popescu (Minerul Lu- 
peni) și V. Stoenete (C.I.L. Rm. 
Vilcea) — suspendați pe cîte 
6 etape ;

— D. Dinea (A.S. Cugir) — 
suspendat pe 5 etape ;

— M. Matei (Poiană Cimpi- 
na), D. Mîniosu (Metalul Tr. 
Severin), V. Mereuț (Topitorul 
Baia Mare) și M. Matyus (Șoi
mii Timișoara) - suspendați 
pe Cite 2 etape ;

— A. Iordache și T. Popes
cu (Poiana Cimpina) - sus
pendați pe cite o etapă.

X A.S.A. Tg.
L; Solyom—Sleam,
A Toth. Czako, Siko, Ciutac, 
U Lucaci, Mureșan, Raksi, 
A Silaghi.
Iu

MUREȘ : 
Dondoș,

Va arbitra AI. Tofh (O- 
radea), ajutat la linie de 
M. Bădulescu (Oradea) șl 
I. Oprlța (Arad).

„U“ CRAIOVA : Gabo- 
raș—Niculescu, Deselnicu, 
Bitlan, Velea. Slrlmbeanu, 
Ivan, Niță, Neagu, Oble- 
menco, Martinovici.

VAGONUL : Gherghel— 
Mihăilescu, Pop, Mulroth, 
Jurcă, Mihai, Dvorjac 
(Schweillinger), Stănoaie, 
tMerdeș), sfîrlogea, Arnoț- 
chi. Macavel (Dembrov- 
sehi).

Va arbitra Z. Drăghlcl, 
ajutat la linie de N. Sta- 
vru șl G. Manole (toți din 
Constanța).

VOR JUCA PE
ALTE TERENURI
Comisia de competiții și dis

ciplină a F.R. Fotbal a ana
lizat unele incidente petrecute 
pe terenuri și a luat urmă
toarele măsuri :

— Secția de fotbal G.I.L. 
Rm. Vîlcea a fost sancționată 
cu ridicarea dreptului de a or
ganiza meciuri pe teren pro
priu pe patru etape ;

— Secția de fotbal Șoimii 
Timișoara — ridicarea drep
tului de a organiza partide pe 
teren propriu pe două etape;

— Secțiile de fotbal Poiana 
Cimpina și A.S. Cugir — aver
tisment ;

— Secția de fotbal Petrolul 
Videle — ultim avertisment.

Loto • Pronosport I

POLITEHNICA IAȘI : 
Constantinescu — Gavrilă, 
lanul, Stoicescu. Deleanu, 
ștefăneseu, Contardo, G. 
Popescu, Lupulescu, Cu
perman, Goliac.

DINAMO BUCUREȘTI : 
Dalcu—Popa, Boc, 
Ștefan, Ghergheli, 
enescu, (Nunweiller 
Sălceanu, Frățilă, 1 
trache, Lucescu.

Dinu, 
Sto- 

• VI), 
Dumi

N Va arbitra G. Bîrsan, a- 
u jutat la linie de V. Liga 
3 șl O. Turcitu (toți din Ga- 

lăți).

(Urmare din pag. I)

• In această săptămînă antrenorul Șt. 
Covaci a pus accentul pe exercițiile de teh
nică în regim de viteză. Joi, a avut loc un 
joc școală cu două echipe de juniori. Vi
neri a fost singura zi în care antrenorii 
Stelei au avut la dispoziție întregul lot de 
jucători.

La Antrenamentele echipei A S.A. Tg. 
Mureș din această săptămînă T. Bone a lu
crat foarte mult cu înaintașii, mai ales pen
tru fazele de finalizare, capitol deficitar în 
ultimele partide din campionat. Continuă 
seria indisponibilităților : Dodu, Timpănaru, 
Hajnal și Caniaro nu pot fi folosiți. (I. Păuș 
— eoresp. principal).

• La Craiova nu se consideră că meciul 
cu Vagonul este dinainte cîștigat Din 
această cauză antrenorul Coidum a progra
mat antrenamente în fiecare zi, iar mîine 
va trimite 
(S. Gurgui

în teren cea mai bună formație.
— eoresp. principal).

de la Vagonul au făcut antre-Jucătorii 
namente intense. In cadrul pregătirilor, joi, 
au întîlnit pe C.F.R. Arad, terminînd la 
egalitate (1—1). Sîmbătă dimineața, arădenii 
vor pleca cu autocarul la Craiova. (Gh. Ni- 
colăiță — eoresp.).

Q Pentru meciul de mîine antrenorul 
Politehnicii, Justin, are „probleme" fn al
cătuirea formației. înaintașul Incze nu s-a 
restabilit și deci nu poate fi întrebuințat. 
Și în linia de fundași există o incertitudine 
deoarece Gavrilă este suferind. (D. Diaco- 
nescu — eoresp principal).

Cu jucătorii rămași acasă, Bazil Marian 
a făcut antrenamente marți și joi. Miercuri, 
dinamoviștii au susținut un joo fn familie, 
iar vineri a avut loc prima ședință cu în
tregul lot. Este posibilă reintrarea lui R. 
Nunweiller și incertă folosirea lui Pîrcă- 
lab, care se resimte după un accident mai 
vechi.

Meciul reabilitărilor. Așa considerăm parti
da respectivă. De ce ? Pentru că ambele for
mații au niște... dațorii față de publicul bucu- 
reștean. In etapa precedentă, Steaua a pierdut 
la Cluj, după o 
iar AS.A., la 
acest retur, a 
Dinamo (0—4).
să-i ambiționeze pe jucători. Rezultatul întîl- 
nirii de mîine va depinde de comportările îna
intașilor. Fiindcă și de o parte și de alta, In 
ultima vreme, s-a ratat cam mult. Totuși, 
Steaua e favorită. (CONSTANTIN AI.EXE).

comportare neașteptat de slabă, 
prima evoluție in Capitală in 
capotat la scor în partida cu 
Deci, sînt destule motive care

La prima vedere, o partidă fără probleme \ 
pentru craioveni, care intră pe teren cu tic- 
tona în buzunar... După „dușul rece" primit 
chiar in propriul „bîrlog" de la rapidiști. Va- ț 
gonul a început, se pare, să se impare cu gin- ' 
dul cd numai o minune l-ar mai putea salva \ 
de „lanterna roșie"! Există, Insă, un singur i 
pericol pentru craioveni: jucind prea „de- \
conectat", Vagonul ar fi in stare să răstoarne ' 
toate calculele hîrtiei. Ne îndoim, insă, că o 
ceastă alternativă ar putea fi acceptară de bă- ? 
ieții lui Coidum, care vizează fn continuare ‘ 
locul secund al clasamentului. (G. MlHALA- t 
CUE). \

Pentru partida de pe CopOu, calculele sînt b 
foarte simple: dacă pierde meciul, Dinamo ? 
iese, teoretic, din cursa pentru titlu. Cu un \ 
punct, dar mai ales cu două, echipa bucn- ? 
reșteană rămine in plasa U.T.A. ei. Ieșenii, la 
rindul lor, își vor apăra... orgoliul, incerrfnd \ 
să dovedească că locul III ocupat astă iarnă V 
n-a fost fructul norocului și al intimplării. ? 
Deși „X“ mi se pare un pronostic realist, ba- 
lanța victoriei poate fi înclinată de învingă- £ 
torul Ikonomopoulos—Dumitrache, sau de Dinu t 
mijlocașul puncheur, dar și de Cuperman, tu- R 
ndrul de acum cîțiva ani, sau de Ștefănescu. S 
fn mare vervă în ultimele luni. (MARIUS î 
POPESCU). f

AZI, ULTIMA ZI LA CON
CURSUL EXCEPȚIONAL 

PRONOEXPRES
Dacă în numărul de i 

nunțam că nu mai aveți 
poziție decît două zile 
procurarea biletelor la 
cursul 
din 20 
ceasta 
valul 
nu au 
ore pînă la închiderea vinzării, 
după care, cum e și normal, bi
letele pentru concursul excep
țional Pronoexpres nu vor mai 
putea fi procurate.

Anunțăm că la acest concurs 
excepțional se vor atribui auto
turisme DACIA 1100, MOSK- 
VICI 408 cu 4 faruri și radio, 
SKODA 1000 M.B. și TRABANT 
601 în număr NELIMITAT, 10 
autoturisme prin tragere la 
sorți, 45 excursii cu avionul fn 
TURUL CAPITALELOR, nume
roase premii în numerar de 
valoare variabilă șl premii fixe 
In bani.

ieri a- 
la dis- 
pentru 

i coa- 
excepțional Pronoexpres 
aprilie 1969, de data a- 

atragem atenția că inter- 
s-a micșorat simțitor : 
mai rămas decît citeva

Nu uitați, jucînd pe bilete 
de 30 lei participați la toate 
extragerile cu șanse mari de 
cîștig !

® Tragerea concursului ex
cepțional Pronoexpres de mîi
ne 20 aprilie, va avea loc la 
București în sala Clubului Fi
nanțe Bănci din Strada Doam
nei Nr. 2 cu începere de la 
ora 18,30. Ea va fi transmisă 
prin radio începînd din jurul 
orei 19,30.

• Participați la concursul 
Pronosport de mîine. Astăzi 
este ultima zi pentru comple
tarea și depunerea buletinelor.

LOTO
numerele extrase la tragerea 

din 18 aprilie 1969
EXTRAGEREA I :

> 58 76 13
67 72 38

Fond de premii : 
EXTRAGEREA A 

75 17 2
Fond de premii : 

din care 87.663 lei report cate
goria A.

5
48

51 26
25 57

661.670 lei
II-A :
61

449.435 lei

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

luează penibil și excelentul „Jude" 
polonez Laukedrey se vede nevoit 
să-1 abandoneze pe cel căruia, cu 
nici doi ani In urmă, 1 se presă- 
rau flori pe scările ringului din 
„cetatea eternă". Grandeur et de
cadence. .. La nici 26 de ani ?

Poate că unii ar găsi în stag
nare, în „baterea pasului pe loc", 
termenul cel mai fidel actualei 
situații a lui Gîju. Noi o să pre
ferăm, Insă, termenul de REGRES 
și asta din motive cit. se poate de 
Întemeiate. Regresul, termenul 
acesta nesuferit — zicea cineva — 
implică ideea de APOGEU. Și 
seara de 2 iunie 1967 n-a însem
nat, oare, pentru Nicolae Giju. 
virtualul apogeu ? Atunci, de ce 
să ne ascundem după deget ?

★
„Naționalele" au trecut, cu ne

cazurile și zimbetele lor.
Inabordabil zile de-a rindul. 

„ascuns" de căutările repetate ale 
confraților — șl se va vedea din 
oe motive ! — Nicolae GÎJu a avut 
ieri amabilitatea de a acorda cî- 
teva minute intime, celui căruia, 
cu puține ore înaintea gongului 
inaugural de la Floreasca îl de
clara deschis, profund convins : 
„voi Ieși campion !“

La început a refuzat o comuni
care sinceră, s-a codit, învlnuind 
presa de a-1 £1 creat, ca argument

suplimentar, o stare sufletească 
nefavorabilă, depresivă.

— S-a scris, Iti ziare, șl nu o 
dată, că sint mare băutor de co
niac (cu Pepsi I). Minciună, cu
rată minciună ! In viața mea am 
băut coniac o singură dată, cînd 
mă întorceam cu iotul national 
din Olanda. Un prieten olandez, 
boxer și el, mă rugase să-i duc 
o sticlă de coniac, căci — zicea 
el — n-a băut niciodată ceva mai 
gustos. Cum la Haga nu l-am în 
tilnit, în drum spre țară, am băut 
împreună cu Gruiescu cam ju
mătate de sticlă. Dar — rețineți — 
sticla avea jumătate de litru ! 
Atita tot...

Șl Gîju a tăcut, ușor contra
riat. Instinctiv, ne-au venit atunci 
in minte cuvintele fostului cam
pion olimpic Nicolae Linca : „Un 
lucru nu înțeleg : de ce i s-a fă
cut Iul Giju, înainte de Mexic 
și Înainte de «naționale-, o atmo
sferă atit de vitregă. Orice, nu
mai bețiv nu e Giju..

*

Tăcem, amindoi. O tăcere grea, 
încărcată parcă de gînduri ne
exprimate. Poate că ar trebui 
să-l provocăm. să-l întrebăm 
ceva, să-1 infringem această re
ținere — aproape fireasca — pe 
care o încearcă în fața carnetului 
de însemnări. Cu țoale astea, ne 
mulțumim Bă-1 privim și din 
această privire sinceră, deschisă'

Gîju deduce, probabil, un pre
zumtiv acord cu afirmațiile sale

Reia singur, mal liniștii, mal 
sigur de sine, dar parcă mai 
trist :

— știu, sînt departe de forma 
din anii trecuți. M-am antrenat 
mai puțin, am pus mal puțină 
inimă, crezind că adversarii mei 
sc vor terne de „firma" Giju. N-a 
fost așa... M-am înșelat, și acum 
plătesc prețul greu al acestei 
ușurințe.

Mi-e greu să-mi închipui, mi-o 
aproape Imposibil să-mi explic 
infrîngerea în fața lui Pometcu. 
Știți, acum doi-trei ani, etnd 
eram coleg de sală cu Pometcu, 
ii băteam atit de detașat, incit, 
uneori — credețl-mă — inii părea 
parcă rău să mai dau In el... 
Acum, insă...

Și Gîju s-a oprit din nou. lă- 
stndu-ne, pentru o clipă, senza
ția că luptă Împotriva unor ne- 
stăplnite lacrimi.

— Se zice că antrenorii lotului 
mau „stricat", axlndu-ml boxul, 
pină atunci „scrimă", bazat pe 
joc de picioare și fente, pe lovi
turi dure, decisive. Poate că cei 
care susțin asta au un oarecare 
dram de dreptate, dar eu, eu ar 
trebui să fiu cel lin ttrn># <ăre 
să învinuiesc pe cineva..

Nu, nu, sigur că aceștia sc în
șeală. .. Numai eu sînt singurul 
vinovat. Am crezut că numele 
meu este suficient. Șl n-a fost 1 

într-un tlrzlu, după o nouă tă
cere copleșitoare, l-am întrebat.

ce părere are despre viitor. A 
ridicat ochii brusc, prlvlndu-ne 
tăios, direct.

— Sincer să fiu, aș vrea 
disput un meci de baraj cu 
mitrescu ca, eventual, să-mi 
apăra centura continentală, 
ăsta nu e, desigur, decit un 
In box — acum știu, nu mă 
păcălește nimeni — contează re
zultatul din ring, victoria, și pe 
mine, învins de atitea ori în ulti
mul timp, aeum nu mă mat crede 
nimeni... De altfel, mă simt obo
sit, nițel plictisit. Zilele acestea 
plec la Herculane pentru o lungă 
perioadă de relaxare. Peste citeva 
luni, vom sta din nou de vorbă. 
Ptnă alunei, voi urmări de depar
te, de departe de ring, evoluția 
celor ce ne vor reprezenta țara 
la „europene"... le doresc nu
mai succese !

A făcut un gest care invita 
încheiere. Fusese tot ceea ce 
fi vrut să ne spună...

★

să 
Ou- 
pot 
Dar 
vis. 
mai

ts 
ar

vaSflrșîtul acestui reportaj ti 
putea scrie oricine, peste un an, 
peste doi... Atunci — după re
venirea in ring — campionul eu
ropean din 1967 — va putea fl 
DIN NOU crezut. . . Acum. însă. 
Nicolae Gîju știe, a învățat In 
iupla nemiloasă a ringului, că 
despre un meci pe care vrei să-1 
cîștlgl. nu se poate vorbi decît 
Intr-un singur fel j clștfgtndu-1 I



«MfFJ A Culisele
< pregătirii

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA CM. DE TENIS DE MASĂ, C. COMARNISCHI, TRANSMITE:

PRONOSTICUL ANTRENORULUI EMERIT F

MUNCHEN, 18 (prin telefon). — Cea de a 
masă, ca și prima de altfel, a stat mai mult 
bune au încercat diverse formule de garnituri, 
slabe au acumulat un plus de 
Cu foarte puține excepții, în
vingătoarele 
scoruri nete : 
tiv, 3—0.

Ca urmare 
ciurilor din 
a desemnării 
cunoaște acum

au triumfat la
5—0 și, respec-

a încheierii me- 
grupele mici și 
cîștigătorilor, se 

componența

Tom Okker, „olandezul zbu
rător" al tenisului, aspiră la a 
doua victorie în open-ul de la 
Roma

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Urmînd legile cele mai fi

rești, în fiecare an, tenisul 
vine în Europa o dată cu pri
măvara. După ce am urmărit 
„galele" sportului alb prin in
termediul cablului transocea
nic și al scrisorilor sosite de 
la tropice, avem acum specta
colul așilor rachetei mult mai 
aproape de auz și priviri, la 
capătul firului telefonic șl — 
să sperăm — pe ecranele te
leviziunii.

Primul semnal al ridicării 
de cortină in sezonul european 
al tenisului l-au dat turneele 
din Italia și cele, tradiționale, 
de pe Coasta de Azur. In a- 
ceste zile, sub soarele Rivie
rei franceze trece în istorie 
primul „open" disputat pe te
renurile lui Monte Carlo Co
untry Club. Este o premieră 
de mare fast, căreia îi va 
urma imediat o alta, de deo
sebită pregnanță. La 21 apri
lie, ultimul bastion al tenisu
lui amator se predă în mod 
solemn în fața asaltului ire
zistibil al marilor campioni cu 
etichete profesioniste. Cam
pionatele internaționale de te
nis ale Italiei trec în al doi
lea sfert de veac de existență 
deschizindu-și larg 
„open" !

A 26-a ediție a 
lelor întreceri de 
(inițiate, de fapt, 
decenii la Milano) 
să însemne și o revalorizare 
a acestora, după ce — cu un 
an în urmă — ele pierduseră 
cu totul pasul în fața celor
lalte două mari turnee conti
nentale, Roland Garros și 
Wimbledon, devenite mai de
vreme deschise pentru toate 
categoriile de tenismani. Pe 
terenurile de la Foro Italico 
urmează să evolueze întreaga 
elită a sportului alb, chiar 
dacă este încă incertă parti
ciparea „rachetei de aur", fai
mosul Rod Laver, tnfrînge- 
rile sale din ultimele turnee 
par a se explica prin recru
descența unui traumatism mai 
vechi, care l-ar scoate pentru 
moment pe super campionul 
australian din prima linie a 
favoriților.

Eventuala absență a lui La

porțile —

tradiționa
la Roma 

acum trei 
va trebui

ver acordă o șansă în plus 
celor care aspiră la un cumul 
de victorii în tradiționalul 
turneu. In „cartea de aur", 
care începe din 1930 cu nu
mele marelui 
rile sînt rare, 
lauri aparține 
lav Drobny
Martin Mulligan (1963-65-67). 
Acum, la un al doilea titlu 
poate spera Tony Roche, în
vingătorul de acum trei ani, 
care a demonstrat o formă 
excelentă în open-urile de 
peste ocean. Sau subtilul Tom 
Okker, campionul ediției tre
cute, a cărui trecere la pro
fesionism a rămas prea puțin 
observată.

Un record neobișnuit pen
tru campionatele italiene îl 
deține celebra australiancă 
Margaret Smith Court, învin- 
gătoarea probei feminine în 
trei ediții consecutive: 1962- 
63-64. Anul trecut, ea a fost 
la un pas de a patra victo
rie, pierzînd la limită finala 
cu tînăra Lesley Turner-Bow- 
rey. Acum, performanța este 
mult 
trind 
niște, 
King.

Tenismanii români și-au fă
cut remarcată prezența, în 
mod deosebit, la ultimele edi
ții ale turneului de la Roma. 
Acum doi ani, Ion Țiriac se 
califica în semifinala de 
piu și — alături 
tase — aspira la 
proba de dublu, 
finalul întrerupt 
întrecerilor i-a obligat pe cei 
doi români să se retragă din 
ințilnirile decisive, ei aVind 
programat concomitent meciul 
de „Cupa Davis", cu Spania. 
Țiriac și Năstase sc numără 
din nou printre participanții 
acestui turneu de ași, care iau 
un nou start, la Foro Italico, 
începînd de luni.

Și acum, după acest popas 
prelungit în aria tenisului, o 
mai rapidă trecere în revistă 
a celorlalte evenimente ma
jore din săptămîna sportivă 
ce urmează. Fotbalul se impu
ne din nou cu o serie de 
meciuri din cadrul prelimina-

Tilden, eventu- 
iar tripticul de 
doar lui Jaros- 
(1950-51-53) și

mai grea, in luptă in
și jucătoarele profesio- 
în frunte cu Billie Jean

riilor C.M. : Cipru-Austria, 
Polonia-Luxemburg și Bulga
ria-Luxemburg (fotbaliștii lu
xemburghezi vor susține două 
întâlniri în decurs de patru 
zile). Mai notăm un meci ami
cal susținut de vicecampioana 
mondială, echipa R.F. a Ger
maniei, în compania viitoa
rei gazde a marii întreceri, re
prezentativa Mexicului. Un 
bogat program de competiții 
cicliste figurează în calendar, 
la mici distanțeI Fleche Va- 
lonne (20. IV), cursa Liege- 
Bastogne-Liege (22.IV) și — 
cel mai important — startul 
într-un nou Tur al Spaniei 
(24.IV). Tot în domeniul în
trecerilor de viteză, dar pe 
patru roți, se numără tradi
ționala cursă automobilistă de 
la Monza — 1000 km. Două 
mașini noi își anunță, cu acest 
prilej, o zgomotoasă 
în scenă : Porsche 
Romeo 33.

Pentru la urmă, 
ție fără caracter 
nai, dar care ne 
in mod deosebit: campionatele 
de box ale R.F. a Germaniei, 
programate între 22 și 26 a- 
prilie. Ele trebuie să desem
neze o nouă serie de compe
titori pentru apropiatele cam
pionate europene de la Bucu
rești.

intrare
917 și Alfa

o competi- 
internațio- 
interesează

experiență, ce-i
grupelor semifinale : FEMEI, 

: Japonia, Ungaria,
Germaniei, R.D. Ger- 
ROMANIA, Suedia ; 
U.R.S.S., Cehoslovacia, 
de Sud, Anglia, Polo- 

BĂRBAȚI,

PANETH

mondiale de tenis dedoua zi a campionatelor
sub semnul tatonărilor. Căpitanii echipelor mai 
anumite scheme tactice, în timp ce formațiile 
drept, însă, plătindu-1 cu înfrîngeri categorice.

(Țara Galilor), a luat în dis
cuție unele probleme care ur
mează 
dinea 
cestui 
sului 
vor începe luni la 
S-a luat în discuție 
derația japoneză va 
sau nu campionatele 
din 1971. în anul 1973, campio
natele lumii vor fi organizate 
probabil la Moscova. Tot la 
Moscova se prevede să aibă loc 
în 1970 campionatele europene.

gr. A 
R.F. a 
mană, 
gr. B : 
Coreea 
nia, Iugoslavia ;
gr. A : Japonia, U.R.S.S., Iu 
goslavia, Ungaria, Anglia, 
Polonia ; gr. B : Irlanda, Sue 
dia, R.F. a Germaniei, Ceho
slovacia, Franța, Coreea 
Sud. Calificarea Franței 
datorează în primul rînd 
senței formației române, 
lelalte adversare din grupa 
mică, Țara Galilor și Turcia, 
avînd o valoare modestă. 
Iată că tot- i-a folosit cuiva 
absența lui Doboși și a cole
gilor săi !

Așa cum arătam și în trans
misiile anterioare, de sîmbătă 
începe chinul. Reprezentativa 
Românei 
extrem de 
mai dificile 
pionat: la 
cureștiului) 
țării gazdă, 
campioana 
Antrenorul 
căruia i-am cerut un pronos
tic, ne-a declarat: „Partida 
cu R.F. a Germaniei va fi 
foarte strînsă și deschisă. E 
adevărat că gazdele benefici
ază de avantajul publicului, 
dar acesta nu mi se pare esen
țial, ca să poată hotărî soarta 
meciului. în rest, condițiile 
de joc sînt aceleași: toată lu
mea suferă de frig. Deci... 
Contez pe Maria Alexandru, 
dar rezultatul final cred că 
va depinde de aportul Eleo- 

n întîlnirea

să fie abordate pe or- 
de zi a Congresului a- 
for. Lucrările congre- 

federației internaționale 
Miinchen. 
dacă fe- 
organiza 

mondiale

de 
șt

ab 
ce-

★

sim- 
Năs- 
și în 
însă.

Radu VOIA

de Ilie 
victorie 
Atunci, 
de ploaie al

FEMININ DE flORflĂ

psihologice

a început la Minsk 
concurs internațional 
de floretă, la care 
și scrimere fruntașe 
noastră. In prima zi 
loc două tururi eli-

Vineri 
un mare 
feminin 
participă 
din țara 
au avut
minatorii, toate cele cinci re
prezentante ale României ca- 
iificîndu-se pentru eliminările 
directe I Olga Szabo, Maria 
Vicol, Suzana Ardeleanu, Ma-

rina Stanca și Adriana Moro- 
șan. Cele 8 formații care par
ticipă la proba pe echipe — 
U.R.S..S, R.S.S. Ucraineană, 
R.S.S. Bielorusă, Ungaria, Po
lonia, R.D. Germană, R.F. a 
Germaniei și România — se 
vor întrece duminică și 
împărțite mai întîi în 
serii, apoi într-o finală 
prin calificarea a cîte 
echipe.

luni, 
două 
de 4 
două

TELEX- TELEX- TELEX-TELEX
Comitetul de organizare a 
competiției cicliste „Cursa Pă
cii” a primit pînă în prezent 
confirmarea de participare din 
partea a 15 țări printre care și 
România. întrecerea se va dis
puta pe traseul Varșovia—Ber
lin (15 etape ; cca. 1900 km), 
startul urmînd să se dea la 
12 mai.

(ziua a IlI-a) : S.U.A.—Brazilia 
3—0 ; Cehoslovacia-Cuba 3—0 ; 
U.R.S.S.-Chile 3-0.■
Competiția de haltere „Cupa 
Prieteniei" disputată la Minsk 
s-a încheiat cu întrecerea la 
cat. grea : 1. L Iabolonovski 
(U.R.S.S.) 522,500 kg ; 2. R. Voit- 
cik (Polonia) 475 kg ; 3. V. Vi- 
itiko (Fini.) 445 kg.

are două meciuri 
grele, poate cele 
din întregul cam- 
ora 15 (ora Bu- 

cu selecționata 
iar la ora 20 cu 
lumii, Japonia, 

emerit F. Paneth,

iepinde de aportul Eleo- 
norei Mihalca. In întîlnirea 
cu Japonia, jucătoarele nipone 
pornesc favorite. Atît însă cît 
le-am urmărit pînă acum, nu 
mi s-au părut formidabile. 
Maria Alexandru a făcut și 
un antrenament cu Kasuko 
Itoh și s-a acomodat destul 
de bine cu jocul ei“.

★
Comitetul executiv 

rației internaționale de tenis 
de masă. întrunit la Miinchen 
sub președinția Iui Roy Evans

al Fede-

Rczultate tehnice : băieți — 
Iran — Guernsey 5—0 ; «Japo
nia — Israel 5—0 ; U.R.S.S. — 
Canada 5—0 ; Iugoslavia — Aus
tralia 5—0 ; Ungaria — Portu
galia 5—0 ; Anglia — Norve
gia 5—0 ; Danemarca — Jer
sey 5—0 ; Irlanda — Liban 5—0; 
Suedia-Luxemburg 5—0; R.F.G. 
— Ghana 5—0; Cehoslovacia

— Elveția 5—0 ; Coreea de Sud
— Spania 5—0 ; Japonia — Ni
geria 5—0 : Finlanda — Israel 
5—0; U.R.S.S. — Chile 5—0; 
Olanda — Canada 5—0 ; An
glia — Guernsey 5—0 ; Iran — 
Norvegia 5—0 ; Danemarca — 
Grecia 5—0 ; Polonia — Jersey 
5—0 ; Irlanda — Pakistan 5—0 ; 
Scoția — Liban 5—0 ; Austria 
•- Luxemburg 5—1 ; Suedia — 
Iordania 5—0 ; Franța — Țara 
Galilor 5—1 ; Coreea de Sud
— Italia 5—0; Cambodgia — 
Spania 5—0 ; fete : Olanda — 
Iran 3—0 ; Suedia — Țara Ga
lilor 3—0 ; Iugoslavia — Peru 
3—0 ; Polonia — Turcia 3—0 ; 
Bulgaria — Chile 3—2 ; U.R.S.S.
— • Belgia 3—0 ; Coreea de Sud
— Norvegia 3—0 ; Japonia — 
Austria 3—0 ; R.F.G. — Irlanda 
3—0 ; Cehoslovacia — Spania 
3—0 ; Ungaria — Grecia 3—0 i 
Anglia — Jersey 3—0.

Timid, ce-i drept, dar lăudabil, 
mulți dintre tehnicienii noștri 
încep să deschidă ochii în fața 
unui factor al pregătirii spor
tive, neglijat adeseori și care 
constituie, în fond, motorul în
tregii activități : factorul psihic.

Departe de mine gîndul de a 
teoretiza această problemă, a că
rei abordare, de cele mai multe 
ori, ne înspăimîntă (poate și din 
cauza hainei sale a cărei stofă, 
adesea ternă, este croită prea 
strimt). Deși, cine poate contesta 
că fără a fi beneficiat de apor
tul unui specialist în materie 
— evident necesar — acel fac
totum care este antrenorul, avînd 
o factură polivalentă, rezolvă sub
tilele aspecte ale „sferei psiholo
gice" cu mijloace simple, directe, 
cît.uși de puțin lipsite de efica
citate. Despre aceasta vreau să 
amintesc în continuare.

Este un lucru știut că în aceas
tă direcție rețete nu se pot da. 
Dar, un schimb de opinii este, 
neapărat, necesar, cu atît mai 
mult, cu cît majoritatea cărților 
din diferite discipline apărute în 
literatura sportivă (cu mici ex
cepții). tratează capitolul pregă
tirii psihologice sumar, la gene
ral, iar, uneori, atît de esenția- 
lizat, îneît nu o dată încercăm 
senzația șocantă că ne aflăm în 
fața unei opere de artă modernă, 
pentru care nu am fost. pregătiți 
suficient, și, deci, ne esle greu 
să ne-o explicăm.

Doi antrenori celebri, cu care 
am avut ocazia să discut, H. Gor- 
litz și H. Bonnet, care au pregă
tit. pe campionii olimpici Klaus 
Dibiasi la sărituri în apă și, res
pectiv, pe Jean-Claude Killy' la 
schi, sondați pe această temă, 
foloseau un limbaj asemănător, 
uimitor de simplu și de direct. 
Experiența nu mai puțin cunoscu- 
ților I. Kunst-Ghermănescu, I. 
Corneanu, R. Huțan sau a Liei 
Manoliu, Viorica viscopoleanu ori 
A. Vernescu. pe cît de bogată,' pe 
atît de interesantă, ne este, mai 
ales, atît de apropiată... Așadar ?

Citeam, cu interes, lucrarea 
profesorului N. Petrescu intitula
tă „Carte pentru fotbaliștii de 
mîine". Afirmația că „secretul pre
gătirii psihice constă în a lim
pezi creierul și inima jucătorilor, 
a-i descărca de complexe și a Ie 
da un impuls maxim pentru corn* 
petiție" mi s-a părut plină de 
semnificații. Ea se completa, mai 
apoi, vorbind despre „încălzirea 
psiho-fizică" înainte de meci, cu 
un citat din volumul lui Jacques 
Ferran : „Fotbalul, aventura oa
menilor". Era vorba despre o în
călzire „â la Herrera" sau despre 
sensul unui șoc psihic și fizic. 
Cu permisiunea domniei sale îl 
voi reda :

„Helenio Herrera a binevoit să 
mă primească in vestiarul echipei 
catalane (n.n. F.C. Barcelona), în 
timpul jumătății de oră care pre
ceda intrarea sa pe teren, unde 
întîlnea pe T.D.N.A. Sofia.

Și, astfel, am văzut ceea ce 
niciodată nu mi-aș fi putut ima
gina. O ședință extraordinară de 
încălzire fizică și de surescitare 
aproape mistică și care m-a lăsat 
palpitînd, ca și cum eu însumi 
as fi luat parte.

O sală specială, absolut goală, 
pătrată (10 m x 10 m) cu o enor
mă coloană îmbrăcată în lemn, 
servea de loc pentru încălzire. 
Acolo jucătorii, sub comanda lui 
Herrera, începură să înmulțească 
sprinturile, flexiunile, mișcările 
din ce în ce mai accelerate, în
trerupte cu mișcări respiratorii* 
Timp de 10 minute, sub „ah"-uri- 
le lente, apoi precipitate ale lui 
Herrera, ritmul continuă să creas
că, pentru a deveni aproape in
suportabil, aproape infernal. Un

să

Foto: IN-Bild

Gert Puzicha, din Essen, în 
stingă fotografiei, unul dintre 
candidații echipei vest-ger- 
mane pentru C.E. de la Bucu
rești.

scurt timp mort, apoi Herrera 11 
solicită pe fiecare jucător cu cite 
un balon, pe care i! trimitea la 
cap, la picior. Și fiecare jucător 
se arunca cu un strigăt asupra 
acestui balon, ca și cum ar fi 
vrut să-1 muște sau să-l sfarme, 
cu un fel de turbare. Tonul urca 
și mai mult in acest dans sălba
tic și sunător. Un fel de furie 
părea că-i împingea pe jucătorii 
pe care Herrera ii exalta cu încă 
vreo cîteva fraze seci. «Veți juca

- o partidă transcedentală, totul 
pentru a învinge».

O odihnă de 10 minute. «Pentru 
a-și găsi al doilea suflu».Îmi spu
se Herrera trecind. Aveam im
presia că jucătorii erau atlț de 
extenuați, ca și cînd ar fi jucat 
deja meciul.

Trec toți sub duș, apoi schim
bă tricourile, își iau echipamen
tul de meci, își leagă bocancii.

Lovitura de începere — intr-un 
stert de oră.

Atunci începu partea cea mal 
stranie, cea mai subjugantă a șe
dinței. Herrera se află în mijlo
cul jucătorilor săi și, în timp ce 
schimbă mingi cu ei, le pune în
trebări privindu-i drept in ochi : 
«Ce crezi despre meci ?», «De ce 
vom cîștiga ?«, «Cum veți juca ?» 
Și fiecare jucător interogat răs
punde cu vioiciune, cu aceeași 
frenetică hotărlre, ca și cum era 
în joc soarta meciului : «Vom 
cîștiga, pentru că vrem să cîști- 
găm» (Evaristo) ; «Este una din 
cele mai bune echipe din lume,- 
de aceea vom cîștiga» (Ramallet)... 
încă vreo cîteva sprinturi dez
lănțuite, cheltuiala fizică se îm
bină cu surescitarea psihică, totul 
cu siguranța dansatorilor gitani 
sau africani. încă cîteva minute 
și rămîne ca totul să fie încu
nunat. La un semn al lui Herrera, 
jucătorii se precipită, doi cîte doi, 
unii in brațele altora. Se privesc, 
se îmbrățișează și își vorbesc cu 
vioiciune : «Vom juca unii pen
tru alții ! Tu poți conta pe mine. 
Trebuie să cîștigăm împreună. 
Este «Cupa Europei». Trebuie s-o 
avem. O vom avea, o vom avea. 
Ah ! Ah ! Ah !»

Și, fără îndoială, animați de o 
forță interioară nouă, dincolo de 
oboseală și conștiință, iată-i, su
bit, în lumina proiectoarelor și în 
fața celor 90 000 de spectatori mi
nusculi, pe peluza verde, ca un
sprezece toreadori în veșmint de 
lumină". ..

In vară, la Constanța, cu oca
zia Jocurilor Balcanice de lupte,- 
trecătorii ocazionali prin fața ho
telului „Continental" se opreau 
uimiți pentru ca imediat să se 
molipsească de o voioșie ieșită 
din comun, privind jocurile pue
rile pe care le practicau luptă
torii turci alături de conducăto
rii și de antrenorii lor, puțin 
timp înaintea competiției. Oame
ni în toată firea reveneau la 
copilărie pentru cîteva minute, 
practicînd niște jocuri dinamice 
de o inocență răpitoare : „cu- \ 
relușa", „șoarecele și pisica", „fu
ră batista" etc. Cîtă dezinvoltură, 
voioșie și entuziasm se degaja, 
descătușînd pe sportivi de tensiu
nea care precede, de obicei, in
trarea în concurs.

Ne aflam la startul probei de 
bob 4 persoane din cadrul Jocu
rilor Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck 1964. Un echipaj cana
dian făcea „notă discordantă" 
de la atmosfera apăsătoare care 
domnea înainte de cursă, reținînd 
atenția tuturor. El avea să de
vină mai apoi campion olimpic. 
Asistam la o încălzire cu totul 
originală și surprinzătoare în care 
sportivi, pe perechi, efectuau miș
cări de încălzire, uneori cu ca
racter de joacă, într-un ritm vioi, 
asociate de exclamații, glume și 
cuvinte de îmbărbătare, creînd o 
atmosferă optimistă plină de în
credere și vioiciune. în final, îm
brățișări și asigurări de succes. 
Startul propriu zis se dezlănțuia 
pe fondul sonor al unor strigăte 
și exclamații ale însoțitorilor și 
simpatizanților lor care străbă- 
teau asistența ca un fior.

Un exemplu, de data aceasta 
furnizat chiar de fotbaliștii noș
tri care ne-au dăruit în acea sea
ră pe Wembley, bucuria unui suc
ces nesperat, dar și încrederea si 
speranța că și în fotbal SE 
POATE î

Cu cîteva clipe înainte de a pă
și pe covorul elegant desenat al 
Wembley-ului, în baia de lumină ' 
a uriașei rampe străbătută de 
vuietul ce înfiora mulțimile ca 
vîntul lanurile în pîrg, în culoa
rul de intrare, un gest spontan 
grupa echipa 
căpitanului ei, 
du-se reciproc 
pentru a nu se
frînțl. Era, dacă 
petalelor care se 
corolei unei flori 
dînd acestui gest

Nume noi și vechi in lotul vest-german
tn 
o 

bolică : a încrederii
voinței și hotărîrll.

română în jurul 
jucătorii asigurin- 
că vor face totul 
Întoarce acasă ln- 

vrețl, Imaginea 
string In jurul 

fața furtunii; 
valoare sim- 
reciproce, a

prof. Ion MATEI

In ,,C.C.E.“ la baschet masculin, 
s-au disputat retururile semi
finalelor : Standard Liege— Real 
Madrid 89-109 (31-49) ; Spar
tak Brno—TSKA Moscova 92- 
83 (37-37). în tur, TSKA a în
vins cu 101—66 așa că va sus
ține finala cu Real Madrid. în 
„CCE” la baschet feminin, S.C. 
Chemie Halle s-a calificat pen
tru finală obținînd cu Akade- 
mik Sofia, în tur scorul de 
74-46 iar în retur

La Viena, în finala „Cupei cu
pelor” la baschet masculin, Sla
via, Praga a dispus de Dinamo 
Tbilisi cu 80-74 (33-33).

Despre pregătirile lotului de 
boxeri vest-germani pentru 
„europenele" de la București 
nu se pot trage încă unele 
concluzii. Motivul este lesne 
de înțeles. Pînă în prezent a 
fost schițat doar în mare lotul 
pugiliștilor din R.F.G. pentru 
campionatele europene, el ur- 
mînd să fie definitivat după 
26 aprilie, cînd se încheie cam
pionatele țării. Mă voi limita 
deci la cîteva informații gene
rale, care, eventual, intere
sează pe iubitorii sportului cu 
mănuși din România. Antre
norul lotului este o personali
tate cunoscută: Dieter Wem- 
honer, fost campion euro
pean în 
unul dintre cei mai 
giliști vest-germani 
timii 20 ani.

Actuala situație în 
mator vest-german este destul 
de precară. După J.O. din Me
xic, o serie de pugiliști valo-

respectiv, 
cum se

de 49-53.

In Cupa U.R.S.S. Ia hochei pe 
gheață (sferturi
Spartak Moscova-SKA 
grad 3-1 ; Torpedo 
TSKA Moscova 2—4.

de finală) ■: 
Lenin- 
Gorki-

„Turneul continentelor’ 
lei-masculin desfășurat Ia Mon
tevideo și Santiago de Chile

la vo-

Okker l-a eliminat

ale 
de 

Ok-

pe Santana I
în sferturile de finală 

turneului de tenis „open* 
la Monte Carlo, olandezul
ker l-a eliminat pe spaniolul 
Santana : 10-8, 6-1. Mulligan 
a dispus cu 6—4, 4—3 (abandon) 
de Gimeno, Pietrangeli l-a în
trecut cu 6—3, 5—7, 6—1 pe Jauf- 
fret, iar Newcombe a cîștigat 
cu 8-6, 6-3 în fața lui Ashe. 
Pentru semifinalele probei fe
minine s-au calificat Virginia 
Wade (Anglia), Ann Jones (An
glia), Judy Heldman (S.U.A.) 
și Franțoise Durr (Franța).

fost campion
1953 la Varșovia, 

buni pu- 
din ul-

boxul a-

MECIURILE PENTRU TITLURILE

roși au abandonat hermina 
albă. Lista lor este destul de 
mare: Horst Rascher, fost 
campion european la categoria 
cocoș, Fieter Kottysch, de 5 
ori campion al țării la cat. 
semimijlocie, Ewald Wichert 
și Raymar Reimers, campioni 
naționali în 1968 la catego
riile mijlocie și, 
la semigrea. După
vede, este vorba de o pleiadă 
de boxeri valoroși, care, la 
actuala ediție a C.E. ar fi a 
vut poate un cuvînt de spus. 
Dar cum de la aceștia ne-am 
luat adio, în obiectivul nos
tru stau acum alte elemente, 
unele dintre ele talentate, pe 
care le pregătim pentru Bucu
rești.

Voi încerca să vă prezint 
în linii generale pe cîțiva 
dintre cei mai valoroși pugi 
liști, care, se pare că vor fi 
prezenți la întrecerile din ca
pitala României.

CATEGORIA COCOȘ: Bans 
Freistadt. Născut la 6 iulie 
1945. Campion european în 
1965 la cat. muscă. De 3 ori 
campion al R.F.G. (1964, 1965,

1967). După părerea unora, 
Freistadt va fi un demn ur
maș al lui Rascher.

CATEGORIA UȘOARA: Pe
ter Henatsch. Născut la 20 
august 1943. Campion al țării 
în 1968. De menționat că acest 
boxer s-a afirmat abia în ul
timul timp, făcînd progrese 
uimitoare.

Werner Ruzicka. Născut la 
26 decembrie 1943. A fost 
campion al țării la categoria 
pană In 1968. La J.O. din Me
xic a fost eliminat în primul 
tur. Se pare că la această ca
tegorie va obține rezultate 
superioare.

CATEGORIA SEMIMIJLO
CIE. Gert Puzicha. Născut la 
25 ianuarie 1944. Campion al 
țării în 1966 și 1968. A luat 
startul și la J.O. din Mexic. 
Este considerat un boxer ex
trem de conștiincios la antre
namente, cu o mare expe
riență, avînd la activ 200 de 
întîlniri, ceea ce constituie un 
record în boxul amator vest- 
german.

CATEGORIA MIJLOCIE U- 
ȘOARA. Gunther Meier. Năs-

MONDIALE LA ȘAH
Aseară, la Moscova, a treia 

partidă a meciului Petrosian- 
Spasski s-a întrerupt la mu
tarea a 43-a, în poziție com
plicată.

In meciul de la Tbilisi, No
na Gaprindașvili a cîștigat 
partida a cincea, egalînd sco
rul întîlnirii cu Alia Kușnir i 
2‘/«—2'/z.

Țiriac și Năstase
în semifinale la Palermo
PALERMO, 18 (Agerprcs). - 

In sferturile de finală ale 
turneului internațional de te
nis de la Palermo, campionul 
României, Ilie Năstase, a dis
pus cu 6—4, 8-6 de polonezul 
Gasiorek. Ion Țiriac l-a între
cut cu 6-1, 6-3 
Marzano. Pentru 
s-au mai calificat 
garia), care l-a
6-1, 6-4 pe Rodriguez (Chile) 
și Jovanovic! (Iugoslavia), în
vingător cu 9-7, 6—3 în fața lui 
Stilwell (Anglia).

La dublu, în semifinală, Ți- 
riac și Năstase au dispus de 
cuplul Stilwell (Anglia), J. Co
oper (Australia) cu 8-6, 3-6, 
6-3.

INTILNIREA
CRITERIU

ITALIA - POLONIA DIN CUPA EUROPEI,
DE SELECȚIE

de box a Italiei

PENTRU C.E. DE BOX

cut la 26 iulie 1941. Campion 
al țării la categoria semimijlo- 
cie în 1965, 1966 și 1968. La 
J.O. din Mexic Meier a obținut 
singura medalie (bronz) cuce
rită de lotul vest-german. La 
„europenele” de la București 
el va lua startul pentru pri
ma oară la categoria mijlocie 
mică.

CATEGORIA MIJLOCIE. 
Reihard Skiczek. Născut la 4 
ianuarie 1948. Campion de ju
niori în 1965 și 1966. Este unul 
dintre cele mai mari talente 
ale boxului amator din R.F.G.

CATEGORIA SEMIGREA. 
Rudi Hornig. Născut la 10 au
gust 1938. Decanul de vîrstă 
a vrut să abandoneze, în a- 
cest sezon, activitatea compe- 
tițională, dar s-a decis ca me
ciul de adio să-l susțină la 
C.E. Hornig este un puncheur 
valoros, avînd la activ nume
roase victorii prin k.o., printre 
care și una asupra america
nului Jones, medaliat cu bronz 
la J.O. din Mexic. A fost cam
pion național în 1965 și 1967.

CATEGORIA GREA. Heinz 
Dieter Reinz. Născut la 3 mar
tie 1943. Campion al țării în 
1965, 1967 și 1968. Participant 
la C.E. din 1967 și la J.O. din 
Mexic 1968. Reinz are un 
stil dezordonat, dar este te
mut de toți adversarii prin 
pumnul puternic pe care îl 
posedă.

Traian Marcu participă la

turneul de tenis de la Soci
Ieri au plecat la Soci 

(U.R.S.S.) tenismanul brașovean 
Tr. Marcu, însoțit de antreno
rul G. Bosch, în vederea par
ticipării la turneul internațio
nal de juniori (pînă la 18 ani) 
organizat de federația unională 
de specialitate.

în „Turul Sud-Vestului u

pe italianul 
semifinale 

Gulyas (Un- 
eliminat cu Oficialitățile orașului Floren

ța au prezentat candidatura de 
a organiza J.O. de vară din 
anul 1976. Și-au mai depus 
candidaturile orașele Los An
geles și Montreal. Orașul a-

Selecționata 
va intîlni la 20 aprilie, la Piom
bino, echipa Poloniei în meci 
retur contînd pentru competiția 
„Cupa Europei” (ediția de anul 
trecut). în prima întîlnire, sco
rul a fost de 16-6 în favoarea 
boxerilor polonezi. Antrenorii 
italieni Rea și Poggi au anun
țat că vor prezenta la campio
natele europene de la Bucu-

rești 8 boxeri din echipa care 
va evolua în compania repre
zentativei Poloniei.

Hcins Gerd LINDEKAMP
redactor la S.I.D.—Dusseldorf

TOULOUSE 18 (Agerpres). — 
Etapa a 4-a a cursei cicliste 
„Turul Sud-Vestului”, desfășu
rată în împrejurimile orașului 
Toulouse (126 km), a fost ciș- 
tigată de francezul Kerner, în 
3h 11:58,0; 2. Saladie (Franța) 
3h 12:25,0... 5. C. Grigore (Româ
nia) și alți 6 alergători, printre 
care și Tudor Vasilc, același 
timp cu al doilea clasat.

Clasament general : 1. Paran- 
t.eau (Franța) - 13h 30:45,0 ; 2. 
Palvik (Iugoslavia) - 13h
30:49,0 ; 3. C. Grigore (Româ
nia) - 13h 31:01,0. Tudor Va- 
sile ocupă locul 8 cu 13h 32:53,0, 
iar Ciocan se află pe locul 22 
cu 13h 33:21,0.

MEMORIALUL MIKOLA PETROV1' LA LUPTE GRECO ROMANE

merican Columbus (Ohio) 
și-a depus candidatura pentru 
J.O. de vară din anul... 1992, 
cînd se împlinesc 500 de ani de 
la descoperirea Americii de că
tre Columb.

SOFIA, 18 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). — în 
sala Universiada au început în
trecerile celei de a Vil-a ediții 
a turneului internațional de 
lupte greco-romane „Memoria
lul NIKOLA PETROV”. Par
ticipă sportivi din Polonia, 
U.K.S.S., Ungaria, România, 
R, D. Germană, Iugoslavia și 
Bulgaria. Federațiile Uniunii 
Sovietice și R. D. Germane au 
trimis echipe complete.

în primul tur, Ia cat. 57 kg,

Ion Baciu a obținut o frumoasă 
victorie la puncte în fața luptă
torului ’ — — -
ciu a 
tur de 
iar în 
adversarul în parter cu o tre
cere la spate. La cat. 74 kg Mar
cel Vlad a întilnit în primul 
meci tot un sportiv bulgar, V. 
Toncev. Disputa a fost deose
bit de echilibrată. Cu un tur de 
cap Vlad a fost la un pas de 
tuș, dar a contrat excepțional

bulgar T. Todorov. Ba- 
finalizat un spectaculos 
șold, în prima repriză, 

cea de a treia și-a dus

echilibrînd situația de pe tabela 
de marcaj. în final a fost dic
tat un echitabil rezultat de e- 
galitate. Cel de al treilea spor
tiv român prezent în competi-

Dolipschi 
fost învins 
de experi- 
(Bulgaria). 
(înscris la

Victorție, tînărul
(cat. -f- 100 kg) a 
prin tuș, în min. 6, 
mentatul A. ~ 
Luptătorul I.
cat. 48 kg) a 
tur.

întrecerile 
și duminică.

Tomov
Stoica
fost liber în acest

continuă sîmbătă

Toma HRISTOV


