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LOTUL NAȚIONAL DE BOX TRECUT
PRIN .SITA' APRECIERILOR SPECIALIȘTILOR

® își spun părerea: colegiul central 

de antrenori, alți 6 antrenori, me

dicul lotului și doi ziariști sportivi 

© 6 categorii fără... bătaie de cap! 

• Cocoșul și pana — „nodurile 

gordiene" ale selecției © Reticențe 

față de Aurel Dumitrescu © Ion Dinu 

sau Antoniu Vasile

După cum am anunțat, biroul Federației

AZI VOR FI DESEMNAȚI CAMPIONII PE 1969 LA LUPTE LIBERE
BRAȘOV, 23 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). In ziua a doua 
a întrecerilor finale ale campio
natelor naționale de lupte libere 
— seniori — am asistat la me
ciuri de un bun nivel tehnic. 
In general, se poate spune că 
partidele sînt destul de echili
brate, finaliștii aruneînd în luptă, 
cu dirzenie, toate cunoștințele 
lor tehnice. Așa se explică și 
faptul că pînă după turul IV, 
din cele aproape 150 de meciuri 
arbitrii (care au condus cu mul
tă exigență) au dat o singură 
decizie de descalificare pentru 
pasivitate (în meciul dintre I. 
Popescu — Steaua și A. Apostes- 
cu — Metalul Tirgovlște). Ca la 
nici o finală de campionat, după 
4 tururi, de data aceasta nu s-a 
înregistrat nici o surpriză, pre- 
tendenții la primele locuri fiind 
neînvinși.

Dacă totuși, doi dintre favorlți 
au ieșit din cursă pină în turul V 
(Șt. Tampa-Steagul roșu Brașov, 
cat. 32 kg și I. Marton-C.S.M. 
Cluj — cat. 90 kg, campioni de

anul trecut); aceasta se dato- 
rește faptului că el au suferit ac
cidente. Bine s-au comportat, pină 
acum, sportivii I. Arapu .(Energia. 
București), P. loniță (Progresul 
București) — cat. 48 kg ; T. Pă
ți așcu (Metalul Tirgovlște), P. 
Cernei (C.F.R. Timișoara) — 52 kg;.. 
G. Nicola (C.S.M. Reșița). N. Du
mitru (Steaua) — 57 kg ; P. Co- 
man (Steaua), G. Ciuntu (Dinamo 
București), Al. Geantă (Steaua) — 
62 kg ; I. Tobă (Progresul Bucu
rești), V. Boitaș (Dinamo Bucu
rești) 68 kg ; L. Ambruș (Stea
gul roșu Brașov), I. Chlrilă 
(Steaua), I. Bogdan (A.Ș.A. Bra
șov) —. 74 kg ; V. Iorga (Progre
sul Brăila), T. Balaș (Steagul 
ro'șu Brașov) — 82 kg ; Fr. Bolla 
(Mureșul Tg. Mureș), L. Rădoi 
(A.S.M.T. Lugoj) — 90 kg ; A. 
Maindt (Steaua), A. Balogh 
(Olimpia Satu Mare) — 100 kg ; 
Gh. .Urian (Steaua) și F. panait 
(Dunărea Galați) — peste 100 kg. 
Aceștia se vor întrece joi pentru 
Cele. 10 titluri de campioni ai țării.

Ultimele rezultate înaintea

turului final : cat. 48 kg - P. 
loniță (Progresul Buc.) b.p. I- 
Vlădescu (Steagul roșu Brașov), 
I. Arapu (Energia Buc.) b.p. 
C. Drăgălin (Progresul Buc.) ; 
cat. 52 kg — P. Cernău (C.F.R- 
Timișoara) b. tuș N. Ciuciu 
(Progresul Brăila), T. Pătrașcu 
(Metalul Tîrgoviște) b.p. I. Car- 
culea (Jiul Petrila) ; cat. 57 kg 
— C. Ionescu (Steagul roșu Bra
șov) b. tuș G- Marghidan (Di
namo Buc.) ; cat. 68 kg - P. 
Poalelungi (Dunărea Galați) b.p. 
V. Albu (Rapid Buc.) ; cat. 82 
kg - L. Rădoi (Dinamo Buc.) 
egal cu I. Popescu (Steaua) ; 
cat. 90 kg - Fr- Bolla (Mureșul 
Tg. Mureș) b.p. L. Rădoi 
(A.S.M.T. Lugoj) ; cat. + 100 
kg — A. Chircă (Rapid Buc.) 
b.p. V. Panait (Dunărea Ga
lați).

Tonic RABȘAN

Dinamo-Burevestnik Odesa 3-0 la volei
După cum am anunțat, biroul Federației române de box a sta

bilit, după mai multe consultări, lista celor 11 pugiiiști și cea a 
rezervelor pentru ediția a XVIII-a a campionatelor europene, 
de la 31 mai — 8 iunie.

Pentru o mai bună informare a opiniei publice cu privire la 
frămîntările care au premers deciziei biroului federal și, tot
odată, pentru a releva deopotrivă cîteva dintre părerile formu
late de colegiul central de antrenori, forul legitim în a propune 
biroului federal pe cei 11 tricolori, cit și de alți specialiști (an
trenori, mediei, ziariști) — vom reda, în continuare, punctele de 
vedere vehiculate la o recentă consfătuire de lucru.

NUMAI SASE CATEGORII 
FĂRĂ... BĂTAIE DE CAP!

Părerea colegiului central de 
antrenori a fost expusă de se
cretarul general al federației, 
CR. PETROȘENEANU, care a 
comunicat că respectivul cole
giu a făcut următoarele op
țiuni : muscă — CIUCĂ, semi- 
ușoară — CUȚOV, semimijlocie
— SILBERMAN, mijlocie mare
— STUMPF, semigrea — MO- 
NEA, grea - ALEXE - hotă- 
riri luate cu întrunirea unani
mității de voturi ; 10.

Așadar, șase dintre categoriile 
de greutate n-au. fost însoțite 
de nici un semn de întrebare, 
respectivii boxeri impunîndu-se 
decisiv, prin rezultatele ante
rioare și prin comportarea la 
recentele campionate naționale. 
La restul de cinci categorii, 
membrii colegiului și-au îm
părțit, însă, sufragiile, după cum 
urmează :

— la categoria semimuscă, 6 
voturi au fost pentru Aurel Mi
hai și 4 pentru Vasile Ivan ; la 
categoria ușoară, 8 voturi pen
tru Antoniu Vasile și 2 voturi

Agneta Kun, învingătoare în partida de ieri
Foto: M. THEODOR

SPERANȚELE TENISULUI
AU RIDICAT CORTINA

1-1

Antoniu Vasile, titular in echipa națională la categoria ușoară, 
exersează upercutul de stingă la sacul cu nisip

Foto A. NEAGU
pentru Ion Dinu : la mijlocie 
ușoară, 9 voturi pentru Ion 
Covaci și 1 pentru recentul 
campion, Ion Gyorfi.

în ceea ce privește categoriile 
cocoș și pană vorbitorul a men
ționat că : „Ia cocoș, 3 dintre 
votanți au susținut ideea or
ganizării unui turneu, cu parti
ciparea lui Nedeicea, Pometcu 
și Dumitrescu, un vot „a mi
zat" pe campionul european 
Nicolae Gîju, iar restul de 5 au 
fost împărțite între reșițeanul 
Nedeicea (3) și tînărul campion 
Aurel Dumitrescu (2).

La categoria pană, cele mai 
multe opțiuni au fost de partea 
lui Pușcaș — 4, în timp ce cei
lalți membri ai colegiului s-au 
pronunțat pentru utilitatea unor 
intilniri în care să fie antre
nați nu mai puțin de 4 boxeri : 
Pușcaș, Drugă, Iliescu și Amă- 
zăroaie”.

Alegerea, în unanimitate, a 
lui Stumpf — a ținut să speci
fice secretarul general al fede
rației — a fost determinată de 
faptul că „Năstac, suferind de 
un traumatism ce nu se va vin
deca, probabil, prea repede, va 
trebui un timp menajat".

IVAN LA MUSCA ?

SILE IVAN, care face tot mai 
greu greutatea de semimuscă, 
fiind nevoit să slăbească multe 
kilograme. întrucît forma bună 
a lui Ciucă ne împiedică, zic 
eu, să-i acordăm altuia cinstea 
de a ne reprezenta la „europe
ne", aș propune, în ordinea 
prezumtivei valori : Ciucă,
Ivan.

La cocoș : Dumitrescu și Ne
deicea. Motivez această propu
nere prin, aceea că ambii boxeri 
sînt tineri, de perspectivă, dar 
și pentru că forma lor sportivă 
oferă, încă de pe acum, sufi
ciente garanții. întrucît a în
vins Dumitrescu — e drept, da
torită unei greșeli tactice a lui 
Nedeicea, in repriza a IlI-a — 
el va trebui să figureze ca titu
lar (n.a. — de remarcat poziția 
antrenorului reșițean, care se 
ocupă de pregătirea lui Pavcl 
Nedeicea 17). La categoria pană, 
deși Pușcaș a fost declarat cam
pion, personal îl consider PREA 
FRAGIL, acordîndu-i ca atare 
mai multe șanse lui Drugă. De

Ovidiu IOANITOAIA 
Gheorghe ILIUȚA

(Continuare in pag a 2-a)

în sala Floreasca, echipa so
vietică Burevestnik Odesa a 
susținut ultima partidă din ca
drul turneului întreprins în 
țara noastră întîlnind formația 
bucureșteană Dinamo, de care 
a fost învinsă cu 3—0 (11, 13, 
14). Dinamovistele au acționat 
foarte omogen, au atacat puter
nic prin Lia Iliescu, Helga Bog
dan și Mariana Popescu, s-au 
apărat foarte bine, manifestînd 
o deosebită mobilitate în linia 
a doua. Deși au dominat înce
puturile de set, sovieticele — 
probabil și ca urmare a obo
selii acumulate în zilele ante
rioare — au cedat în finaluri. 
Cel mai disputat set a fost ul
timul, în care Burevestnik a 
condus cu 7—1, dar mobilizarea 
dinamovistelor a dus la stabi
lirea egalității In final,, cind în
vingătoarele s-au dovedit mai 
proaspete și au obținut victoria. 
Au arbitrat bine Nicolae Io
nescu și Mugur Nicolau.

★
Astăzi, la Brașov se dispută 

partida de volei amînată din e- 
tapa a 14-a dintre Tractorul 
Brașov — Politehnica Cluj. 
(A. B.)

Lia Iliescu, una dintre cele mai bune jucătoare dinamoviste, de
pășește blocajul echipei Burevestnik.

Foto: T. MACARSCHI
Anrenorul reșițean A. GHER

GHINA și-a manifestat urmă
toarele preferințe : „La semi
muscă — Aurel Mihai, fără con
curent. La muscă, insă. CRED 
CA AR TREBUI TRECUT VA-

JUNIORILOR

Prima competiție internațională 
de tenis, găzduită de Capitala 
noastră în acest sezon, a dat cu- 
vîntul tinerelor rachete. In pre
zența unor oaspeți de marcă, 
jucătorii șl jucătoarele reprezen
tativelor de tineret ale R.S.S. 
Estone, speranțele tenisului nos
tru dau o interesantă luptă în 
două întîlnirl paralele.

In confruntarea masculină, 
startul mai bun l-a avut echipa 
României, care — prin Tonta 
Ovid — a înscris primul punct, 
învinsul său, Ervin Lange, este 
un jucător cu stînga foarte re
dutabil, cu posibilități de mari 
progrese. Cu attt mai prețioasă 
victoria reprezentantului nostru, 
cîștlgător în două seturi : 6—4,
6-2.

Oaspeții au egalat in meciul al 
doilea, deși Dumitru Hărădău 
Începuse foarte bine In fața lui 
Alnen Lembit. Jucătorul esto- 
nian beneficiază de servicii pu
ternice șl el șl-a ameliorat con
stant jocul pe parcursul parti- 

' ' să-l depășească pe 
invins totuși 

3—6, 6—3, 6—3

sur-
Lidia

s-a prezentat a doua noastră e- 
chlpieră, Felicia Bucur. Nu în- 
frîngerea (adversara el este mai 
bună), ci proporțiile ei au 
prins : 6—1, 6—0 pentru
Sinkievits. La dublu, de aseme
nea victorie a oaspetelor : Lidia 
Sinkievits, Aita Kree — Agnita 
Kun, Aurelia Cirnaru 9—7, 6—2. 
Reprezentativa estoniană con
duce cu 2—1.

Azi, la Progresul (de la ora 15), 
intîlnlrea paralelă România — 
R.S.S. Estonă (masculin șl fe
minin) continuă cu ultimele me
ciuri de simplu.

Radu VOIA

REȘ1TA .23 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Miercuri seara 
în sala sportului din Reșița a 
răsunat primul gong din cadrul 
finalelor campionatelor naționa
le de box-juniori. în prima gală 
s-au disputat 25 de întîlnirl : 12 
de juniori mici și 13 de juniori 
mari.

Cîteva rezultate tehnice în or
dinea disputării meciurilor. Ju
niori mici : A. Cîmpeanu (C.S.M. 
Cluj) b.p. T. Dinu (Voința Buc.) 
— decizie eronată ; D. Gorea 
(Voința Reghin) b.p. M. Antonie 
(Electroputere Craiova) ; D. Li- 
vezeanu (Electroputere Craiova) 
b.p. L. Ban (Crișul Oradea) ; L. 
Horvath (Crișul Oradea) b.ab. 2 
Gh. Tirlici (Muscelul C-lung) ; C. 
Dumitrescu (Voința Buzău) b.p. 
I. Herez (C.S.M. Cluj) ; Tr. Po
pescu (Viitorul Buc.) b.p. 
Pîrvu (P.A.L. Brăila) ; J 
mari : A. Popa (Chimia 
Gh. Gheorghiu-Dej) 
anta (Electroputere 
decizie eronată ; N. 
ința Cluj) b.p. _ 
Sibiu) ; N. — - .
zii) b.desc. 2 N. Simion (Voința 
Buc.) ; ~ ~ •
Brăila) b.p. C. Argigoroale (Ni
cotină Iași); Gh. Ciochină (P.A.L. 
Brăila) b.p. N. Soldsl (C.S.M.’ 
Cluj) ; I. Crețu (Prog. Buc.) b.p. 
E. Gorea (Voința Reghin).

I. G.

p.
Păcurar

N. 
Juniori 

oraș 
b.p. F. Ste- 
Craiova) — 
Cordoș (Vo- 
Pop (C.S.M. 
(I.S.C. Tur-

I ȘCOALA

i FĂRĂ CLASE
|E

o. Constantin (P.A.L.

ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ DE ȘAH 
ROMÂNIA

MIINE ÎNCEP

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE GIMNASTICA

I

I

I
I
I
I

del, reușind 
Hărădău, un 
rltuos. Scor : 
tru Alnen.

Partida de 
cursul

IUGOSLAVIA
me- 

pen-

dublu — pe 
_____ a 3 seturi din S - 
Sutut ft încheiată Ieri, 

viei șl Codln Dumitrescu

par- 
- n-a 
Tom»

... _____ . _____  con
dus In fața perechii Lange — Al- 
ren cu 6—3, 6—2, 2—1. Medul 
continuă azi dimineață. Scorul 
general ai întllnirii este, pentru 
moment, X—1 și o partidă în
treruptă.

S-a jucat și un meci între ju
cătorii de rezervă, i ” ’ 
gazdelor. Vlorel Sotiriu 
pășit cu 6—1, 3—6, 6—3 
Lapimaa.

O superioritate — în 
rezultate — marchează lotul 
minln al oaspeților. Aci, în 
tîlnirea fetelor,' singurul succes 
românesc aparține Agnetei Kun, 
care a dispus de Aita Kree cu 
6—4, 6—2. ” 
incisivitate în joc care îi i 
arma principală șl în fața 
cesteia jucătoarea sovietică 
trebuit să cedeze pasul,
schimb, inexplicabil de i

La siirșitul acestei săptămini, 
în timp ce șahlstele noastre frun
tașe susțin la Ploiești lntîlnirea

adjudecat 
i l-a 
l pe

de-
VV.

joc Și 
fe- 
în-

Kun manifestă aceeași 
este 

a- 
i a 

In 
slab

ECHIPA FRANȚEI 
PENTRU MECIUL 

DE LA 30 APRILIE

cu colegele lor poloneze, jucă- 
torii reprezentativei masculine de 
șah a României se deplaseazâ 
peste hotare, pentru a intilnl pu
ternica eohipâ a Iugoslaviei. Me
ciul va avea loc simbătâ șl du
minici, la Novi Sad. La primele 
mese ale echipei române joaca 
Fl. Gheorghiu. V. Cloctltea. Th. 
Ghițescu, D. Drimer.

Aproape toți partici- 
panții la Campionatele in- 
ternaționale de gimnastică 
ale țării noastre se află 
deja în Capitală și așteaptă 
startul oficial de mîine 
după-amiază, Ieri, miercuri, 
sportivii din R.D. Germa
nă au efectuat un antrena
ment de acomodare, gim- 
naștii din R.P. Ungară și

R.P. Bulgaria urmlnd a 
face acest lucru în cursul 
zilei de joi. Federația de 
specialitate din R.P.D. Co
reeană a comunicat că 
nu-și mai poate trimite re
prezentanții. săi la con
cursul de la București.

Conducerea tehnică a Fe
derației române de gim
nastică a desemnat pe 
sportivii care vor apăra cu
lorile țării noastre: Elena

Ceampelea, Rodica Apă- 
teanu, Alina Goreae, Feli
cia Dornea, Elisabeta Tur- 
cu, Mariana Gheciov și 
Rodica Secoșan (fete); 
Gheoryhe Tohăneanu. 
Gheorghe Păunescu, Petre 
Mihaiuc, Mircea Gheor
ghiu, Dan Grecu și Nico. 
lae Oprescu (băieți).

în foto: Mircea Gheor
ghiu exersează „ieșirea" 
de Ia inele.

I
I>

Federația franceză de fotbal 
a dat publicității echipa care va 
intilni, Ia 30 aprilie, intr-un 
meci amical, Ia Paris, repre
zentativa României : CHAVEAU 
(Lyon) - DJORKAEFF (F. C. 
Marseille), LEMERRE (Sedan), 
NOVI (F. C. Marseille), ROS- 
TAGNI (Monaco), M1CIIEL 
(Nantes), BROISSARD (Sedan), 
LOUBET și REVELL1 (St. E- 
tienne), HORLVILLE (Quilly), 
BRASS (Vallenciennes).

I

PRIMUL TRIAL AL RUGBYȘTILOR
Ieri după-amiază, stadionul 

Republicii a găzduit primul trial 
al rugbyștilor selecționabili din 
Capitală. S-a disputat un joc de 
antrenament (2 x 35 min.), for
mațiile fiind următoarele : A — 
Dăiciulescu ; Dragomir, Cora- 
vu, Nica, Braga ; Dragomirescu, 
Dumitru (Țața) ; Rășcanu, Pro- 
si, Ciobănel ; Șerban, Veluda ; 
Stoica, Gh. Mircea, Baciu ; B - 
Oprea ; Batter, R. Ionescu, N. 
Cristian. Preda ; Achim, Roman, 
Postolache ; Ene (Șt. Ionescu), 
Atanasiu : Bucur, Onuțu, Al. 
Tonescu. Față de numărul mare 
de convocați. era de așteptat să 
evolueze 3 formații, dar o serie 
de indisponibilități, precum și 
unele absențe greu explicabile, 
au determinat adoptarea formu ■ 
'ei sus-amintite.

In general, deși lipsit de miza

obișnuită, jocul a reușit să scoa
tă în evidență o poftă de joc 
de bun augur, vivacitatea tutu
ror celor ce au evoluat fiind 
lăudabilă, ca și, de altfel, ten
dința spre un joc ofensiv, cu 
participarea generală intensă. 
Spectacolul a fost excelent (pă
cat că în campionat nu se joa
că la fel ; oare punctele in joc 
să fie cauza ?) și a reflectat 
progresele pe care le-au mai a- 
rătat în unele ocazii treisfertu- 
rile noastre. Nu e mai puțin a- 
devărat că orice concluzie n-ar 
putea fi decît prematură-..

Sintem, însă, curioși să știm 
de ce au absentat nemotivat nu 
consacrați, ci elemente tinere 
convocate, în fond, pentru a li 
se da o posibilitate de afirma
re : Simion, Barba, Mitan și 
Ilie.

<

Fost internațional 
de baschet, precum 
și practicant asiduu 
al atletismului, hand
balului și altor dis
cipline, Uță Vulescu 
a părăsit de mult a- 
rena ' competițiilor. 
Totuși, prezența lui 
pe Dinamo, duminică 
dimineață, la con
cursul republican de 
atletism al juniori
lor mici, a fost ex
plicabilă: înaintea
cursei de 80 metri 
garduri, la încălzi
re, Roxanei (16 ani) 
nu-i strica un sfat 
părintesc și... autori
zat.

Foto: N. AUREL

I

I

xact 1 Fără clase 1 Și totuși, 
școală 1 Dar, in locul claselor 
avînd baze sportive, iar în' 
schimbul orelor de istorie, ma
tematică sau geografie — 
cursuri de volei, atletism, bas

chet, scrimă sau alte sporturi. Acum 
nu-i greu de ghicit că această școală 
fără clase este ȘCOALA SPORTIVĂ.

Unități cu scopuri bine definite, în 
ansamblul mișcării noastre sportive, șco
lile fără clase își aduc, de ani și ani, 
un aport, modest pe planul recunoaște
rilor publice, dar consistent în rezultate, 
ia ridicarea baremului performanțelor 
sportului românesc, furnizînd cu hărni
cie elementul tînăr și valoros, fermentul 
progresului echipelor noastre reprezen
tative. Nume ? Cifre ? Procente ? Ar fi 
temerară încercarea de a exprima sta
tistic ponderea pe care o au aceste școli 
în zona performanței sportive româ
nești.

Excluzînd, deci, statistica, nu abando
năm dorința de a sublinia munca ce se 
desfășoară în aceste școli, roadele ei, 
rolul lor în educarea și desăvîrșirea fi
zică a tinerelor generații. Pentru aceasta 
am ales un exemplu. Și nu întîmplător : 
Școala sportivă din Ploiești, care în . 
aceste zile își sărbătorește primul de- | 
ceniu de activitate. Aniversare semnifi- I 
cativă, care-și merită un loc aparte în . 
ansamblul evenimentelor sportive coti- I 
diene. I

Ce reprezintă această școală fără 
clase ? Cifric, lucrurile s-ar rezolva ra
pid * 812 ELEVI Șl 23 DE PROFESORI. 
In spatele acestor date seci stau. însă, 
frămîntări, ore de muncă intensă, bucurii 
și, nu de puține ori, amărăciuni, împli
niri și renunțări, idei noi de pregătire, 
confirmate prin rezultate, sau eîitări 
prelungite Oameni pe care nu-i cunoaș
tem își consumă viața modelînd tinere
tul, îndrumîndu-i pașii, completînd la
cune de educație, formînd caractere, 
producînd, în fond, oameni sănătoși, 
fermi, armonios dezvoltați.

Ce reprezintă Școala sportivă din 
Ploiești și, prin deducție, orice altă 
școală sportivă din tara noastră ? 540 DE 
COPII ZILNIC LA ANTRENAMENTE, an
grenați într-o pregătire edificată știin
țific, cu grijă fată de evoluția fiecărui 
caz în parte. Pentru că un elev-sportiv, 
care trebuie să se realizeze pe două 
planuri (școlar și sportiv), constituie un 
caz, cu implicații pedagogice de loc 
ușoare. Și măiestria se exprimă în 
această direcție nu atît în sensul pozi
tiv al performanței, cît, mai ales, pe tă- 
rîmul (evitat întotdeauna) al numărului 
mic de rebuturi. Acesta este cîștigul, 
imensul cîștig al orelor de antrenament, 

profesorilor din școlile fără 
elevilor sportivi 

, î și altă precizare. 
Poate mai importantă decît specificarea 
numărului de echipe sau de sportivi ce 
au ajuns pe trepte superioare ale măies
triei. La prima vedere ar putea părea 
un lucru mărunt, de amănunt. Dar din
colo de bariera obligațiilor cotidiene, 
ce ne fac să trecem cu vederea multe

al muncii profesorii 
clase. Sărbătorirea 
ploieșteni impune 
Poate mai importa

ce ne fac
asemenea fapte, să medităm o clipă 
mai mult: 1" ", '. r__"; 'L._
au urmat, îs, ^v.ou.iie h
tufului de Educație Fizică și Sport,

10 din elevii școlii fără clase 
în continuare, cursurile Insli- 

, _ __  , _,__ , în-
toreîndu-se după aceea ca profesori în 
orașul lor. Și patru dintre aceștia func
ționează chiar la Școala sportivă. Este 
cel mai frumos dar ce se poate primi 
la aniversarea zilei de naștere...

Călin ANTONESCU
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Niciodată pînă acum pasio- 
nații șahului n-au avut ocazia 
să urmărească desfășurarea pa
ralelă a meciurilor pentru su
premele titluri ale șahului mas
culin și feminin. La o săptămî- 
nă după ce la Tbilisi arbitra 
cehoslovacă Nina Hrușkova- 
Belska a apăsat butonul ceasu
lui de Control, dînd „startul1* 
meciului dintre Nona Gaprin
dașvili și Alia Kușnir, aceeași 
operație a fost efectuată la Mos
cova, în sala plină pînă Ia re
fuz a Teatrului de estradă, de 
cătle marele maestru belgian 
A. 'O’Kelly de Galway, arbitrul 
meciului celor doi „coloși" — 
Tigran Petrosian și Boris 
Spasski.

Firește, această întîlnire între 
coloși umbrește, în oarecare 
măsură, meciul de la Tbilisi, în
ceput cu o surprinzătoare în-

aceasta Gaprindașvili 
«chema ' . “ __
diehei Damei) 7.Nb2 0-0 8.e3 
<15 9,De2 CcG lO.Tfdl Tc8 ll.Cc3 
dic4 12.b:c4 Tc7 13.Tacl Da8 
(Manevra aceasta este puțin 
artificială) 14.d4 Ca5 15-Cb5 T7c8 
16.d:c5 N:c5 17.N:f6 g:f6 lB.Chl 
N:g2 19.Dg4-|- Rh8 2O.C:g2 Ted8 
21.DH Ne7 22.TO4? (Poziția era 
foarte complicată, albul fiind 
obligat să conducă un atac di
ficil. După această greșeală se 
pierd două mutări, perspecti
vele d® âtac dispar și negrul 
cîștigă pozițional) 22...Cc6 ! 23. 
T:d8 T:d8 24.Dc7 De8 25.Df4 a6 
2G.Cc3 Ce5
Cg6 29.Cfe2 
Nf8 32.0115 
34.CO1 Ce5 
Te8 S7.C3e2

a ales 
de apărare solidă a In-

27.Dh6 D:c4 28.Cf4
Na3 30.Tel b5 31.f3
Dc5 33D:c5 N:c5

35.RI2 Nb4 36.Tdl
38.Td8 Rg7

Momentul primei mutări din prima partidă dintre Spasski și Pe
trosian.

Foto: TASS

(Estee:f5 16.e:f5 Nf6 17.N:f« 
greu de spus dacă sacrificiul 
de figură 17.f:g6 ! ? dă albului 
un atlic suficient sau nu. Marii 
maeștri care au urmărit parti
da n-au putut ajunge la o 
concluzie elară) 17...O:f6 18. Df2 
a:I»3 19.a:b3 Ta2 (în timp c® 
acțiunea albului pare să fi ajuns 
la uh punct mort pe flancul 
regelui, pătrunderea turnului 
asigură negrului contrașanse pfe 
flancul opus) 2O.f:g6 f:g6 21.h3 
De7 22.Dd4 c5 ! 23.Df4 Nb7 24. 
Tdcl Dg7 25.De3 d4 26.De6 + 
Df7 27.De2 (Manevrele damei 
albe n-au fost prea inspirate) 
27.„Te8 28.DI2 T:el 29.D:el De8 
3O.D:e8-f. C:e8 (Finalul este_fa
vorabil negrului) 31.Ne4 
32-N:b7 Cd6 33.Nd5-ț- Rg7 
(O încercare de a obține 
trașanse prin sacrificarea 
pion) 34...c:b4 35.05 Of5 
Tc2 37.g4 CdG 38.TI4 d3 39.Td4 
d2 4«.Nb3 T:cG 41.T:d3 (în a- 
ceastă poziție partida s-a 
trerupt. Vezi diagrama).

T:d2 
34.b4 
con- 
uhui 
36. <6

în-

campioanei mondia- 
„în vizuina leului”,

frîngere a 
le. Jucînd
Alia Kușnir s-a dovedit a nu 
mai fi prada ușoară de acum 3 
ani. Ea a reușit să se impună 
de la început ca o adversară 
de temut și faptul că din pri
mele 6 partide ale meciului nu
mai una singură s-a încheiat 
remiză, relevă ambiția și spi
ritul de luptă care domnesc în 
sala minunat ornamentată a 
Teatrului Rustaveli. Elocventă 
este această primă partidă a 
meciului, în care campioana 
mondială a fost depășită de o 
manieră netă :

89.h3 Na3 4O.f4 Cc4 și albul a 
cedat.

Cîștigînd pațtida a 4-a, Kuș
nir a luat din nou conducerea, 
dar două victorii consecutive 
ale campioanei mondiale au 
răsturnat apoi scorul în fa
voarea ei. După cum se vede, 
o luptă „pe viață și pe moar-
te”...

APĂRAREA SICILIANA

Allj ; Alia Kușnir
Negru : Nona Gaprindașvili

I.c4 c5 2.Cf3 g6 3.d4 c:d4 
4.C:d4 Ng7 5.e4 (Prin interver- 
tire de mutări s-a ajuns la bine 
cunoscuta poziție Maroczy din 
Apărarea Siciliană) 5...Cc6 6.Ne3 
Cf6 (Se consideră că mai activ 
este Ch6 pentru a susține îna
intarea f7-f5) 7.Cc3 Cg4 8.D:g4 
C:d4 9.Ddl Ce6 lO.Tcl 0-0 
ll.Nd3 b6 12.0-0 Nb7 13.Nbl a6 
(Pregătește b6—b5. Un alt plan, 
poate mai bun, ar fi fost pre
gătirea mutării f7—f5) 14.b3 Nc6 
15.Dd2 b5 16.c5 b4 17.Cd5 a5 
18.Tfdl Ta7 19-NhG f6 2O.N:g7 
R:g7 (Campioana lumii a jucat 
deschiderea neașteptat de pasiv)
21. Nd3 (Mai exact De3 !J 21...Te8 
(Lasă Să scape ocazia 21...Cd4 1
22. Nc4 e5) 22.DC3 DbS 23.Ncl
Tb7 24.fl Da7 25.Ntl3 d6 ? (Gre
șeală de calcul. Trebuia conti
nuată apărarea pasivă cu Tb7- 
b8-c3) 2G.c:d6 N:d5 27.D:a7
T:a7 28.e:d5 C:f4 29.Nb5! (Acum 
turnul negru n-are retrageri 
bune) 29...Td8 30. Tc7 (Partida 
este cîștigată de alb). A mai ur
mat : 3O...T:cț 31.d:c7 Tc8 32.g3 
C:d5 33. T:d5 T:C7 34.Nc4 Ta7 
35.RI2 f5 3G.Te5 Rf6 37.Te6-|. 
Rg5 38.Ne2 a4 39.h4-j- Rh6 
4O.b:a4 T:a4 41.Nc4 Ta7 42-TbG 
Td7 43.T:b4 Td2-ț- 44.Re3 Tg2 
45.R13 Tg2 46.Nb3 Tc3+ 47.RI2 
și negrul a cedat.

Echilibrul a fost restabilit în 
partida a 3-a, pe care campioa
na lumii a cîștigat-o cu ne
grele :

a- 
vi- 
dar
cu 
în

it
Desfășurarea primei partida 

a meciului Spasski—Petrosian, 
dar mai ales alegerea Apără
rii Siciliene de către acesta din 
urmă, au arătat că deținătorul 
titlului a rămas credincios tac
ticii sale bine cunoscute : 
părare exactă și contraatac 
guros la momentul oportun, 
că înțelege s-o realizeze 
mijloace mai active decit
precedentul meci. Intr-adevăr, 
în locul apărărilor Caro-Kann 
și Franceză, care au constituit 
i.armele" sale de bază în 1966, 
Petrosian a trecut la Siciliană, 
pe care pînă acum n-a utili
zat-o decît în întîlnlrile cu ad
versari mai slabi.

Jocul s-a desfășurat după mo
delul bine cunoscut al unei 
partide 
acum 10 
didaților 
mutarea _____ , ______ _____
însă o altă continuare de atac, 
iar la mutarea a 17-a a ezitat 
îndelung dacă să sacrifice o 
figură sau nu și în cele din 
urmă a renunțat. In continuare 
n-a găsit un plan bun și, cău- 
tind să speculeze criza de timp 
a adversarului, a jucat greșit 
și în cele din urmă a trebuit să 
Intre într-un final nefavorabil, 
cu un pion în minus. La re
luarea jocului, a doua zi, Petro
sian și-a valorificat avantajul 
material cu o tehnică exempla
ră. Iată mutările acestei inte
resante partide :

APARAREA SICILIANA

Smîslov—Tal, încă de 
ani, de la turneul can- 

din Iugoslavia. La 
a 12-a, Spasski a ales

Alb: Boris Spasski

Negru: Tigran Petrosian

DESCHIDEREA RETI

Alb : Alia Kușnir
Negru : Nona Gaprindașvili
l.cl c5 2.Cf3 CfG 3.g3 b6 4.Ng2

Nb7 5.0—0 e6 6.b3 Ne7 (De data

l.e4 c5 2.CI3 e6 3.d4 c:d4 4.C: 
d4 aA 5.Nd3 Cc6 6.C:c6b:c6 7.0-0 
d5 8.Cd2Cf6 9.De2 Ne7 10.b3 0-0 
ll.Nb2 a5 12.f4 (Smîslov a ju
cat 12-a3 pentru a răspunde la 
a5—a4 cu b3—b4) 12...g6 (După 
24 minute de gîndire) 
(30 minute) Cd7 (22 
După timpul consumat 
că adversarii sînt în 
planului corect) 14.c4

13.Tadl 
minute, 
se vede 
căutarea 
a4 15.15

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

(Urmare din pag. 1)
asemenea, consider că ar tre
bui avut în vedere și Iliescu.

în rest lucrurile sînt lim
pezi : Cuțov cu Dobr.escu, Dinu, 
neapărat Dinu, cu Vasile, Sil
berman ■ cu Majai, Covaci cu 
GySrfi, Stumpf cu Cojocaru, 
care mi se pare un mijlociu de 
mare valoare, Monea 
stantinescu și, în fine, 
Iancu".

cu Con- 
Alexe cu

„NUMIHAI TRANCA : 
TREBUIE UITAT GÎJU!

„Fâvoriții mei sînt, în ordi
ne : Aurel Mihai, Ciucă (Gru- 
iescu pil se pare încă slab), 
Gîju, Pușcaș, Cuțov, Vasile și, 
eventual, Dinu, Silberman, 
Covaci, Stumpf, Monea și A-

dintre garniturile cele mai re
dutabile ale boxului european 
— deplasează la București for
mații întinerite, cred că ar fi 
foarte nimerit ca și noi să pre
zentăm o „combinată” care să 
includă cel puțin 5—6 nume mai 
puțin sonore. Experiența de la 
Mexico a reușit și Jocurile O- 
limpice d4 la Munchen trebuie 
să intre de pe acum în raza 
preocupărilor noastre. Ca atare, 
sub semnul acestui imperativ, 
echipa pe care o propun ar fi 
următoarea : Aurel Mihai. Ciu
că (Ivan), Dumitrescu (Nedel- 
cea), Pușcaș, Cuțov, Dinu (Va
sile), Silhermăn, Covaci, 
Stumpf, Monea, Alexe.

In ceea ce privește un turneu 
de selecție, el n-a fost prevăzut

lexfe.
în

rare, 
nele ___  .
gorla cocoș. îh Ciuda „pasei ne
gre” din ultimul timp, cred Că 
Gîju nu trebuie în nici un caz 
uitat. Dumitrescu — părerea 
mea — rămîne, i 
„omul care vine”.
ce-1 privește pe 
eu susțin alegerea 
deși, Uneori — i sfe reproșează, 
cu justețe, acest lucru - lovește 
nerăgulamentâr. Pușcaș se â- 
pără însă bine și, oricum, lo
vește destul de tare ! La semi- 
ușoară. îl prefer pe Cuțov, cu o 
singură rezervă : am impresia 
că pentru a face categoria, este 
obligat să slăbească tot mai 
mult. în consecință, manifestă 
o oboseală contihuă care se ac
centuează spre finalul partidei. 
Ar trebui luat în evidență și 
Păpălău și, eventual, Dobres
cu".

afară de aceăstă enume- 
trebuie să mai fac și u- 

observații- Astfel, la cate-

deocamdată
In ceea 

Pușcaș, 
lui

în planul de pregătire și cum ne 
aflăm cu nurriai o ltină înaintea 
gongului inarigUrai...".

Așadar, din hrtu Ivan la mus
că și Dinu preferat Iui Vasile 1

„LA COCOS, E NECESAR UN 
TURNEU DE VERIFICARE"...

ECHIPA A TINEREȚII

Părerile ziaristului sportiv 
PAUL OCHIALBI sînt urmă
toarele : „Dacă polonezii - una

...susține antrenorul I. Dinu 
(Metalul București).

„Problema nr. 1 — categoria 
cocoș ! Da primele categorii lu
crurile mi se par că au intrat 
pe un făgaș pe care recentele 
campionate n-au avut darul 
să-l modifice prea mult. Adică. 
Aurel Mihai și, eventual, Petre 
Ganea, iar la muscă, cuplul 
Ciucă — Ivan. Părerea mea este 
că se conturează clar faptul că 
Ivan a DEVENIT O VERITA
BILA «MUSCA».

Pentru cocoș, mi se pare

41...CC4 42.Td7-f- Rf6 43.Tih7 
Tel-}» 44.Rg2 Cc5 (Negrul a dat 
pionul în plus înâpbi, dar pio
nul Său „b” estfe o forță deci
sivă) 45.Nf7 b3 46.g5+ R:g5 
47.h4-f> RfG 48,h5 (Ideea albu
lui este dă ă Schitnbâ toți pi
onii șl a Sacrifică nebunul pen
tru pionul „b“ după care fina
lul ar fi fost remiză) 48...TC2 + 
49.RI3 b2 5O.Na2 g:h5 51.t:h5 
Tel (Amenințîrtd Tal) 52.ThG + 
Rfeâ 53.Tb6 Cal 54.Te6-f- Rd<J 
55.Te4-|- Rc5 56. T:a4 Tal și 
Albul a cedat.

Cu un punct avans și cu a- 
vantajul inițial de a păstra tit
lul în caz de rhedl nul, Pătro- 
sian se află într-o poziție psi
hologică favorabilă. Spasski 
este obligat să atace, ceea ce 
lui Petrosian — specialist în 
„războiul de ttanșee” — nu se 
poate să hu-i facă plăcere. De
ocamdată el a parat cu succes 
încercările lui Spasski în par
tidele 
vește

a doua și a treia și pri- 
cu încredere viitorul...

IN 5 MINUTE!
...Sau poate chiar mai puțin, 

veți putea rezolva această pro
blemă simplă a elvețianului E. 
Camponovo. Este clar că prima 
mutare nu poate fi decit una 
de turn, deoarece la l.Ng2 ne
grul se apără cu l...f2—flD, dar 
pe 
pe

care dintre cele 13 cîmpuri 
care le are la dispoziție ?

Mat In 2 mutări
(Controlul poziției. Alb : Rc8, 

Tb7, Nfl. Negru : Ra8, Nb3. 
PI2 — Total 6 piese).
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Rubrică redactată de
Sergiu SAMARIAN

foarte utilă organizarea unui 
turneu, în care Gîju să-și poată 
susține o ultimă șansă. La res
tul categoriilor, sînt absolut de 
acord cu propunerile colegiului 
central de antrenori, cu o sin
gură rezervă : CRED CA 
PROASPĂTUL CAMPION, DU
MITRESCU. NU TREBUIE 
ÎNCĂ ANGRENAT ÎNTR-O 
COMPETIȚIE DE DURITATEA 
CAMPIONATELOR EUROPE
NE. El este un element tînăr, 
cu care ne vom mîndri, mîine- 
poimiine și, tocmai de aceea, 
cred că trebuie menajat, ferit 
de eventualele lovituri — mă 
refer și la cele morale — care 
l-ar putea zdruncina".
v După cum 
propunere eu

sc vede, o nouă 
Ivan la muscă și

reticență în fața numelui lui 
Aurel Dumitrescu.

GÎJU DIN NOU IN DISCUȚIE

Dr- 
lotului 
pot trage deocamdată nici o 
concluzie fermă în ceea ce pri
vește starea sănătății lui Gîju. 
Dacă lucrurile sînt clare cu

P. RADOVICI, medicul 
național de box : „Nu

Dacă lucrurile
Drugă, care are o fractură re
activată, și cu Chivăr, aflat 
DUPĂ UN K. O. - NECESITA 
O PERIOADA
CARE-L SCOATE DIN OBIEC
TIVUL SELECȚIONERILOR - 
atunci Gîju trebuie să fie su
pus unui control medical mai 
complex. Personal, cred că în 
cazul acesta nu sîntem martorii 
unui sfîrșit de potențial. Vîrsta 
lui nu ne dă dreptul să facem 
o asemenea afirmație și dacă aș ft

DE REPAUS,

I
I
I
I

Chiar cu patru zile tntirziere 
față de eveniment, trbnsmisia 
de la Atena a avut un suspans 
foarte interesant, superior mul
tor meciuri care ne vin in di
rect și ne înnebunesc prin jo
cul scorului. Aici, televiziunea 
nu trebuia să fie nici informa
tivă, tiicl Operativă, nici idea
lă ca tehnică; duminică, ea par
ticipa și depunea mărturia e- 
sențială intr-o problemă mora
lă : meciul putea fi cîștigat sau 
nu ? De miercuri, de la radio, 
Ghițulescu lansase spre cinstea 
sa primele elemente de tensiu
ne in acest domeniu și mărtu
risesc că duminică altceva nu 
m-a interesat decit răspunsul 
la această întrebare. Deconectat 
dinspre partea tehnică a trans
misiei — Imaginile mi s-au pă
rut minute întregi surprinzător 
de bune, mâi ales cele luate de 
la o distanță medie față de joc. 
Firește, cadrajul era defectuos 
de multe ori, muzica, ah, mu» 
zică aceea de fond intermina
bilă dădea o senzație continuă 
de jurnal de actualități, de sec
vențe venite in rezumat de pes
te hotare, de la meciuri care 
nu ne privesc, intr-un euvini 
melodiile acelea creau o atmo-

sferă săltăreață, prea deconec
tantă, pentru noi, oamenii cu 
probleme morale mari: it pu
team bate sau nu ? Eftlmie lo- 
ncscu — ciudat de volubil, tn 
cascade care nu-mi erau cunos
cute 
rea 
mai 
s-a

la el, poate din neîncrede- 
față de o imagine, repet, 
bună decit o bănuiam — 
pronunțat pentru da, toți

un caz dreptul să. fim tnfurtațt^ turit precise ea si ne economi- 
pe meciul nul scos la Atena, de •-
parcă am discuta despre Rapid 
cu Farul... Filmul, adică docu
mentul, ne arată că nu trebuia 
să plecăm acolo speriați, trebuia 
intr-adevăr să jucăm finalul 
teoretic la ciștig și nu la remi
ză, aveam toate motivele dar
— și aici e aici — nu șl toate

documentul
stntem de acord, dar problema 
motilă nu e dezlegata, tic eu, 
după cele văzute la T.V. Filmul 
ne-a arătat foarte clar că gre
oii n-aveau de ce sil ne pri
vească de sus și nici noi n-a
veam de ce să le suportăm a- 
ceastă privire. Ei joacă repede 
— această propozițiune scurtă și 
de loc de disprețuit mi se pare 
totuși suficientă pentru toate 
calitățile jocului lor. Dar fil
mul de la T.V. nu ne dă in nici

posibilitățile. Căci — zice ima
ginea, dacă facem abstracție de 
muzica aceea agreabilă — echi
pa, bună pe plan moral, nu era 
fără prihană pe alte planuri 
nu mai puțin importante. Să 
încep cu jocul extremelor sau 
si termin cu ele ?

Eu continui să cred că printre 
altele televiziunea a venit pe 
lume pentru a ne aduce do
cumente intr-o lume tn care 
« tot mai multă nevoie de măr

Sim indignările facile, energia 
consumată tn procese de inten
ție deschise după „război" cind 
— dacă n-ar fi imaginea la in- 
demlnă — mulți viteji s-ar a- 
răta...

Adevăru-i că uneori televiziu
nea e mai bună decit realitatea 
pe care i-o oferim sub ochiul 
magic. Mă întreb și azi dacă 
meritau Petrolul și Progresul 
o transmisie de calitatea ace
leia asigurată de Videriu cu e- 
chipa sa de operatori (Păsat — 
Stoicescu — Vătășescu). A fost 
cea mai buni transmisie de fot
bal, de mulți ani încoace — ne
norocirea a făcut ca prin ima
ginile acelea atit de umane să 
ne vină in casă unul din cele 
mai urile meciuri. Natural că 
m-au bucurat și pe mine tele
foanele care felicitau, în pauza 
intilnirii, imaginile și regia. Mă 
simțeam Confirmat in cele ’ce 
scriu de multă vreme, aici. L-aș 
fi tunat și eu pe Țopescu ■— 
numai că mie nu-mi place să 
sun la telefon, nu-mi place să 
fiu tunat, sonat fi mai ties 
somat.

MWtli sub MMR
Timid, dar totuși progres din partea arbitrilor

Este cunoscut faptul că, pe 
lîngă sportivi și antrenori, ar
bitrul poate aduce și el o con
tribuție însemnată la progresul 
unei discipline sportive. El 
este persoana căreia i se în
credințează conducerea unei 
partide și reprezintă elemen
tul neutru desemnat să ve
gheze ca întîlnirea să se 
dispute conform prevederilor 
regulamentare, în spiritul unei 
depline sportivități.

Personal apreciez că pentru 
a duce la bun sfîrșit această 
sarcină, deosebit de dificilă, 
arbitrul trebuie să posede o 
serie de calități, printre cară i 
să fi practicat baschetul, să 
cunoască regulamentul jocului 
și să-l interpreteze în mod co
respunzător în condițiile lup
tei sportive, să aibă cunoștințe 
avansate despre tehnica și 
tactica jocului, să fie bine 
pregătit fizic pentru a să dfe- 
plâsa cu ușurință după faza 
de joc, să aibă atenție distri
butivă și să cuprindă în pe-

rimetrul vizual întreaga su
prafață de joc, pentru a sanc
ționa cu promptitudine infrac
țiunile și greșelile comise de 
sportivi. Un bun arbitru are 
datoria să-și eddee atenția dis
tributivă și oportunitatea în 
sancționarea neregularitâților. 
Tbâte Acestea pot fi obținute 
printr-o pregătire T specială, 
prin antrenamente individua
le. prin participări la pregă
tirile echipelor, printr-o con
tinuitate în prestarea arbitra
jelor, elifnihînd acea pauză 
nedorită, cu consecință nega
tive. dintre două campitmate 
Arbitrii trebuie să țină Seama 
că jobul de baschet se des
fășoară din ce în ce mai rapid, 
iar sportivii sînt obligați să 
anticipeze faza pe care o vor 
construi. în acest ritm, bas- 
chetbaliștii comit uneori gre
șeli de care nu își mai amin
tesc chțar Imediat după co
miterea lor. Gr, în aceste con
diții, arbitrii trebuie să sanc
ționeze greșeala cu cea mai

mare promptitudine, 
lăsa un cît de mic 
între comiterea ei și 
de penalizare. în caz că nu se 
petrece astfel, apar protestele 
Jucătorilor, mai ales cînd este 
vorba de greșelile personale.

în ultima vrfeme, datorită 
unei mai bune conlucrări între 
factorii amintiți mai sus, ac
tivitatea arbitrilor s-a îmbu
nătățit, Dar nu în măsură su
ficientă pentru â Se putea 
vorbi despre un aport al lor 
Ia dinamizarea și progresul 
baschetului. Astfel, s-au sem
nalat și în acest an arbitraje 
necorespunzătoare, lipsite de 
curaj în ceea ce privește sanc
ționarea greșelilor echipei 
gazdă. Arbitrii să mai lasă 
impresionați de spectatorii în- 
fierbîntați, cu o doză exage
rată de patriotism local, dis
puși bricîrid să renunțe la e- 
ticâ sportivă și să facă din 
manifestările lor o „tactică" 
specială. Se pune problema, 
cine trebuie să se ocupe de

fără a 
interval 
fluierul

0 victorie meritată și o înfrîngere cu implicații
Cînd un meci de baschet se 

Încheie la o diferență de nu
mai un punct, se obișnuiește 
să se spună că victoria putea 
reveni la fel de bine oricărei 
echipe și deci și meritele sînt 
împărțite în mod egal. Partida 
Rapid—Politehnica București, 
derbiul diviziei feminine A, 
constituie o excepție în ma
terie. Să precizăm : într-un 
final atit de pasionant, în 
rare fiecare secundă era ho- 
tărîtoare, succesul putea fi în
registrat de oricare dintre 
competitoare. De meritat ar 
fi meritat însă doar Rapid și 
aceasta nu pentru că a con
dus majoritatea timpului, cî 
pentru că a jucat mai mult 
baschet, a gîndit mai bine 
meciul, a greșit mai puțin în 
momentele decisive. Să amin
tim. de pildă. începutul re
prizei secunde. Campioanele 
conduceau cu o diferență de 5 
puncte (30—25), iar feroviarele 
Racoviță. Suliman, Bițu și 
Vasilescu erau la limita gre
șelilor personale ; campioanele 
„veneau din urmă", avînd și 

‘atuul unui lot mai complet 
și mai tînăr, feroviarele pă
reau descurajate, iar banha 
rezervelor nu dădea prea mari 
speranțe.

Și, totuși, în ciuda majori
tății pronosticurilor care pre
vedeau o înfrîngere categorică 
a echipei din Giulești, aceasta 
a renăscut parcă, recupeiînd 
punct după punct și preluind 
apoi conducerea. Octavia Bițu. 
(care a reintrat cu acest pri 
lej după accidentul suferit la 
genunchi, în luna decembrie) 
bine servită de coechipiere, a 
înscris cîteva coșuri decisiv®.

Gabriela Nicola a produs Un 
real reviriment prin acțiunile 
ei curajoase și eficace, Dorina 
fiuliman a punctat cînd era 
mai măre nevoie, iăr fcva 
Ferencz și Ileana Chiraleu 
au „împins" permanent acțiu
nile spre coșul 
ntnd inteligent 
viu, cîrid lent, 
baschetbalistele
Este drept, și cu aceasta nu 
vrem să scădem din meritele 
învingătoarelor, studentele au 
fost o palidă imagine a ceea 
ce ar fi trebuit să fie^ in pri
mul rfnd prin greșăliie de 
tactică și cele de lehnică in
dividuală. Nici acum nu ne 
explicăm cum de nu au reușit 
să Ie scoată din teren pe ad
versarele care în minutul 21 
aveau cite 4 greșeli persOnile, 
tot astfel cum nu putem fi de 
acord cu numeroasele mingi 
irosite prin aruncări la coș 
de la distanțe și din poziții 
total neindicătâ în Scele mb- 
mente. Este posibil ca «su
pta comportăt-ii Politehnicii 
să-și fi pus amprehtă și obb- 
seaia celor două jocuri cu 
Daugava Riga (inclusiv depla
sarea), dar aceasta nu pOate 
constitui în exclusivitate o 
motivare. Tn schimb, compor
tarea generală a echipai, dir. 
care fac parte nu mai puțin 
de 6 componente ale lotului 
național, trebuie să constituie 
un semnal de alarmă pentru 
prof. Grigore Costescu, an
trenorul formației, și în ace
lași timp al reprezentativei 
României. Cît despre jucătoa
rele Politehnicii, sperăm că 
Înfrîngerea le va aminti că 
numele mari nu sînt suficiente

advers, alter- 
ritmul, < înd 
descumpănind 

Politehnici».

pentru^ a obține succesul. A- 
cesta surîde mai degrabă unei 
echipe.

Tn încheiere, cîteva date 
statistice, elocvente asupra 
desfășurării întîlniriî : gre
șeli de tehnică : Rapid 20 (5 
în repriza secundă), Politeh
nica 20 (10 în repriza secundă, 
deci atunci cînd s-a hotărît 
soarta partidei); aruncări din 
acțiune: Rapid 20 din 46 — 
•43,400/j (45,80% în repriza
secundă). Politehnica 20 din 
54 — 37% (39,20% în repriza 
secundă) ; aruncări libere: 

Rapid 17 din 29 —*58,60%. 
Politehnica 14 din 22 —
63,60%.

BELPHEGOR

îmbunătățirea calitativă a ar
bitrajelor prestate în compe
tițiile oficiale ? Bineînțeles, 
federația de specialitate, prin 
colegiul central al arbitrilor. 
Acest for a manifestat preocu
pări pentru ridicarea nivelu
lui arbitrajelor, dar eficiența 
nu a fost întotdeauna cea do
rită. De pildă, consider că 
sistemul actual de promovare 
a arbitrilor nu este cel mai 
bun, din care cauză sînt des
tul de numeroși cei ce nu au 
o valoare Corespunzătoare. O 
selecție mai exigentă ar fi 
binevenită. Arbitrii interna
ționali, deci cei cu cea mii 
înaltă calificare, nu își cin
stesc întotdeauna acest titlu 
care ar trebui să i oblige Nu 
o dată am întîlnit situații în 
care aceștia se confundă (ca 
valoare a arbitrajului prestat) 
cu marea triâsă a arbitrilor, 
în loc să constituie un exem
plu de cum se conduce o în
trecere de baschet. Poate, că 
a venit vremea să se facă o 
reașezare a poziției arbitrilor 
pe categorii, cu promovări, re
trogradări și chiar excluderi. 
Exemplele oferite de tinerii 
arbitri elogiați de Plenara Co
mitetului Federal (Gh. Chira
leu, M. Aldea, V. Kadar, Gh. 
Dtitka.
strează că, pe lîngă vechii ca
valeri ——— -
cum și
se poate conta chiar cînd este 
vorba să conducă întîlniri de
cisive, cu miză. Iar faptul că 
în ediția 1968—1969 a cam
pionatului național numărul 
meciurilor cîștigate de echi
pele aflate în deplasare a 
crescut față de anii trecuți. 
constituie un alt semn 
îmbucurător care ne deter
mină optimismul în viitoarea 
colaborare cU arbitrii.

M.. Negulescu) demon-

ai fluierului, avem a- 
elementa noi, pe căra

Mihai NEDEF

NICI UN ECOU

d. st.

fi întrebat, aș opta mai degrabă 
pentru o nouă verificare a a- 
cestuia. Cu o singură condiție : 
în intervalul de timp rămas 
pînă la „europene" să i se sta
bilească, cu rigurozitate, coor
donatele unei vieți mai rațio
nale”.

Antrenorul emerit C. NOUR : 
„Gîju n-a fost niciodată ajutat 
de un fizic ieșit din comun. In 
plus, el nu a suportat un efort 
prea mare și nici nu s-a putut 
adapta — lucru foarte important 
- regimului alimentar de la 
lot, prea „greu" față de obișnu
ințele sale.

In boxul românesc, la ora ac
tuală, cea mai puțin științifică 
este, neîndoios, alimentația. Eu 
cred că Gîju n-a pierdut nici

pectiv, Dobrescu și Păpălău ; 
Vasile sau Dihu ; Covaci și 
Gyorfi (plus Pițu, indicat de 
antrenorul constănțean) ; Năs- 
tac și Stumpf (Panaitescu) și 
„cred că n-avem om pentru a- 
ceastă categorie" (N. Buză) ; 
Monea și Constantinescu ; Ale
xe și Iancu.

ÎNTREPRINDERE LUCIDA, 
COMPETENTĂ

o calitate și este perfect 
perabil,. mai ales dacă va 
vățat să mănînce ca un 
tiv, adică nu cind Vrea 
vrea !“

rCcu- 
fi in- 
spor- 
și ee

TOTUȘI, DE DOUA ORI 
' POMETCU !

Iată 
bri ai 
zerve 
C. PANAITESCU 
Cîmpulung) și N- BUZA (Farul 
Constanța), pe care o redăm în- 
tr-o singură înșiruire, datorită 
preferințelor asemănătoare ale 
celor doi specialiști : Aurel Mi
hai și Vasile Ivan ; Ciucă (fără 
rezerve) ; Dumitrescu sau 
METCU (?!), Pușcaș („cu 
te că e încă fragil” — C. 
naitescu) și Drugă ; Cuțov,

lista prezumtivilor mem- 
lotului — titulari și re- 

— indicată de antrenorii 
(Muscelul

PO- 
toa-
Pa- 
res-

Luînd în considerare propu
nerile venite din partea unui 
colectiv larg de specialiști ai 
boxului, precum și din partea 
altor persoane interesate în 
prosperitatea acestei ramuri de 
sport, redacția apreciază că 
F. R. Box a alcătuit reprezenta
tiva într-o manieră rațională, 
competentă.

Absența lui Gheorghe Chivăr 
din cele două loturi se datorea
ză — normal — înfrîngerii sale 
prin k. o. Conform regulamen
tului, timp de o lună el nu are 
acces în sala de antrenament, 
iar cele două săptămîni rămase, 
eventual, fiină la „europene" nu 
ar fi reprezentat un termen su
ficient de recuperare. Totodată 
însă — fără a avea îndrituirile 
de rigoare - credem că ideea 
vehiculată de mai mulți dintre 
Specialiștii citați, a unor ultime 
meciuri de verificare nU trebuie 
aprioric abandonată, 
dentul” A. Simion 
dinaintea Mexicului 
tor.

Avînd în vedere 
tul care ne așteaptă, 
deopotrivă organizarea recen
telor campionate naționale cît 
și criteriile generale de selec
ționare a lotului ce ne va re
prezenta lr europene, reprezin
tă acte ce se înscriu în perime
trul acțiunilor lăudabile, între
prinse cu luciditate și compe
tență. Adevăratul verdict îl 
vor da, însă, numai campiona
tele europene-..

i, „antecc-
— Stanef 

fiind grăi-
evenimen- 
credem că

A trecut aproape un an de 
cînd începeam tatonările pen
tru organizarea unei „expedi
ții" pe Dunăre Iâ căre visa
sem multă vreme și pe care 
cu sprijinul ziarului „Sportul" 
am făcut-o. Am coborît cîțiva 
oameni de la Baziaș la Su- 
lina într-o lotcă, la rame, și 
chiar uitînd cea mai mare 

, parte a peripețiilor îmi amin
tesc încă destule ostreave, 
destule focuri de tabără, mici 
furtuni, viscole de efemeride, 
cetăți pierdute în nisip — 
destule pentru a socoti călă
toria aceea drept una dintre 
cele mai frumoase pe care 
le-am făcut vreodată.

Știu că la vremea ei, pe 
măsură ce apăreau notele de 
drum — mulți se întrebau a- 
supra rostului lor, iar unii 
chiar protestau. Li se părea 
stupid ca în locul unor ta
bele ale meciurilor de polo 
în care să fie menționate gra
fic ' 
în 
dă 
lor 
să 
sălcii, consemnări despre efor
tul muscular al unor AMA
TORI, iar descrierea pistelor 
de zgură să fie înlocuită cu 
descrierea unei interminabile 
piste de apă.

Din păcate, cei care se în- 
doiaa de eficiența notelor de 
drum mai sus pomenite aveau 
dreptate. Aveau dreptate pen
tru că iritarea lor exprima 
și iritarea altora — era aceeași 
inerție și indiferență care pro
testă, aceeași repulsie leneșă 
față de SPORTUL DE MASĂ 
— dincolo de referatele de 
serviciu care trebuie comple
tate, dincolo de sarcinile co
tidiene — era opunerea sur
dă față de toți acești ama
tori gata să năvălească pe te
renuri, gata să pună mîna 
pe rame — nu pentru a sta
bili recorduri, dar pentru a 
se juca, a se destinde, a se 
întoarce puțin la natură.

Am înțeles lucrul acesta pe 
loc, atunci, în fața răcelii 
somnoroase cu care eram în- 
tîmpinați sau chestionați — 
în afară de două sau trei 
acostări — în contact eu impo- 
liteța unor mici organe lo
cale pentru care cei câțiva 
oameni în treninguri păreau

F

toate traiectoriile mingii, 
locul unor filme, secun- 
cu secundă, ale întîlniri- 
din categoria E, la fotbal, 
apară metafore despre

constituie o bătaie de cap 
plus.

Dar am înțeles indiferența 
asta mai binș după un an, 
cînd a devenit limpede că ex
pediția noastră n-a avut mei 
o rezonanță acolo unde ar fi 
trebuit s-o aibă. Tradiția ma
rilor raliuri pe Dunăre, de 
aproape treizeci de ani dis
părută; n-a reînviat prin că
lătoria noastră. Cele douăzeci 
și nouă de reportaje în care 
Se repeta, direct sau indirect, 
cu insistența unui zgomot de 
fond — vîsliți, vîsliți, visliți, 
n-au stîrnit nici un ecou in 
comisiile sportive de pe ma
lurile 
lui în 
trecut 
semn 
minți

E adevărat că elevij-ofițeri 
cantonați pe vasul dormitor 
din bazinul portului Giurgiu 
ne-au declarat atunci că sînt 
gata să refacă traseul nostru 
— dar nu știu ce se va în- 
tîmpla cînd vor trebui să ca
pete aprobările de călătorie 
și, mai ales, cînd vor trebui 
să respecte restricțiile. E ade
vărat că un student în medi
cină, vecin de bloc, m-a ru
gat să-1 iau în orice fel de 
altă expediție similară, iar un 
alt student, Gigi Negbiță, de 
la Politehnică, m-a anunțat, 
printr-o scrisoare de curînd 
primită, că rezistă la condi
ții dure de efort și că de-abia 
așteaptă să facă o asemenea 
călătorie.

E adevărat că pe Dunăre 
există bacuri-dormitor, e ade
vărat că există corturi, am-, 
barcațiuni, conserve, poloage. 
rame, saltele de cauciuc, e 
adevărat că există sute, poate 
mii de amatori, care ar doti 
să-și aștearnă culcușul sub 
sălcii Sau să tragă ia rarrje 
gece ore pe zi. Dar, pînă la 
Oi a cînd apar aceste rînduri, 
nimeni nu pare dispus să ia 
ăceastă inițiativă, nimeni, 
nici un organ sportiv, iar în
semnările publicate sub titlul 
„PATRU INTR-O LOTCA" 
.rămîn niște simple note, de 
dram, mai mult sau mai pu
țin literare.

Ceea ce demonstrează din 
nou donchișotismul luptei duse 
de publicistica naiv-entuziăs- 
tă cu surda și atotputernica 
inerție.

să 
în

Șiretului sau Mur'eșu- 
vara și toamna anului 
și nu există nici un 

că cineva și le-ar rea- 
anul acesta.

Camil BACIU
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APROAPE 5 MINUTE CU RADU NUNWEILLER
Discuția pe care am avut-o 

Jeri eu Radu Nunweiller repre
zenta, intr-un fel, continuarea 
alteia, mai veche, purtată cu 
vreh 10 zile înaintea partidei 
de la Atena...

Atunci, cînd medicii II bă
nuiau de o afecțiune tiroidia- 
nă, intetzlcîndu-i orice acces 
spre gazon și recomăndindu-i 
odihnă prelungită, Radu avea o 
mină tristă, de om necăjit.

— Jn toată cariera mea, am 
făcut două partide mări: la 
Gera, cu R.D.G., și la Londra, 
în ianuarie. De fiecare dată, 
imediat după un asemenea joc, 
lh care — fără falsă modestie — 
am avut un aport recunoscut 
la evoluția echipei naționale, 
ttm devenit indisponibil, și încă 
pe o perioadă lungi de timp...

RESTANȚE 
DIN DIVIZIA C

In meciurile restanță dispu
tate ieri după-amiază s-au în
registrat următoarele rezultate:

Victoria Cărei — Olimpia 
Satu Mare 1—1 (0—0). Au în
scris Szikszai (min. 49) pentru 
Victoria, respectiv Filip (min. 
72). Excelent arbitrajul prestat 
de Aurel Bentu — București.

rrt. SlLAGHl - coresp.

Chimia orașul Victoria — 
Tractorul Brașov 0—6 (0—2).
Au marcat : HulWlnlcu (min. 
8, 28, 56, 78), Vatav (min. 63) 
și Vîntu (min. 67). A condus 
foarte bine P. Ciolacu — Sibiu.

E. ASLan — coresp.

Rulmentul Bîrlad — Gloria 
Tecuci 3—0 (1—0). Toate cele 
trei goluri au fost înscrise de 
Moșneagu (min. 42, 60, 75). A 
arbitrat satisfăcător C. Gruies- 
cu — Brăila.
E. SOLOMON — coresp. princ.

Aurora Utziceni — Unirea 
Mănăstirea 1—1 (0—0). Au mar
cat : Buga (min. 46) pentru Au
rora, respectiv Moldoveâhu 
(min. 39). Corect arbitrajul lui 
Puiu Nicolae — Brașov.

V. GAFIUC — coresp.

ȘTIRI • ȘTIRI
LA 30 APRILIE : 

FRAGA — BUCUREȘTI

în prezent,, se duo tratative 
pentru un joc amical între se
lecționatele orașelor București 
și Praga.

Din lotul Capitalei noastră 
fac parte, printre alții : Suciu, 
Mîndru, D. Nicolae, Măndoiu, 
Greavu, Dinu (Rapid), Dumi- 
triu III, Volnea, Codreanu.

Meciul urmează să se dispu
te la Praga, în ziua de 30 a- 
prilie.

BILETE PENTRU CUPLAJUL 
INTERBUCUREȘTEAN

De astăzi dimineață s-au pus 
în vînzare, la casele obișnuite, 
biletele pentru meciurile Steaua 
— Progresul și Rapid — Dina
mo, care se vor desfășura sîm- 
bătă, în cuplaj, pe stadionul 
„23 August". ■

CICLISM; CAMPIONATUL 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Duminică 27 aprilie se va des

fășura proba de fond (șosea) din 
cadrul campionatului de ciclism 
*1 municipiului București.

Startul competiției se va da la 
ora 9,30. de la km 7 al șoselei 
București — Ploiești, varianta 
Buftea. In ceea ce privește dis
tanța care trebuie parcursă, a- 
ceasta va fi de 120 km pentru 
seniori, 60 km pentru juniori 
mari șl 40 km pentru juniori 
mici. Se vor disputa, de aseme
nea, o cursă pentru bicicletele 
de SdmicurSe, pe distanță dă 10 
km, și una pentru cele de oraș, 
pe 6 km.

Cofetăria VICTORIA primește și 
menzî cu livrare la domiciliu prin 
lefonul 14.96.31.

EXPOZIȚII CU VINZARE DE PRODUSE 
TRADIȚIONALE LA COFETĂRIILE:

In zilele de : 26, 27 aprilie :
Cozonaci, torturi, prăjituri, specialități, bomboane 
fine de ciocolată, fursecuri, pișcoturi și alte produse 
de calitate.

UNIVERSITĂȚII — Bd. Republicii nr. 6 'V'
OPERETA — Piața Splaiului nr. 3, bloc turn r
SUD — Magistrala Nord—Sud, colț cu bd. Mără

IRIS - Bd. Mihai Bravo nr. 119 1
DOINA — Sos. Stefan cel Mare nr. 31 .. A
VICTORIA — Calea Victoriei nr. 14 iff •'”»*

TL.f.p

Ce să-i faci, așa slnt eu, ghi
nionist...

...L-am revăzut ieri, la antre
nament. Era așa cum îl știam 
de obicei : bine dispus, Cu ochii 
Iui mari, și albaștri, zimbitori, 
cu un âer ușor romantic, undeva 
naiv. Știam de la medicul echi
pei Dinamo, Mircea Cristea, eă 
..Radu se află îh deplinătatea 
potențialului fizic, că a atins 
greutatea Ideală — 74 kg".

Văzindu-rnă, „ghinionistul" 
ftii-â 2imbtt cu complicitate: Ov. I.

După o lungă absență, Radu Nunweiller, strategul dinamoviștilor ț
bucureșteni și al echipei naționale, și-a încălțat, din nou ghetele 
cu crampoane. Iși va relua oare- el locul in „ll“-le reprezentativ ? 
O opțiune pentru Lausanne 0 va putea lua simbătă, pe stadionul 

„23 August"

Indiscreți
© Discutînd cu DAN.
(Repriza î). Aerogara Bă

noasa, înaintea plecării lotu
lui reprezentativ la Atena. II 
văd pe căpitanul tricolorilor 
cu un... pui de om în cîrcă. 
Ochii lui tata, trăsăturile lui 
tata, mimica lui tata...

Iată și declarația „lui tata'i
— De cind o am pe Dana 

(numele „puiului de Om“, în 
virstă de 4 luni și jumătate), 
mi s-a schimbat complet viața. 
Fetița asta mi-a adus numai 
noroc!

(Repriza a II-a). întîlnire, 
întimplătoare, pe stradă.

Dan: „In sfirșit, avem și 
noi un „doxar", pe Octavian 
Popescu, in atac. De la îm
bolnăvirea lui Niki, echipa 
noastră a traversat o lungă 
criză datorită absenței unui .. 
ochi magic.

,• La o întrebare pe care
l-am  pus-o, zilele trecute, la 
lași, DUMITRACHE, „spaima 
grecilor" (ultima poreclă a ta
lentatului nostru atacant) ne-a 
răspuns în... franțuzește. Sur
prins de această nouă valență 
a dinamovistului, i-am cerut 
explicații. „Vreau să pot dis
cuta cu ziariști străini fără 
interpreți, care îți cam „um
flă" declarațiile. Mă ocup se
rios de franceză. Mircea (n.a. 
— Lucescu) este unul din pro
fesorii mei".

— Ăm reluat antrenamentele 
mult mai repede decit credeam! 
Nu mă mai doare nimic, dimpo
trivă, in ultima lună mă simt 
parcă... întinerit. La lași, am 
jucat mai reținui, mai atent — 
normal, abia reintrasem — dar 
duminică, duminică vreau să 
mi dezldnțui...".

Radu Nunweiller zîmbea din 
nou, încrezător. O speranță in 
plus pentru meciul de lă 14 
mai, de la Lausanne.

O O observație a lui FLO
RIN GHEORGHIU (cel mai 
mare suporter — dintre șa
hiști — al echipei ploieștene) 
după meciul Petrolul — Pro
gresul: „Echipa lui (Dană
duce lipsa unui creier de joc. 
Atacă toți haotic, nimeni nu 
glndește.."

,© Un anunț... matrimonial. 
Duminică 4 mai, în ziua me
ciului Politehnica — U.T.A., 
se va celebra la Iași căsătoria 
căpitanului echipei de fotbal 
Politehnica, ing. MIRCEA 
ȘTEFANESCU, cu domnișoara 
ADRIANA IONESCU (medic, 
peste cîteva luni). Mare sim
patizantă a echipei ieșene și 
in perioada de „A" și în cea 
de „B", adică și la bine și la rău, 
viitoarea doctoriță iși unește 
pe viață destinul cu unul din 
cei mai reprezentativi fotba
liști ai echipei de pe Copou.

Le urăm, la amîndoi, multă 
fericire.

,© Numeroșilor interesați de 
soarta ploieșteanului Bădin, 
scos pe brațe la meciul cu 
Progresul, le aducem o veste 
„îmbucurătoare": Bădin a 
scăpat numai cu 8 copci!!!

Fără alte comentarii.
,• La Pitești, după golul lui 

Bungău, fotbaliștii clujeni au 
alergat la antrenortil lor ȘTE
FAN CÎRJAN, îmbrățișîn-

COLECTIV - WDJVIDUALITATE 
SAU 0 ANTITEZĂ CARE NU EXISTĂ 

k JOCUL DE FOTBAL
Cu cităvft vreme îh urmă Se 

interpreta la noi, într-un chip 
foarte ciudat, noțiunea de „joc 
colectiv", cultivindu-se ideea 
că este in interesul ehipei ca 
fiecare jucător să rezolve după 
un șablon dat anumite proble
me și situații de joc.

Cine îndrăznea să iasă nu
mai o clipă din cadrul combi
nației de cretă de pe tabla 
neagră a Ultimei ședințe teore
tice era ca și condamnat „sine 
die” la banca rezervelor, echi
valentul pedagogic al genun
chilor puși pe coji de nucă, din 
școlile primare de altădată.

Am asistat personal la jocuri 
și antrenamente conduse după 
o astfel de formulă și am vă
zut antrenori apostrofindu-și cu 
glas tare elevii care încercau 
să dribleze său să fenteze pe 
adversar.

— Ți-am spus să nu mai dri
blezi ! Pasează, sau te înlo
cuiesc !

Unde a dus acest gen de „in
transigență” cu care se voia nu 
știu ce revoluționare a concep
ției noastre despre fotbal ? 
A dus acolo că s-a creat o 
mentalitate nouă și un nou tip 
de jucător, pe care nu-1 _ mai 
cunoscusem pînă atunci, jucă- 
torul-robot, jucătorul obedient, 
timorat și șters, lipsit de ini
țiativă și curaj personal, o ro
tiță anonimă dintr-un angrenaj 
monoton.

In Cupa T.U.G. (cu handicap)

T. U. G.—STEAUA 3-2 (3-1)
Excelenta inițiativă a aso

ciației sportive T.U.G. Bucu
rești a adus prin ineditul ei, 
pe terenul propriu un număr 
record de spectatori (aproxi
mativ 5 000). Meciul a început 
de la 2—0 pentr.u divizionara 
C. Militarii, în formație com
pletă, au jucat însă foarte se
rios și au izbutit să înscrie 
prin Pantea (min. 7), dar a- 
vîntul lor a fost tăiat de re
plica gazdelor care au înScris 
prin Novac (min. 15). În con
tinuare T.U.G.-ul echilibrează 
jocul șî evoluează de la egal 
la egal cu adversarii săi. Oca
ziile se succed la ambele pOrți, 
dar cei care înScriu sînt fot-

i...
du-1 in corpord, într-un spon
tan meleu al fericirii.

Luni, o mărturisire a maes
trului ex-oborean:

„Nu vă puteți închipui ce 
înseamnă pentru un su
flet de om o asemenea mani
festare de dragoste. In clipa 
aceea, uiți de tot și de toate, 
de familie, de necazuri, și te 
simți ca un copil care a pri
mit pe neașteptate Un dar 
mult visat".

Marius POPESCU

PENTRU
Foarte interesantă această pro

punere lânsătă de ziarul Sportul 
tuturor specialiștilor — antrenori, 
sportivi și arbitri — de a dezbate 
pe larg problemele jocului de 
polo din țara noastră. Este pen
tru prima oară cînd se face un 
asemenea lucru și salut din toa
tă inima această inițiativă.

nesigur, limitele unui singur 
articol nu pot Îngădui răspun
suri la întreaga suită a proble
melor. De aceea, mă voi măr
gini să-mi dau părerea în mod 
tangențial asupra unor aspecte ale 
anehetei, Șl să mă opresc cu pre
cădere asupra celor mai impor
tante.

Intr-adevăr, echipa care ne-a 
reprezentat țara în 1968 are ne
voie de ÎNTINERIRE. O întine
rire cu elemente valoroase, care 
s-o mențină pe o poziție fruntașă 
in ierarhia mondială. De altfel, 
această întinerire s-a realizat, pot 
spune, permanent in ultimii 12 
ani. După J.O. de la Melbourne, 
Ad. Balint nu a mal menținut 
in lot decit trei jucători (Zahan, 
Szabo și Bădiță), făcînd apel la 
clțiva tineri (Kroner, Blajec, Fi- 
roiu, Grințescu) necunoscuțl pe 
plan internațional. Rezultatul a 
fost pozitiv. De la locul X la Mel
bourne, formația noastră a ur
cat pe locul V, cu Un lot care 
avea o medie de virstă în jur de 
20 de ani.

în continuare au fost promovați 
în reprezentativă Culineac (1961), 
Novac și Mărculescu (1962). Fră- 
țilă și Zamflrescu (1965). Și pe 
lingă el au mal fost încercați alțl 
tineri talentați cum ar fi I’opa, 
Ciszer, Danclu, C. Rusu, Mlhăi- 
lescu, Tăranu, M. Popescu ș.a. 
Mulți încercați... puțini aleși. Șl 
aceasta dintr-o serie întreagă de 
cauze.

în primul rînd este vorba de 
condițiile cu totul nesatisfăcă
toare de pregătire pe care le-au 
avut și continuă să le aibă echi
pele de copil șl juniori în peri
oada noiembrie-aprilie, cind a- 
cestea sînt, pur și simplu, tole
rate in bazinul Floreasca. Mal 
mult, programul competițional 
care le este oferit în timpul iernii 
este adesea egal cu zero și în 
nici un caz adaptat condițiilor 
de pregătire.

O altă mare eroare săvlrșita 
mulți ani de-a rîndul a consti- 
tult-o Interdicția tinerilor poloiști 
de a participa la concursurile 
de înot, fapt care a dus la si
tuația dezastruoasă în care n» 
aflăm, mulți dintre poloiril Ju
niori și chiar mai mari nu stă- 
pînesc suficient cele 4 procedee 
tehnice, iar rezultatele lor la di
ferite probe de control sînt mai 
slabe ca ale copiilor de 12 ani. 
Atrag în mod deosebit atenția 
asupra acestui lucru, întrucît 
este bine știut că mai toți Cdm- 
ponenții vechii echipe naționale 
au fost campioni șl recordmani 
ai țării la înot.

De asemenea, țin să precizez că 
masa de tineri jucători este ex
trem de redusă. De aici decurge 
și dificila sarcină de a depista 
elemente valoroase, iar ultimul 
concurs de selecție pentru echipa 
națională (unde cu greu s-au pu-

Dtvenită infracțiune, inven
tivitatea noastră atit de româ
nească era refulată undeva în 
subconștient, \iar interzisa fan
tezie creatoare trebuia Să se 
refugieze pudic, bine ascunsă-

Chiar dacă echipele dispu
neau de jucători talentați - și, 
slavă domnului, de articolul a- 
cesta n-am dus lipsă niciodată ! 
— ele semănau extraordinar de 
mult una cu cealaltă, deoșebin- 
du-se doar prin gradul execu
țiilor tehnice, așa incit cu drept 
cuvint cineva a putut să spună 
o dată : „Vai cit de bine joacă 
toate echipele noastre la fel 1“

Noi slntem de părere că ju
cătorul care face exces de miș
cări inutile cu mingea dăunează 
formației sale.

Dar tot atit de bine ne dăm 
seama și considerăm că jucă
torii dotați cu o personalitate 
deosebită - voi aminti pe unul 
singur : Dumitriu II - trebuie 
lăsați să-și facă jocul lor.

Dumitriu II și-a creat stilul 
său personal la echipa de pers
pectivă Viitorul și și-a dez
voltat marea sa individualitate 
la Rapid.

A fost meritul echipei Rapid 
și al antrenorilor din acel timp 
ai Gitileștilor că au înțeles per
fect de bine acest mare adevăr 
și l-au lăsat pe Dumitriu II să 
joace fără tipar.

Dumitriu II nu poate fi de- 

baliștii militari, prin Tătaru 
(min. 76). Raport de cornere ! 
23—3 pentru Steaua.

D. GRAUR

MINI STATISTICĂ „0
O în cele 22 de etape ale 

campionatului diviziei B s-au 
marcat 881 de goluri (432 în 
seria I și 449 în seria a II-a). 
Duminică s-au înscris 40 de 
goluri (19 în seria I și 21 in 
seria a H-a)^

© Cele mai eficace înain
tări: Portul Constanța 46 de 
goluri marcate, Metalul Bucu
rești 43 de goluri, Politehni 
ca Galați și Steagul roșu cu 
cite 30 de goluri (seria I), 
C.F.R. Cluj 40 de goluri, O- 
Jimpia Oradea 38 de goluri, 
C.F.R Arad 37 de goluri 
C.S.M. Sibiu 3(5 de goluri și 
C.S.M. Reșița 35 de goluri (se
ria a II-a).

© Cele mai slabe apărării 
Electronica Obor și Gloria 
Bîrlad cu cîte 38 de goluți 
primite, C.F.R. Pașcani 37 de 
goluri, Metrom Brașov, Poli
tehnica București și Progresul 
Brăila cu cîte 31 de goluri (se
ria I). Medicina Cluj 38 de 
goluri, Chimia Rm. Vilcea, 
Industria sîrmei, Metalul Tr. 
Severin și F.lectroputere Cra
iova cu cîte 35 de goluri, O- 
limpia Oradea 33 de goluri 
(seria a II-a).

@ Duminică s-au acordat 6

ÎNCEPUT...

tut aduna 23 de jucători) pledea
ză elocvent în favoarea acestei 
teze. S-a neglijat, probabil, și 
continuă să se neglijeze un ade
văr care nu mai trebuie demon
strat, și afiume că la o piramidă, 
cu cît baza va fi mai mare, cu 
atit vîrful se va înălța mai sus.

Tn sfirșit, lipsa unpr echipe re- 
prezentative secunde, de tineret 
și de juniori, care să beneficieze 
de un program de pregătire și 
de’ un calendar competițional 
bine chibzuite, nu a dat po
sibilitatea unor tineri jucători ta
lentați să-și călească forțele în 
întreceri cu adversari puternici 
și să-și ridice necontenit mă
iestria sportivă. Iată de ce prime
nirea cadrelor selecționatei na
ționale s-a făcut atit de greu și în 
momentul de față întîmpină di
ficultăți dintre cele mai mari

Ce s-ar putea face acum pen
tru ca „7“-le României să poată 
reintra în concernul marilor for
mații, iar la J.O. de la Munchen 
să ne prezentăm onorabil ? Deo
camdată, antrenorii sînt puși 
înaintea unui fapt împlinit ; cîți- 
va dintre vechii tricolori (Blajec, 
Mărculescu, Kroner, Grințescu) 
s-au retras din activitatea inter
națională șl golul creat trebuie 
neîntârziat acoperit. Problema se 
pune dacă este necesară o întine
rire totală sau numai parțială. 
Personal, opinez pentru cea de 
ă doua variantă, întrucît tinerii 
apți de a fi selecționați au încă 
o valoare modestă pentru a face 
față jocurilor țâri. Le lipsește, în 
primul rînd experiența (mulți nu 
au fost folosiți nici în jocurile 
din prima noastră divizie) ; apoi, 
ej sînt încă serios deficitari la 
capitolul pregătire fizică și teh
nică. Iar lucrul cel mai grav este 
că... nu prea sînt convinși de 
acest lucru.

Dintre cei cărora 11 s-ar putea 
acorda totuși un vot (dar deo
camdată numai unul) de încrede
re aș cita pe Scurei, Bartolomeu. 
Frîncu, D. Popescu și Marica. Cu 
condiția ca de acum înainte să 
depună un volum de muncă cel 
puțin dilblu în pregătirea de la 
club, unde fiecăruia i-ar fi nece
sar în plus un program de antre
nament individual (pentru înot 
și tehnică jocului). Alătitrînd a- 
cești tineri unor jucători cu o 
mare experiență (SJabo, Firoiu, 
Novac, Zamfirescu) s-ar putea 
ajunge la o formulă intermediâră, 
care Să constituie bază de ple
care pentru viitorul turneu olim
pic.

Anatol GRINȚESCU 
maestru al sportului 

cît Dumitriu 11, ori cit am în
cerca Să-i împrumutăm o altă 
personalitate, tot așa cum Best 
nu popie fi decit Best și nu 
altul, lucru pe care antrenorul 
lui Manchester United l-a se
sizat din primul moment rte- 
siabilfrid niciodată acestui mare 
fotbalist satelni sau jaloane de 
joc.

Explicabil, deci, de ce o pu
blicație sportivă britanică a 
scris despre „cel mai bun ju
cător european al anului 1968“ 
că dacă antrenorul sau condu
cătorul tehnic al echipei ăr co
mite această enormă greșeală, 
Best h-ar mai fi de loc atit de... 
best- (Joc de cuvinte „best" în- 
semnind in limba engleză 
,,bUH“).

Antrenorii îl lasă pe ilustrul 
irlandez Sâ joace așa cum știe 
și ctlm crede el că este în fo
losul echipei.

Exemple similare mai avem 
destule și in fotbalul nostru — 
șl cel mâi elocvent dintre toate 
cred că este Florea Dumitraehe 
de la Dinamo Buctirhști.

Dumitraehe este un jucător 
care dispune de o tehnicitate 
inaltă și joacă intuitiv de așa 
manieră făcînd întotdeauna, 
daf absolut întotdeauna, lu
cruri atit de noi și neprevăzute, 
încit reușește sâ-1 surprindă și 
să-I deruteze cu regularitate 
pe adversar.

Și nu s-ar putea spune că 
Un Best, un Dumitriu II. un 
Dumitraehe nu servesc scopu
lui colectiv al echipei 1

Antiteza colectiveindividuali- 
tate este o falsă antiteza, ea de 
fapt nici nu există, n-a existat 
niciodată în jocul de fotbal- 
Dacă cineva mâi păstrează - 
din efoarC sau din obstinație — 
o asemenea prejudecată, s-o 
arunce repede peste bord.

Altfel, riscă să rămînă cori
gent la ună din materiile prin
cipale ale fotbalului modern.

Petre STEINBACH

lovituri de la 11 m, dintre 
care 3 au fost transformate, 
iar 3 ratate. Au transformat: 
Beniovschi (Gloria Bîrlad). 
Barna (Gaz metan) și Panici 
(C.F.R. Timișoara). Au ratat.: 
Nicolae (Electronica Obor), 
Beniovschi (Gloria Bîrlad) și 
Sardi (Industria sîrmei).

© In etapa a XXIl-a pe 
foile de arbitraj au fost con
semnate 6 eliminări! Iată nu
mele jucătorilor trimiși pe 
tușă: Ciornoavă (Politehnica 
București), Dinu (Dunărea 
Giurgiu), Damian (Metrom 
Brașov), Sîndeac și Petri-ă 
(Gaz metan) și Gyenge (C.F.R. 
Arad).

© în clasamentul golgete- 
rilor. în seria I, pe primul loc 
se află Pantelimon (Metalul 
București) cu 15 goluri, urmat 
de Mcder (Ceahlăul P. Neamț) 
cu 13 goluri, Biikosi și Cara- 
man (Portul Constanța). Gtvr- 
gescu (Metalul București), 
Trăznea (Gloria Bîrlad) și Fio- 
resru (Steagul roșu) cu cite 11 
goluri, Goran (Chimia Su
ceava) cu 10 goluri, Nicolau 
(Chimia Suceava) și Diă- 
gan (Flacăra Moreni) 
cu cîte 9 goluri, Adam 
(Politehnica Galați) și Bruștiuc 
(Oțelul Galați) cu cîte 8 go
luri, Roman (Metalul Bucu
rești), Tănase (Portul Con
stanța) și Furnică (Gloria 
Bîrlad) cu cite 7 goluri. în se
ria a II-a conduc Schwaitz 
(C.S.M. Sibiu) și Cergo (Me
talul Hunedoara) cu cîte 13 
goluri, pe locurile următoare 
fiind P. Emil (C.F.R. Cluj) cu 
11 goluri, Lovin (Electropute- 
re Craiova) cu 10 goluri, Ma- 
nolache (Politehnica Timișoa
ra), Smadea (A.S. Cugir) și 
Sacaci (Olimpia Oradea) cu 
cîte 9 goluri, Gyenge și Beș- 
cucă (C.F.R/ Arad), Gal (Me- 
talul Tr. Severin), Nesțorovici 
(C.S.M. Reșița) și Damian (Me
dicina Cluj) cu cite 8 goluri.

LOTO - PRONOSPORT
VA PREZENTAM O SCHEMA 

LA LOTO!

întrucît prin noua formulă 
Ia Loto, la extragerea a II-a 
se cîștigă și numai cu 2 nu
mere cîștigătoare, vă prezen
tăm o schemă de 7 numere pe 
7 variante. Această schemă 
poate da o variantă cîștigătoa 
re cu 2 numere din 3 extrase, 
putîndu-se obține și premii mai 
mari.

Desfășurarea este următoa
rea : 1-2-3 | 1-4-5 l 1-6-7 | 2-4-61
2-5-7  | 3-4-7 - 3-5-6.

Precizăm că aceste numere 
Sînt teoretice, participanții pu- 
tînd face înlocuirile cu nume
rele preferate, avînd însă grijă 
să respecte desfășurarea.

Nu uitați 1 Astăzi este ULTI
MA ZI în care vă mai puteți 
procura biletele pentru trage
rea Loto de mîine care va avea 
loc la București în sala Clubu
lui Finanțe-Bănci, din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 18,30.

Tragerea va fi radiodifuzată.

NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL PRONOEXPIIES 
NR. 17 DIN 23 APRILIE 1969

EXTRAGEREA I : 11 1 13 
42 7 15.

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICA DE ADMINISTRARE 
A BAZELOR SPORTIVE

din București, bd. Muncii nr. 37—39, sectorul 3, telefon 21.39.71 

angaieazâ de urgentă :

mecanic auto-șalupe pentru baza sportivă de la Snagov

Crainicul stadionului O- 
limpia își consultă discret 
ceasul (este ora 9 punct), 
după- care rostește simplu : 
Bună dimineața, sportivi 1 
A liniați pe gazon, 'peste 
1 000 de tineri și tinere 
răspund într-un glas : Bună 
dimineața 1

Formula de salut pe sta
dion ni se pare firească, 
familiară. Ea s-a păstrat 
de pe vremea cînd, în ur
mă cu doi ani, harnicii 
cetățeni ai cartierului ve
neau aci, în fosta groapă 
Vitan, spre a construi te
renuri sportive pentru <ei 
tineri. Adică, pentru Mioa
ra și Eugen, care acum 
stau cu emoție în primul 
rînd al sportivilor cro- 
siști de la Școala genera
lă nr. 21, pentro tinerele 
absolvente ale.;școlilor pro
fesionale Care astăzi lu
crează la ringurile între
prinderilor textile din a- 
propiere (Crinul, Borangi-

ÎN
CMTIE1L..

cui, 7 Noiembrie), pentru 
toți cei care în această du
minică sărbătoresc deschi
derea sezonului sportiv în 
aer liber, în cartierul Vi
tan.

■Un pocnet de pistol și 
alergătorii au luat sOartui 
in tr adiționalul „Cros al 
Tineretului''. La categoria 
cwpH, conduce elevul hlî- 
eolae Cerbii de la „genera 
la" nr. 2'1. Traseul este 
frumos marcat, publicul 
încurajează frenetic. Ne
răbdători, fotbaliștii, hand- 
baliștiî, voleibaliștii și te- 
nismanii au intrai pe te
renurile proaspăt marcate 
spTf a-și face încălzirea. în 
deschiderea meciurilor' d’e 
fotbal vor juca echipele 
Bumbacul și Aurora. Apoi. 
Eprubeta — Chimia. Ecra
nul — .Grafica nouă, Cri 
nul — Poșta.

Acum, s-a dat plecarea 
în mult așteptata cursă a 
crosiștilor seniori. Trt frun
tea plutonului se află ti 
nărui strungar Valeriu 
Heieu de la Uzinele meta
lurgice Timpuri Noi. El 
însă, va ocupa locul 2, du
pă tenacele lui adversar și 
vecin de eartier, Florea 
Diaconu.

Și astfel, rînd pe rînd. 
sute de băieți și fete se 
întrec în cadrul unei, fru 
moașe duminici sportive 
de cartier, organizată cu 
multă pricepere și pasiu
ne de către organele teri
toriale ale sectorului 4 — 
Comitetul U.T.C., Consiliul 
sindicatelor, Clubul sportiv 
Olimpia, Organizația pio
nierilor, Consiliul pentru 
educație fizică și sport.

Se înțelege, la sfîrșitiil 
întrecerilor, cei mai meri
tuoși sportivi primesc cu
pe. diplome, premii. A fost 
o duminică sportivă reuși 
tă. spre lauda profesoriioi 
de educație fizică din șco 
Iile acestui cartier, care au 
prezentat sportivi bine pre
gătiți ; spre lauda antreno 
rilor și colectivelor aso
ciațiilor sportive LOR. 
Flacăra roșie etc., care au 
contribuit la reușita con
cursurilor, spre lauda în 
tregului cartier Vitan, a 
celor care au înălțat — 
prin muncă patriotică — 
frumosul stadion Olimpia

V. TOFAN

LA TUNARI 
„NAȚIONALELE" 

DE TALERE
Cu începere de azi. poligonul 

de la Tunari, găzduiește campio
natele naționale de talere ale Ro
mâniei, cu participarea tuturor 
trăgătorilor fruntași. Programul 
competițional cuprinde patru zile 
de întreceri : azi șl mîine se 
desfășoară proba de 200 talere 
„șanț“, iar vineri și simbătă, cea 
de 200 talere „turn".

FOND DE PREMII : 422.294 
lei.

EXTRAGEREA A II-A : 17 35 
7 6 33 36 38.

FOND DE PREMII: 343 179 
lei.

Premiile întregi și sferturi de 
la tragerea Loto din 18 aprilie 
1969 :

EXTRAGERE/! T : Categoria 
1 : 1 variantă a 66 167 lei i ca
tegoria a 11-a : t variantă a 
56 714 lei și 3 a 14 178 lei i ca
tegoria a IlI-a i 87 a 1297 lei 
și 60 a 324 lei | eategor ia a 
lV-a : 390 a 371 Iei și 22» a 92 
lei ; eategoriâ ă V-a : 737 a 
229 lei și 511 a 57 lei.

Premiul de categoria I în
treg a revenit participantului 
GHEORGHIU VAS1LE din 
București, iar premiul de ca
tegoria a II-a întreg a revenit 
participantului DUMITRU LU
CIAN din București.

EXTRAGEREA A II-A : Ca
tegoria B r 1 variantă sfert a 
95 732 lei î categoria Gr 3 va
riante a 22 523 lei și 5 a 5 631 
lei ; categoria D : 459 a 1C0 lei 
și 1 147 a 25 lei.

REPORT CATEGORIA A : 
183 395 lei.

Premiul de categoria B sfert 
a revenit participantei BUTA 
FLORICA din Oradea.



INTERVIUL' NOSTRU

„DfflM SĂ DEPĂȘIM IOT
CE S-A REALIZAT Pi ACUM

✓✓
• ••

De vorbă cu prof. ORLANDO TAPPIA, 
președintele Comitetului de organizare 

a C.M. de la Havana

Trimisul nostru special la C.M. de tenis de masă, C. COMARNISCHI, transmite:

PRIN ECHILIBRU. FINALA ECHIPELOR 
MASCULINE A INFIRMAT PRONOSTICURILE
• Minicronica întrecerii decisive dintre Japonia și R.F. a Germa
niei • Noua ierarhie a reprezentativelor feminine și masculine

• Astăzi, start in probele individuale

Delegația tinerilor sabreri cu
banezi la Turneul speranțelor 
olimpice a fost condusă de prof. 
Orlando Tappia, vicepreședinte 
al I.N.D.E.R. (Institutul național 
pentru educație fizică, sport și 
recreație). Oriando Tappia este 
și președintele Comitetului de 
organizare a campionatelor mon
diale de scrimă pentru seniori, 
programate anul acesta la Ha
vana. în această ultimă calitate 
l-am rugat să ne acorde un in
terviu.

• — Pot să vă spun că pregătirile 
au început încă din .toamnă și 
ele sînt pe terminate. Competiția 
va fi găzduită de clădirea Colis- 
seumului, construcție monumen
tală, una din frumusețile Hava
nei, care se pretează perfect 
organizării întrecerilor sportive 
de anvergură. Evident, vor inter
veni unele modificări interioare, 
menite să asigure desfășurarea 
concomitentă a 15 asalturi. Tri
bune special montate vor fi ca
pabile să adăpostească pînă la 
18 000 de spectatori.

— ?!?
— Nu vă mirați. Vor exista 

zilnic 18 000 de spectatori, țin să 
vă asigur. Cubanezii iubesc spor
tul în accepțiunea lui largă și 
scrima îndeosebi. Chestiune de 
temperament...

Ne gîndim ca o asemenea ci
fră de spectatori va fi fără egal 
în istoria competiției. Recordul 
îi deține Stade de Coubertin, 
unde au fost înregistrați, in 

1965, pînă Ia 4000 de spectatori ; 
bineînțeles la finalele probelor.

— Noi am făcut o serie de re
petiții generale în vederea unor 
mari competiții. Printre acestea 
se înscrie și una din edițiile Tur
neului speranțelor olimpice la 
scrimă. Avem,’ cu alte cuvinte, o 
oarecare experiență. De altfel, 
scrima cunoaște în Cuba o dez
voltare spectaculoasă. De la cele 
două săli de scrimă existente în 
vechiul regim, astăzi, numai în 
Havana, funcționează 18 ^ăli. Iar 
în provincii există, de asemenea, 
săli adecvate, destinate să asigure 
pregătirea unui număr de peste 
3 000 de amatori.

— AseEnenca realități nu pot 
să surprindă, fiind vorba de o 
țară cu tradiții ancorate puternic 
în timp. Fonst și Diaz au fost 
printre primii campioni ai olim
piadelor moderne. Iar urmașii 
lor, după ceea ce am văzut la 
„Floreasca44, Ie calcă pe urme...

— La noi, scrima nu se prac

Francezii Collinet și Flament (in fotografie) sint învingătorii primului Raliu al Oazelor, constind 
în traversarea Saharei pe (sau... împingind !) cărucioare cu pînze, un fel de buiere pentru nisip. 
Viteze înregistrate pe parcurs : minimă 1 km/oră, maximă S0 km/oră !

Meci internațional 
do box la Oltenița

Simbătă se va disputa la Ol
tenița o interesantă Intîlnire de 
box între echipa S.N.O. și se
lecționata Tolbuhin (Bulgaria), 
ta 28 aprilie, oaspeții vor sus
ține la Cimpina o nouă partidă, 
cu echipa Uzinei Mecanice. In 
luna mai, boxerii de la S.N. 
Oltenița se vor deplasa în Bul
garia — la Tolbuhin și Vijrna
— pentru meciurile revanșă.

TRIUNGHIULARUL
DE TIR DE LA SOFIA

SOFIA 23 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Miercuri, 
în penultima zi a concursului 
internațional de tir s-a desfășu
rat o singură probă — revolver 
30+30 f. Din nou lupta pentru 
primuj loc s-a dat intre sporti
vii români și cei din R.D. Ger
mană Concurentul român Gavril 
Magyar a realizat cea mai bună 
performantă, cu 584 p, dar — în- 
registrînd un rateu — a fost 
penalizat cu 2 p. In aceste con
diții, primul loc a revenit lui 
G Domrich (R.D.G), care a to
talizat 583 p. Pe locurile urmă
toare : 2. Lucian Giușcă (Româ
nia) 582 p, 3. G. May ar 582 p; 4. 
I. Schreiber (R.D.G.) 580 p; 5.
H. Stzurlis (R.D.G.) 579 p. Cei
lalți doi concurenți români, I. 
Tripșa și V. Atanasiu, au evo
luat sub posibilități. ocupînd 
locurile 13 și 15 (cu 570 și 563 p). 
Primii patru concurenți bulgari
— A. Stoev. B. Todorov, M. Ki- 
haiov și D. Bantutov — au ocu
pat locurile 7—10 (578, 577, 577 și 
576 p).

Toma HRISTOV

După victoria asupra reprezentativei U.R.S.S.

ECHIPA DE VOLEI A R.D. GERMANE CONDUCE IN „CUPA CONTINENTELOR"
MONTEVIDEO 23 (Agerpres) 

— La Montevideo au continuat 
întrecerile turneului final al 
competiției internaționale mas
culine de volei „Cupa continen
telor". In cel mai important joc 
al zilei, reprezentativa R. D. 
Germane a învins cu scorul de
3-1  (15-10, 15—12, 10-15, 

tică doar de dragul performanței* 
ci, în primul rînd, pentru a răs
punde unui deziderat al maselor. 
După aceea, poate și ca o rezul
tantă a activității de masă, apare 
ideea de performanță. M-am în
depărtat însă de tema discuției 
propusă de dv...

— V-ați referit Ia sală, la spec
tatori...

— ...și aș putea continua, amin
tind că și celelalte capitole ale 
organizării n-au fost neglijate : 
o serie de instalații anexă — săli 
pentru încălzirea scrimerilor, ves
tiare pentru odihnă între asal
turi, un pavilion afectat armu
rierilor. Au fost procurate. de 
asemenea, planșe speciale pe care 
se vor trage turneele finale. Aș 
vrea să precizez că în materie 
de organizare am folosit într-o 
largă măsură experiența Mexicu
lui la J.O. De altfel, președintele 
federației noastre de scrimă, De- 
metrio Alfonso, a stat mai mult 
timp la Ciudad de Mexico pen
tru a studia în amănunt proble
mele de organizare a C.M.

Aș dori sa semnalez și un alt 
aspect : în afara competiției pro- 
priu-zise participanții vor benefi
cia de un program atractiv de 
vizite — în. Havana sau în alte 
localități, vor putea participa la 
festivaluri cultural-artistice dedi
cate lor.

— Și o ultimă întrebare : ce va 
oferi Havana ziariștilor acredi
tați Ia „mondialele*4 de scrimă ? 
Evident, ne gîndim la modalita
tea de a-și desfășura în condiții 
cit mai eficiente munca...

— Ziariștii care vor sosi în ca
pitala țării noastre se vor bucura 
de condiții optime de muncă. Un 
număr sificient de telefoane — 
în principiu, cite unul pentru 
fiecare delegație — precum șl 
telexuri vor putea fi utilizate tot 
timpul. In același timp, un dis
pecerat subordonat Centrului de 
presă al C. M. va fi în măsură 
să rezolve doleanțele diverșilor 
trimiși speciali, legate nu numai 
de activitatea lor propriu-zisă, în 
cadrul competiției, ci și de posi
bilitatea de a circula cu mijloa
cele cele mai rapide prin oraș 
sau în unele provincii ale țării.

Sintetizînd, aș vrea să subliniez 
că ne interesează foarte mult să 
asigurăm Campionatelor mon
diale de scrimă de la Havana o 
desfășurare exemplară, în ideea 
de a depăși tot ce s-a realizat 
pînă acum în materie.

Tiberiu STAMA

APARIȚIE REMARCATĂ

O doamnă în vîrstă, îmbră
cată în negru, și-a făcut o 
intrare remarcată pe stadio
nul din orașul Montauban. 
Doi jucători de rezervă ai e- 
chipei franceze de rugby 
R. C. Narbonne au recunos
cut-o și au condus-o la locul 
ei din tribună. Era vorba de 
„Mamde" Alexine, în vîrstă 
de 78 de ani, bunica talone- 
rului Rend Bdndsis, în același 
timp cea mai fidelă suporte- 
ră și cel mai fidel critic al 
echipei lui Walter Spanghero. 
Intr-o altă duminică, „bătrî- 
na doamnă" a plecat la Agen, 
unde „micuții" ei au jucat cu 
Băgles în sferturile de finală 
ale campionatului Franței. 
„Datoria înainte de toate 
le-a declarat ea ziariștilor...

FARA ARBITRU ESTE MAi 
BINE...

Jucătorii a două echipe de 
fotbal din orașul spaniol Le- 
rida nu și-au putut reține 
enervarea pentru felul cum

RETURNĂRI DE MEDALII?
MONTREAL 23 (Agerpres). — 

Potrivit Agențiilor de presă, 
președintele C.I.O., A. Brundage, 
a declarat intr-un interviu acor
dat ziarului ..Montreal Star" că 
forul olimpic a cerut înapoie
rea medaliilor de aur cîștigate 
anul trecut la J.O. de iarnă de 
la Grenoble de canadiana

15—11) selecționata U.R.S.S. In
tr-un alt meci, echipa Braziliei 
a întrecut cu același scor : 3—1 
(12-15. 15-10, 15-11, 15—5) for
mația Japoniei.

în clasament conduce, neîn
vinsă, R. D. Germană cu 6 
puncte, urmată de U.R.S.S., 
Brazilia — 5 puncte; Japonia

Deseori, marți seara, urmă
rind finala „Cupei Swaythling" 
dintre reprezentativele Japoniei 
și R.F. a Germaniei, aveam im
presia că ne aflăm la Neapole 
și nu la Munchen, că la „Eis- 
sporthalle” erupe Vezuviul, în- 
tr-atît erau de clocotitoare miile 
de spectatori care ocupaseră 
toate cele 10 000 de locuri.

După cum se știe, a învins 
selecționata niponă, care și-a 
asigurat astfel pentru încă doi 
ani titlul suprem. Interesant de 
subliniat, însă, că omul nr. 1 
al învingătorilor n-a fost nici 
campionul mondial Nobuhiko 
Hasegawa, nici campionul Ja
poniei, Shigeo Ito, ci cel de al 
treilea coechipier, Mitsuru 
Kohno. El a realizat 3 victorii, 
in timp ce ceilalți doi au sufe
rit înfrîngeri (s-ar putea spune 
neașteptate), Hasegawa pier- 
zînd chiar de două ori(i). Fără 
a demonstra plusuri valorice 
față de evoluțiile de pină acum, 
jucătorii japonezi continuă să

^internaționala
Tenismanii români

primilor 16 clasați,
ROMA, 23 (prin telefon). — Cu 

turul doi al campionatelor inter
naționale de tenis ale Italiei, au 
început surprizele. Manuel San
tana a fost eliminat de englezul 
G. Stilwell cu 3—6, 2—6, 5—7,
iar Ismail EI Shafei — primul 
jucător al R.A.U. — l-a învins pe 
profesionistul american Marty 
Riessen cu 2—6, 6—2, 6—4. 1—6, 
6—4. Calificări grele au obținut 
Ashe (4—6, 3-6, 6—4, 7—5, 6—2 CU 
Iovanovici) și Okker (4—6, 6—3,
6—4, 5—7, 7—5 cu Ruyere).

era condusă partida de arbi
trul Jose Matieu. în prima 
repriză, după părerea ambe
lor echipe, Matieu „se com
portase catastrofal". De aceea, 
ei au hotărît să ia unele „mă
suri". Cavalerul fluierului a 
fost încuiat în cabina sa și 
jucătorii au continuat meciul 
fără arbitru. Partida s-a în
cheiat fără nici un fel de in
cidente,..

CENTENARUL PRESEI 
SPORTIVE FRANCEZE
Presa franceză a sărbătorit 

100 de ani de ia apariția pri
mei publicații cu caracter 
sportiv. Intr-adevăr, la 1 apri
lie 1869 a fost pus în vînzare, 
la prețul de 5 centime, un 
ziar intitulat „Le Vdlocipdde 
illustrd". Directorul acestei pu
blicații a fost dl. Lesclide, un 
secretar al lui Victor Hugo. 
Războiul franco-prusac, izbuc
nit în anul 1870, a pus însă 
capăt apariției acestui ziar. 
Lesclide, care semna Charles 
Legrand, a avut succesori ce
lebri, printre care Henri Des- 
granges, Pierre Giffard și

Nancy Greene și francezul Jean- 
Claude Killy. După cum se știe, 
cei doi campioni olimpici au 
fost suspectați de încălcarea re
gulilor amatorismului făcind re
clamă unor firme comerciale 
cu prilejul J.O.

Federația internațională de 
schi nu este de acord cu pozi
ția președintelui C.I.O.

— 4 puncte ; Cehoslovacia — 3 
puncte, S.U.A., Uruguay — 2 
puncte.

In turneul de consolare, care 
se desfășoară la Santiago de 
Chile, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Mexic — Vene
zuela 3—1 : Cuba — Tunisia 
3—0; Chile — Venezuela 3—2. 

impresioneze prin concentrarea 
maximă cu care acționează, prin 
ritmul deosebit de susținut pe 
care-1 impun, în permanență, 
adversarilor.

Din echipa R.F. a Germaniei 
au obținut cele mai bune rezul
tate Eberhard Scholer și Bernt 
Jansen. Primul, admirabil la ul
timele două ediții ale mondia
lelor (Ljubljana 1965. Stock
holm 1967), nu și-a dezmințit 
renumele. Cit despre tinărul 
Jansen, aruncat în focul între
cerilor anul trecut, la europe
nele de Ia Lyon, el a devenit 
între timp un jucător matur, 
în plină ascensiune. Dar numai 
cu doi sportivi de valoare este 
foarte greu să faci față unei fi
nale de asemenea amploare. 
Pentru că cel de-al treilea ju
cător, Wielfrid Lieck, nu s-a 
ridicat la valoarea partenerilor 
săi. Oricum, locul secund ocu
pat de echipa R.F. a Germa
niei a întrecut așteptările și este 
pe deplin meritat. Iată și rezul

0

Jucătorii români sînt calificați 
pentru turul III (optimi de fi
nală). Ion Tiriac l-a învins pe 
semifinalistul de anul trecut al 
turneului de la Roma, australianul 
Philips Moore : 7—5, 6—4, 6—1.
Tot fără să cedeze nici un set 
a trecut în rindul primilor 16 
clasați și campionul României, 
tinărul Ilie Năstase. El l-a în
trecut pe francez’il Patrice Beust 
cu 6—1, 6—2, 8—6.

Dintre celelalte rezultate mai 
importante sînt de reținut : Ko-

Victor Goddet. tatăl actualu
lui director al cotidianului 
„l’Equipe".

SUSPENDARE RENTABILĂ
Intrueit Federația franceză 

de fotbal a interzis clubului 
corsican Ajaccio să mai sus
țină, pentru o anumită pe
rioadă; meciuri pe teren pro
priu, din cauza comportării 
nesportive a unor spectatori, 
conducerea clubului a hotărît 
ea unul din meciuri să se 
dispute la Paris. Spre surpri
za generală, cu toate că sta
dionul ales se afla la o dis
tanță de 1000 km de Corsica, 
în tribune s-a înregistrat un 
număr mai mare de spectatori 
decît toate „recordurile" sta
bilite pe teren propriu. Moti
vul îl constituie faptul că în 
capitala franceză trăiesc mii 
de corsicani. „Din punctul 
meu dc vedere — a declarat 
satisfăcut casierul clubului 
Ajaccio — federația ar putea 
să ne sancționeze eit mai 
des".

„INTRARE ILEGALA"
Roger Pemble, în vîrstă de 

26 de ani, a fost arestat de 
poliția din orașul Joliet (Illi
nois) .deoarece a aterizat cu 
parașuta pe o... autostradă. 
El a fost acuzat de „intrare 
ilegală pe o autostradă con
trolată" și va fi deferit unui 
tribunal.

Șeful poliției din Joliet a 
declarat că Pemble face parte 
dintr-un club de parașutiști 
amatori, ai cărui membri obiș
nuiesc, în ciuda avertismente
lor repetate' ale poliției, să 
aterizeze pe porțiunea, lată 
de 12 metri, acoperită cu iar
bă aflată în mijlocul auto
străzii interstatale. Explicînd 
că această „distracție" poate 
da naștere la accidente, șeful 
poliției a spus: „nimeni nu 
poate fi considerat că se află 
în mod legal pe această auto
stradă, dacă nu se deplasează 
— orizontal — eu cel puțin 
70 km po oră".

Australianul de origină franceză Johnny Famechon (dreapta), cam
pion mondial la categoria pană și fiul celebrului pugilist Ray Fa
mechon, l-a învins net la puncte pe italianul Giovanni Girgenti, 
intr-un meci disputat la Londra, in sala Clubului Sportiv Anglo- 
American din incinta hotelului Hilton. ,,Stingă" plasată de Fa- 

mechon pare a-l fi pus in dificultate pe italian...

tatul complet al finalei : Japo
nia - R.F.G. 5-3 : Kohno - 
Jansen 2—1 (-15, 15, 12), Ito — 
Scholer 1-2 (-17, 8, -12), Ha
segawa — Lieck 2-0 (20, 13), 
Kohno — Scholer 2—1 (21, —14. 
17), Hasegawa — Jansen 0—2 
(-18, -17), Ito -Lieck 2-0 (16, 
17), Hasegawa — Scholer 1—2 
(15, —13, —17), Kohno — Lieck 
2—0 (13, 16). Rezultate ale fina
lelor „mici" : pentru locurile 
5—6 Suedia — Anglia 5—1 ; 7—8. 
Cehoslovacia — U.R-S.S. 5—4 ; 
9-10. Ungaria — Franța 5-1 ; 
11—12. Danemarca - Irlanda 
5—2 ; 13—14. Indonezia — India 
5—0 ; 15—16. Polonia — Austria 
5-2 ; 17-18. Bulgaria - S.U.A. 
5—4 ; 19—20. Cambodgia —
Olanda 5—3. Au participat 46 
de reprezentative masculine.

Față de clasamentele ante
rioare acestor mondiale, echipa 
R.F- a Germaniei a urcat con
siderabil : de pe poziția VII pe 
locul II ! La fel și Anglia, cu 
4 locuri. Din nou și-a dovedit

0

in rindul 
la Roma

rotkov — Pasarell 13—11, 2—6,
6—4 ; Davidson — Gulyas 7—5, 
0—6, 6—3 ; Barthes — Metreveli 
6—4, 6—8, 6—3 (turul I) ; Kodes 
— Pictrangeli 4—6, 4—6, 6—3, 7—5,
6— 2 ; Drysdale — Orantes 6—4,
7— 5, 1—6, 6—4 ; Newcombe —
Contet 6—1, 3—6, 6—2, 6—1 ; Mul
ligan — Addison C—2, 9—7, 6—3,
3—6, 6—1 ; Battrick — Buding 
6—3, 4—6, 3—6, 6—3, 6—1 (turul II).

Două surprize in competiția fe
minină : Monique Salfati — Ro
semary Casals 8—6, 6—0 ; Monica 
Giorgio — Lesley Hunt 2—6, 6—1,

CAMPIONATUL DE HOCHEI AL U.R.S.S.
MOSCOVA 23. — In cadrul 

turneului final al campionatului 
de hochei pe gheață al U.R.S.S. 
s-a disputat meciul dintre 
Ț.S.K.A. Moscova și «Spartak 
Moscova, principalele intenden
te la titlul de campioană unio
nală. La capătul unei partide e-

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN BUDAPESTA

DEOCAMDATĂ, PUȚINE CERTITUDINI7 »

Alcătuirea echipei de box a 
Ungariei pentru „europenele” 
de la București constituie o pro
blemă deosebit de dificilă pen
tru antrenorii respectivi. Din 
diferite motive, din cei 6 olim
pici de anul trecut, nu mai pu
țin de 5 sint suspendați de fe
derația de specialitate : Janos 
Kajdi, fost campion european, 
Tibor Vadari, Gyula Szabo, 
Laszlo Gula și Istvan Gali — 
toți deținători ai titlului de 
campion al Ungariei pe anul 
1968.

Slaba comportare a pugiliști- 
lor unguri la Ciudad de Mexico 
a determinat, de altfel, și unele 
schimbări în rindul federației 
de specialitate. Locul fostului 
președinte al Federației maghia
re de box, dr. Lajos Hullai, a 
fost luat de Istvan Karacsonyl, 
iar în funcția de antrenori au 
fost numiți Laszlo Papp și 
Zsigmond Adler.

Firește, după aceste ultime 
evenimente, misiunea noilor 
aleși a devenit foarte dificilă.

într-o discuție purtată recent 
cu Laszlo Papp, acesta ne-a de
clarat că, In prezent, lotul nu
mără 18 boxeri din care va fi 
selecționată echipa pentru cam
pionatele europene. Cu excep
ția categoriei grea, Ungaria va 
fi reprezentată la toate catego
riile. Pregătirile au început mal

Una dintre surprizele finalei echipelor masculine a furnizat-o ti
nărul sportiv vest-german Bernt Jansen, care l-a învins fără drept 
de apel (in două seturi), pe primul reprezentant al formației ni
pone, campionul mondial Hasegawa. Telefoto : A.P.-Agerpres'
valoarea reprezentativa Iugo
slaviei, ocupanta locului III. In 
schimb, selecționatele U.R.S.S. 
și Suediei au obținut locuri in
ferioare față de trecut (prima — 
8 față de 5, secunda — 5 față de 
4). Deși clasată a 4-a, reprezen
tativa Coreei de sud, cu excep
ția victoriei asupra Cehoslova
ciei, n-a lăsat o impresie deo
sebită. Altă remarcă,: in ierar
hia mondială a primelor 12 for
mații apar Franța, Danemarca 
și Irlanda. Calificarea în acest 
pluton a Franței și a Irlandei 
a fost facilitată de absența selec
ționatei române, care dacă ar fi 
luat startul ar fi putut ocupa 
unul din locurile 10—12 ; adică 
la fel ca in ediția precedentă. 
Și să notăm că de data aceasta 
era vorba de o echipă de ju
niori și nu de una consacrată, 
ceea ce ar fi însemnat un pas 
înainte, deschizător dc perspec
tive.

Iată și rezumatul tehnic al 
celorlalte finale „mici" din 
campionatul pe echipe fcmi-
nin : 5—6. R.F.G. — Coreea de 
sud 3-0 ; 7—8. R.D.G. — Polonia 
3-0 ; 9-10. Anglia — Suedia 3—1; 
11—12. Iugoslavia — Ungaria 
3-1 ; 13-14. Cambodgia —
Olanda 3-0 ; 15-16. Franța — 
Belgia 3—2. S-au întrecut 35 de 
formații. Și ‘în ierarhia echi
pelor feminine s-au produs 
schimbări, în comparație cu 
ediția din 1967 a C.M. : U.R.S.S. 
a trecut în frunte (de pe locul 
III), R.D.G. de pe 9 pe 7, 
R.F.G. de pe 6 pe 5. Saltul cel 
mai spectaculos I-a realizat, 
însă, echipa României : din po
ziția a 10-a, pe locul secund, 
de vicecampioană mondială ! O 
apreciabilă cădere de valoare 
a înregistrat Ungaria (de la 5 
la 12 !). In rest, situație stațio
nară. Și aici, ca și la bărbați, 
anunțată ca extrem de reduta
bilă și recomandată de multe 
rezultate, formația feminină a
Coreei de sud a ocupat doar lo- 

chilibrate cele două echipe au 
terminat la egalitate : 5—5 (3—1, 
0_4, 2—0).

Spartak Moscova se află pe 
primul loc în clasament cu un 
punct avans față de Ț.S.K.A. 
Moscova.

de mult dar concluziile, în urma 
intilnirilor de selecție de pină 
acum, nu sint de loc edificatoa
re. „La ora actuală — spunea 
Papp — nu sint mulțumit decit 
dc Gyorgy Gedo (cat. hirtie), 
care a ciștigat toate meciurile 
susținute în acest an- Stîngaciul 
Gedo este un pugilist univer
sal, tehnic, rapid și se adaptea
ză oricărui stil folosit de ad
versar. Ceilalți boxeri din lot, 
deși au repurtat unele succese 
in campionatul pe echipe și in 
turneele internaționale, nu au 
atins o formă corespunzătoare, 
care să le dea dreptul să aspire 
la vreo medalie".

Reprezentanții Ungariei la 
„europene" vor fi desemnați la 
inceputul lunii mai, după un 
sistem de selecție considerat 
original, el constind dintr-un 
turneu de 4 la fiecare catego
rie, dintre care doi sint boxeri 
invitați din alte țări. După toa
te probabilitățile, printre invi
tați vor fi și cițlva boxeri ro
mâni.

în linii generale, cel doi an
trenori s-au fixat asupra unor 
boxeri care vor face deplasarea 
la București. în afară de Gy6r- 
gy Gedo, pe a cărui prezență se 
poate conta de pe acum, in cen
trul atenției se află Laszlo Or
ban și Gustav Junghaus la ca
tegoriile mici (probabil muscă, 
cocoș sau pană), „ușorul” Mi- 
haly Feher, „mijlociii" San
dor și Janos Vigh și „semi
greul" Imre Toth.

în cadrul conferinței Fede
rației internaționale, care se va 
desfășura la București, delega
ția maghiară va face o intere
santă propunere :

Organizarea unei competiții 
pe echipe și individuale, de
numită „Jocurile europene”, care

fac/ticfeșea edsfigi
BULGARIA - LUXEMBURG 

2-1 (1-0)

în preliminariile C. M., sur
prinzător, Bulgaria a dispus 
greu la Sofia de selecționata 
Luxemburgului cu 2—1 (1—0).
Golurile au fost marcate de As- 
paruhov în minutele 39 din pe- 
nalti și 49, iar pentru oaspeți a 
înscris Leeonard din 11 m. în 
min. 50. Arbitrul Babacan 
(Turcia) a condus echipele : 
BULGARIA : Simeonov — A- 
ladjov, Penev, Jecev, Gagane- 
lov, Bonev, Iakimov, Popov 
(Jekov). Asparuhov, Dermend- 
jiev, Mitkov. LUXEMBURG : 
Stcndcbach — Kuffer. Jeitz, 
Konter, Lesczinsky, N. Hoff
mann, J. Hoffmann, Dublin, 
Schmidt, Leeonard, Kirchens. 
(T. H.)

ISRAEL - AUSTRIA 1-1 (1-1)
In meci amical, la Tel Aviv, 

selecționatele Israelului și Aus

cul 6, pierzînd destul de cate
goric la U.R.S.S. (1-3), Ceho
slovacia și R.F.G. (0—3). Poate 
că jucătoarele acestei echipe 
vor evolua la un nivel superior 
in probele individuale.

După șase zile de întreceri 
palpitante, in care au fost risi
pite substanțiale eforturi fizice 
și nervoase, participanții la 
C.M. au beneficiat miercuri de 
o binemeritată zi de odihnă. De 
joi, insă, meciurile C.M. vor fi 
reluate cu probele individuale : 
preliminarii (tururile I și II) și 
turul I la simplu bărbați, o „run
dă" preliminară la dublu băr
bați, preliminarii (I și II) și 
turul I la dublu femei. Aici iși 
vor relua întrecerea și fetele 
noastre. Vineri încep meciurile 
de simplu femei, iar simbătă 
vor debuta și doi jucători ro
mâni, dar nu în campionatele 
propriu-zise. Este vorba de Vla- 
done și Waumescu, care concu
rează în „Cupa Jubiliară".

EDDY MERCKX
DIN NOU ÎNVINGĂTOR

BRUXELLES 23 (Agerpres).
— Ciclistul belgian Eddy Merckx 
și-n înscris o nouă victorie în 
palmares, ciștigind, la sprint, 
în fața coechipierului său, Vic
tor Van Schil, cursa Liege — 
Bastogne — Liege (253 km) în 
6h 50:00. Plutonul, condus de 
englezul Hoban, a sosit la 3 
minute în urma celor doi.

JOE FRAZIER
Sl-A PĂSTRAT TITLUL>

La Houston (Texas) s-a dis
putat meciul de box pentru ti
tlul mondial la categoria grea 
dintre americanul Joe Frazier 
(recunoscut campionul lumii în 
6 state din S.U.A., în Mexic și 
Argentina) și compatriotul său 
Dave Zyglewicz. Joe Frazier a 
invins prin K.O. în prima re
priză (min. 1 și 36 de secunde);

Gustav Junghaus după o inttl- 
nire de selecție

să aibă loc in fiecare an intr-o 
altă țară. De fapt, această pro
punere a și fost comunicată 
A.I.B.A. și va fi pusă in discu
ție cu prilejul conferinței de la 
București, in principiu, cîțiva 
membri ai A.LB.A. s-au decla
rat de acord și in caz că ea va 
primi un vot favorabil la con
ferință, prima ediție urmează 
să fie programată anul viitor 
în Ungaria.

Gyorgy Z. VINCZE 
redactor la „Nepsport" 

Budapesta
a

triei au terrrfinat la egalitate : 
1—1 (1—1). Gazdele au deschis 
scorul prin Feigenbaum (min. 
20), iar austriecii au egalat prin 
Kreuz (min. 39).

SLOVAN BRATISLAVA CA
LIFICATA ÎN FINALA...

...Cupei cupelor. Ieri, la Bra
tislava, în meci retur din se
mifinala acestei competiții, 
Slovan a dispus cu 1-0 (1-0) de 
Dunfermline (in tur 1-1), prin 
golul marcat de Jan Kapcovic 
(min. 23). Finala va avea Ioc la 
21 mai, la Basel, intre Slovan 
și F. C. Barcelona.

MILAN - MANCHESTER 
UNITED 2-0 (1-0)

In primul meci din semifina
la C.C.E., la Milano, echipa 
gazdă a învins cu 2-0 (1-0).

Returul, la 15 mai, la Man
chester.


