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PERSONALITĂȚI ALE SPORTULUI INTERNATIONAL
Iși SPUN PĂREREA DESPRE SPORTIVUL AMATDR
Inpdorinfa de a sprijini opera dificilă, plină de răspundere, a. Comisiei C.I.O. 

pentru amatorism și eligibilitate (care între timp și-a schimbat numele în Comisia 
de admisie), ziarul „SPORTUL" a inițiat o largă dezbatere internațională în 

problema atit de controversată a sportivului amator, a condiției sale sociale. Apelul 
lansat de redacție a găsit un larg ecou, materializat în răspunsurile primite din partea 
multor personalități ale vieții sportive internaționale.or pi

Redacția a propus interlocutorilor următoarele întrebări, jaloane care să 
la rezultatul dorit:

a) Ce condiții trebuie să îndeplinească un sportiv pentru a fi admis la

conducă

a) Ce condiții trebuie sa îndeplinească un sportiv pentru a fi admis la Jocurile 
Olimpice, la jocurile regionale și la orice competiție patronată de C.I.O., cu alte
cuvinte, UN CONCEPT MODERN AL SPORTIVULUI AMATOR ;

b) Ce trăsături considerați că ar fi indispensabile, esențiale, în stabilirea profilului 
unui sportiv adevărat din zilele noastre.

Cu numărul de față începem publicarea răspunsurilor primite la ancheta noastră 
internațională, răspunsuri puse de altfel la dispoziția Comisiei de admisie a C.I.O. 
care își desfășoară lucrările la București sub președinția lui Alexandru Șiperco, 
membru C.I.O. pentru România.

CONCEPȚIA FUNDAMENTALĂ A DOCTRINEI
SPORTIVE Nil POATE El ȘTIRBITĂ

de dr. GIORGIO DE ȘTEFANI

* -V

președintele Federației 
internaționale de tenis, membru 

al C.I.O. pentru Italia

Cei mai îrialți diriguitori șl 
cei mai mari experți din spor
tul mondial dezbat problema 
amatorismului de peste o ju
mătate de secol fără a fi reu
șit încă să găsească o formulă 
exactă care să poată satis
face diversele tendințe și în
deosebi care să fie potrivită 
diferitelor situații care s-au

creat treptat în federațiile in
ternaționale și în cele mai 
importante competiții. Aplaud, 
așadar, inițiativa ziarului 
„Sportul" de a deschide o dez
batere asupra acestei chesti
uni, deoarece oricînd este po
sibil ca în urma unei discuții 
senine și dezinteresate să se 
nască idei noi și interesante ;
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sportul

IN (JURUL
CONDIȚIEI SOCIALE 

A SPORTIVULUI MODERN

din inimăși vă mulțumesc 
pentru că mi-ați cerut să-mi 
aduc modesta contribuție.

Era logic ca, o dată cu dez
voltarea din ce în ce mai ac
centuată 1 a sportului, cu in
teresul tot mai viu pentru a- 
ceastă activitate din partea 
tuturor națiunilor și în toate 
păturile populației, conceptul 
despre profesionism și goana 
după bani să devină mereu 
mai imperioase. încă nu s-a 
scurs un secol de cînd sportul 
era practic claustrat între zi
durile colegiilor anglo-saxone 
sau intr-un număr limitat de 
cluburi specializate; astăzi se 
poate afirma că nu există un 
colțișor pe cele 5 continente

unde tineretul să nu se inte
reseze și să nu se destindă 
.prin sport. El a devenit pen
tru milioane de tineri o nece
sitate fizică și o ocupație a 
timpului liber, dar și o sursă 
de existență pentru largi pă
turi de oameni, motiv de in
teresantă propagandă comer
cială sau politică pentru in
dustrie sau guverne și este, 
deci, ușor de înțeles de ce

(Continuare in pag. a 4 a)

CUPLAJ DE MARE INTERES,
ASTAZI

>

EMERICH VOGL INVITAT 
LA ANTRENAMENTUL 

ECHIPEI ELVEȚIEI

Federația de fotbal din El
veția a trimis antrenorului 
Emerich Vogi o invitație de a 
asista meciul de antrenament 
al echipei Elveției, de la Basel, 
care va avea loc marți, 29 apri
lie

ATLEȚII JUNIORI MARI 
LA START

Pe stadionul Dinamo din Ca
pitală. astăzi, de la ora 15.30, 
și mîine de la ora .9, se desfă
șoară concursul republican de 
primăvară’ al juniorilor mari 
(născuți 1950—1952). Semnalăm 
includerea în program a noilor 
probe feminine ; cursele de 
1 500 m, 100 m garduri, precum 
ți — pentru prima oară în țara 
noastră - 200 m garduri șt șta
feta 4 x 400 m.

ROMANIA — R. F. A GERMA
NIEI (JUNIORI) LA POPICE

Continuînd verificarea sta
diului pregătirilor in vederea 
C.E. de juniori, tinerii noștri 
popicari întilnesc în zilele de 
7 și 8 mai echipele similare ale 
R.F. a Germaniei. întrecerile 
vor avea loc pe arena cu patru 
piste a Rafinăriei'Teleajen.

„CUPA VICTORIEI»

Astăzi și miine se dispută în 
Bucegi, pe pirtiile de la Vîrful 
cu Dor. concursul de schi orga
nizat de A-S. Armata Brașov 
ș: dotat cu ..CUPA VICTORIEI”. 
Vor avea loc probele de slalom 
special și slalom uriaș.

NOI MAEȘTRI
Al SPORTULUI LA ÎNOT

Trei dintre tinerii noștri îno
tători care s-au afirmat în ulti
mul timp au primit titlul de 
maestru al sportului. Este vor
ba de Anca Groza și Lucia Radu 
de la Dinamo București, ți Eu
gen Aimer de la Școala sportivă 
Reșița.

PE „23 AUGUST"

.Ai e
■

ORA 15,15:

STEAUA-PROGRESUL
ORA 17,00:

■

•ț V

■g

RAPID - DINAMO
Citiți în pagina a lll-a :

iiii
I i

• •••?

Nealterata tradiție a 
cuplajului...
Ce ne declpră antre
norii.
Formațiile probabile, 
prognoza meteorologi
că, starea terenului. 
Azi, al 71-lea !
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Simbătă 26 aprilie 1969

Imagini dragi iubitorilor de 
-fotbal bucureșteni: RADVCANU 
și DUMITRACHE. ANDREI și 
MATEIANV, patru dintre posi
bilii „eroi" ăi cuplajului de as
tăzi, piese de mare însemnătate 
in jocul respectivelor echipe...

Miercurea trecută colegi în e- 
chipa națională,. portarul Ciu- 
lesțiului fi blondul atacant di- 
namovist se vor regăsi astăzi 
in postură de adversari. De 
„duelul" dintre vigilenta lui Ră- 
ducanu și viclenia . lui Durhi- 
trache depinde, în mare măsură, 
rezultatul unei partide 
muchie de cuțit", Rapid — 
namo.

Andrei și Mateianu, sau 
plozia plonjonului temerar
fața geometriei precise a pase- 
lor-gol, intr-un meci — Steaua 
— Progresul — 
rezultat.
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Gheorghe Păunescu, cel mai bun dintre concu
rența români, evoluînd la inele.
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u lipsește, de mai bine de un 
deceniu, decît sporadic și ori
cum nejustificat, din lotul na
țional de baschet. S-a numărat, 
se numără și, foarte probabil, 
se va număra încă vreo cîțiva 

i echipelor în care 
poate va mai juca. 

S-a spus despre el, în nenumărate oca
zii, că e lipsit de calități fizice, iar 
unele teste, cu precădere cele vizînd 
scoaterea în evidență a forței, a vitezei 
și a detentei, izolat considerate, păreau 
a întări afirmația. Și totuși...

...Și totuși, el înscrie enorm de multe 
puncte, fiind în același timp un autentic 
catalizator al formației de club sau al 
naționalei. Totdeauna lucid, de un calm 
superolimpian în orice împrejurare, 
„vede" ca nimeni altul — și au mai 
jucat pe meleagurile noastre nume so
nore, renumite pentru eficacitatea din 
teren — exact locul unde trebuie să se 
afle. Așa se face că, aidoma unui pigmeu

I
Icni printre coșgeterii 

a jucat, joacă sau p
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I afle. Așa se tace că, aidoma unui pigmeu

printre giganți, recuperează incredibil
■ de multe mingi la panou ; așa se face 
Ică, împotriva logicii aparente, înscrie 

din poziții neverosimile.
Ați ghicit, mai mult ca sigur, este vorba 

de Dragoș Nosievici. „Nosi" pentru in
timii coșurilor de baschet, omul care 
nu o dată i-a obligat pe gazetari _să-și 
intituleze cronicile „Recital Nosievici"... 
Abordarea acestui autentic caz în ru
brica de față poate părea curioasă la 
prima vedere, dar este justificată din 
multe puncte de vedere : nu e vorba de 
un simplu amănunt tipic paginilor de 
magazin.

Este vorba, nici mai mult, nici mai 
puțin, de un autentic exemplu. Dar va 
fi greu de urmat... Mai întîi, acest mare 
sportiv nu fumează, nu bea, nu face 
economie de efort la antrenament. Mai 
sînt și alții, evident, dar cazul în an
samblu rămîne singular. Este un îndră
gostit nemărturisit de sportul pe care-l 
practică, poate de aceea cu atît mai 
puternic iubitor al mingii și al coșului. 
Ani de zile, neostoit, a jucat ceasuri în 
șir ceea ce se numește „miuță", for- 
mîndu-și un neasemuit simt al coșului, 
al mingii și al panoului. Aparent, teh
nica lui are ' " ' . ,
ei în jocul concret e mult superioară 
altor baschetbalișii care frizează kino- 
grama. Inexplicabil, dar real, „Nosi" 
reușește imposibilul de principiu. Tn 
esență, fără a avea calități explozive, 
e un vulcan pentru adversari. Cuvin
tele nu pot descrie într-un spațiu rezo
nabil ce și cum face pe teren ; ele pot 
doar consemna și invita la reflecții pe 
toți cei care ar putea (sau ar trebui) 
să formeze alți Nosievici. Pină una-alta, 
el nu arată cu nimic că ar fi trecut ani 
și ani de cînd poartă tricoul reprezenta
tivei. Și din acest punct de vedere este 
un caz singular.

...Iar cînd va veni vremea despărțirii 
de baschet va fi, indiscutabil, nevoie 
de un alt (sau de alti) Nosievici. Ar fi 
foarte bine dacă această căutare ar 
începe de pe acum, dacă s-ar forma 
jucători pentru care dragostea de bas
chet, viața exemplar de decentă și de 
calmă, absența oricărui cît de „mic" 
viciu, puterea de înțelegere ar consti
tui atribuie definitorii.

C. RUSSU-ȘIRIANU
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LA INTERNAȚIONALELE DE
în absența campionului 

Franței, Christian Guyf- 
froi, care a renunțat în 
ultimul moment la depla
sarea la București, capul 
de afiș al celei de-a 12 a 
ediții a campionatelor in
ternaționale de gimnastică 
ale României au devenit 
cunoscuții sportivi din R.D. 
Germană. Mathias Brehme 
și Gerhard Dietrich, de ne
numărate ori componenți 
al echipei R. D. Germane, 
precum și reprezentantul 
țării noastre, Gheorghe 
Păunescu. De-a lungul în 
trecerii la patru aparate, 
tînărul concurent român a 
fost liderul concursului și 
aproape toți îl și vedeau 
cîștigător. Dar, după o e 
voluție mai puțin sigură 
la paralele, Păunescu a 
fost întrecut, cu n zecime, 
de Brehme, urmînd ca bara 
să decidă pe cîștigător. Cu 
o execuție la adevăratele 
lui posibilități, gimnastul 
bucureștean ar fi putut s»

se mențină în lupta pentru 
primul loc. Dar, el a ratat 
exercițiul (ezitare și apoi 
agățarea barei), a fost no
tat cu 8,75, fiind nevoit să 
se mulțumească cu locul 3 
la individual compus. Pro
babil că nervii sînt do 
vină.. Oricum, gimnastii 
din R. D. Germană au do
vedit o înaltă clasă, sigu
ranța. Înalta măiestrie, ți
nuta ireproșabilă și dificul
tatea elementelor prezen
tate la unele aparate im- 
presionind pe toți specia
liștii prezenți în sala Flr«- 
reasca. Petre Mihaiuc, bol
nav, s-a străduit să fie cît 
mai aproape de valoarea 
sa. iar Mircea Gheorghiu 
de la care se aștepta mai 
mult, a ratjjj; execuția ia 
bară. Remarcabilă evoluția 
gimnastului francez Deuza.

Azi, de la ora 17,00 — 
exerciții liber alese femei.

REZULTATE TEHNICE: 
individual compus : MAT-
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GIMNASTICA
MATHIAS BREHME (R. D. G.)-PRIMUL ÎNVINGĂTOR I 

l 
I

BIAS BREHME (R D. Ger- I 
mană) 56,50, cîștigător al • 
celei de-a 12-a ediții a ■ 
campionatelor internațio- I 
nale ale României ; Ger- ■
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hard Dietrich (R. D. Ger
mană) 56.20 ; Gheorghe 
Păunescu (România) 55,55, 
Christian Deuza (Franța) 
54,95, Gheorghe Tohăneanu 
(România) 54.85, Petre Mi 
haiuc (România) 54,55 ; PE 
APARATE : sol : Păunescu 
9,50,, Nicolae Oprescu (Ro
mânia) 9,40, Tihani Endre 
(Ungaria) 9,35 ; cal cu mi
nere : Dietrich 9.50, ”
nescu 9,35, Mihaiuc 
inele : Brehme 9,50, 
rich 9,45, Păunescu 
sărituri : Păunescu 
Jean Pierre Miens (Franța), 
Oprescu și Brehme 9,30 ; 
paralele : Dietrich 9,55, 
Brehme 9,40,’ Deuza 9,25, 
bară : Brehme 9,60, Dietrich 
9,50, Tohăneanu 9.40.

Pău-
9.25 : 
Diet- 
9,35 ;
9,40,
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neasemuit simt al coșului,

deficienfe, dor eficacitatea

FINALELE DE GRECO-ROMANE
SUB SEMNUL ECHILIBRULUI

CAM’IONATUL BOXERILOR JUNIORI
ele ultimelor me- 

■ate joi noaptea : M. 
Craiova) b.p. Al. Fi-

lată re 
ciur! des 
Păunită • 
lipescu (P.ahova Ploiești) ; C. Ho- 
dut (Olimpia Buc.) b.p. I. Radu 
(Nicolina lași): D. Moraru (Ener
gia Cîmpina) b. dese. II A. la- 
cob (Voința Buc.); A. Ceaicovschi 
(Nicolina) b p. I. Gîrda (C.S.M 
Cluj); FI. Oprea (Petrolul Plo
iești) b.p. FI. Constantinescu (Ni
colina); Gh. Peteanu (Voința Cluj) 
b. K.O. II E. Weidler (Steaua): 
D Mihalcea (Dinamo Buc.) b.p

I. Mihoc (C.S. Baia Mare); P. 
Tănase (Nicolina) b.p. V. Giurgiu- 
că (Energia) ; Fr. Saygo (Voința 
Cluj) b. K.O. II A. Kleln (C.S.M 
Sibiu): I Uie (Constructorul Buc.) 
b. ab. I. Gh. iordache (Nicolina); 
I. Paraschiv (Olimpia Buc.) b.p. 
M. Radu (Dinamo Bacău); 
Chifu (Dinamo Brașov) b.p. 
Coroianu (Voința Satu Mare); 
Lehăduș (Dunărea Galați) b. 
D. Zelinca (Steaua); I.
(Voința Satu Mare) b. ab. I. N. 
Tarea (IM.U. Medgidia).

i
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Siliște

BAZA SPORTIVĂ OLIMPIA DIN BRAȘOV 
RĂMiNE PENTRU TENIS!

Ar fi inutil să mai reamintim , 
numele tuturor celor plecați de 
pe meleaguri brașovene care au ț 
pășit pe calea consacrării în te
nisul nostru de cîmp. Aceștia sînt 
destul de numeroși. Un.motiv în 
plus pentru cadrele de specia li- 
liști din orașul-de. la. poalele Tîm- 
pei de a-și . intensifica, eforturile 
pentru ridicarea, schimbului de 
mîine în sportul alb.

In ultimii ani, pentru dezvolta
rea activității tenisului în Bra
șov, s-a asigurat o bază materia
lă corespunzătoare. Baza sporti
vă Olimpia, situată în cadrul pi
toresc al aleilor ce urcă pe Tîm- 
pa, a primit îngrijiri speciale, 
fiind puse la dispoziția tenisma- 
nllor 4 terenuri cu zgură roșie 
și — din toamna anului trecut — 
uri teren bitumizat. Acestea au 
permis desfășurarea pregălirilpr 
și a concursurilor oficiale 4e 
tenis în condiții bune.

Mai rămăsese totuși un spațiu 
liber pe care, multă vreme, ' ele
vii și elevele, școlii profesionale 
a Fabricii de tricotaje, din ve
cinătatea bazei. își aveau orele 
de educație fizică. Prezența , ldr

îngreuia însă procesul de Instru
ire a tenismanilor de la Steagul 

■ îoșu (principalii beneficiari ai 
bazei) atît prin gălăgia specifică 
elevilor, cît și prin faptul că 
aceștia intrau adesea cu mingile 
de handbal pe celelalte terenuri, 
degrâdîndu-le.

Se‘impunea o nouă reglemen
tare a activității pe cave o găz
duiește baza sportivă Olimpia și 
ea a fost făcută recent. Conduce
rea Administrației bazelor spor
tive din Brașov (director : Al. 
TaUs), la indicațiile primite din 
partea organelor superioare, a 
stabilit cu începere de la 1 fe
bruarie 1969 destinația precisă a 
acestei baze : iarna —• patinaj și 
hochei, iar imediat ce timpul 
permite — tenis de cîm'p pe în
treaga suprafață, peci, .din pri
măvară și pînă in iarnă, la O- 
limpia se va juca numai tenis

Este o măsură pe. Carfe o Con-, 
siderăm justă, pe această bază 
urmînd să se ducă activitatea de 
performanță a tenistijui brașo
vean și tot aci. fițnd programate, 
cliiar in actualul sezon, o serie 
de importante .competiții, tenj-

siste : campionatul național de 
juniori și concursul internațio
nal „Cupa speranțelor" (inclusă 
în calendarul Federației inter
naționale de tenis).

Ca buni gospodari, brașovenii 
au și trecut la reamenajarea tra
diționalei baze de tenis a orașu
lui. Numărul terenurilor va fi 
mărit la 6, fapt pentru care se 
va disloca o parte din malul în
conjurător, va fi construit un ai 
doilea perete de antrenament, iar 
pentru public vor fi amplasate 
bănci. De asemenea, se fac re- 
amenajări și la vestiare. Lucrări
le sînt executate de I.R.C Bra 
șov, el( urmînd a fi încheiate 
pină la jumătatea lunii mai.

Și fiindcă baza Olimpia urmea
ză să capete o față nouă, ne 
punem, firește, întrebarea ; nu 
se poate găsi o modalitate și pen
tru amenajarea unui sector de 
tribune, atît de necesare la com
petițiile importante de tenis pe 
care le va găzdui Brașovul îri- 
tr-jjn viitor apropiat ?

CAROL GRUIA
corespondent principal
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® TOȚI CEI 124 CONCURENȚI AU TRECUT EXAMENUL CÎNTARULUI • ANTRENORUL 

FEDERAL ION CORNEANU ESTE MULȚUMIT ® FAVORIȚII SE IMPUN CU GREU

•
BRAȘOV, 25 (prin telefon, rle 

la trimișii noștri). „Săptărhîna 
luptelor” continuă în sala Ar
matei. Joi, laureat» turneului 
de „libere” și-au primit distinc
țiile bine meritate, îngăduin- 
du-și, în sfîrșit, o cină copioasă, 
eliberați de obsesia kilograme
lor, a băii de abur și a dietei. 
Colegii de la „greco-romane" 
i-au privit cu invidie, cei mai 
mulți înghițind în sec, la gîn- 
du! cîntarului de a doua zi de 
dimineață. Pînă la urmă, însă, 
totul s-a terminat cu bine : cei 
124 de participant la întrece
rile „clasice" au trecut cu suc
ces examenul fatal al talgeru
lui.

Ediția din acest an a cam
pionatelor (a 43-a la număr) 
a acumulat din start un su- 
mum de atribute. Antrenorul 
federal Ion Corneanu, cunos
cut în general ca un om zgîrcit 
în aprecieri elogioase, remarca : 
„Trăiesc un sentiment de satis
facție urmărind startul consis
tent al acestui turneu final. 
Cred că majoritatea participan- 
ților se prezintă bine pregătiți, 
cu o gamă largă de cunoș
tințe, în pas, deci, cu progresul 
pe plan mondial al acestei pre
tențioase discipline sportive".

Declarația reputatului nostru 
tehnician a fost făcută la în
cheierea primei reuniuni, care 
ne-a oferit momente dese de 
dispută aprigă, spectaculoasă, 
pasionantă. Se remarcă faptul 
că avertismentele pentru „non 
combat" au constituit, de aceas
tă dată, cazuri de excepție. Vic-

• TRIALUL ABIA ÎNCEPE

toriile prin tuș sau prin desca
lificare au fost foarte puține 
iar egalitățile, de asemenea. 
Deciziile s-au dictat, așadar, la 
puncte, favorit» s-au impus. 
Ce-i drept, însă, evoluțiile lor 
n-au purtat pecetea depriman
tă a rutinei și a lupei economi
coase. Ei au fost forțați să facă 
apel la întregul bagaj de cu
noștințe, de imaginație și de 
experiență spre a întrece ad
versari cu cărți de vizită mai 
puțin strălucitoare, dar animați 
de o mare dorință de afirmare !

Campionul mondial Gheorghe 
Berceanu, de pildă, a reușit a- 
bia cu 2 minute înaintea gon
gului final să ducă la capăt 
(după multe tentative neizbu
tite) acțiunea care i-a adus tu
șul. Ion Baciu a nădușit din 
greu înainte de a-1 învinge pe 
Cornel lonescu. Cu toată stră
dania depusă, Ion Alionescu n-a 
putut să-l întreacă decît la 
puncte pe tînărul ploieștean 
Virgil Nicolae. Merită consem
nate, desigur, și alte partide 
ale primului tur. Veteranul Pe
tre Popescu (C.F.R. Timișoara) 
se mulțumește cu un meci egal 
în fața debutantului Nicolae 
Mihai (Petrolul Ploiești). Un alt 
consacrat, Marin Bolocan 
(C.S.O. Pitești) pierde la puna- 
te întîlnirea cu Eugen Hupcă 
(Metalul Buc.).

Fără îndoială, în acest sta
diu de început al întrecerilor 
nu se poate anticipa nimie. 
Primele clasificări sînt de aș
teptat abia sîmbătă, cînd punc
tele de penalizare vor cerne

valorile desemnîndu-î pe eei 
îndreptățiți să aspire la un los 
pe podium.

Valeriu CHIOSE
Costin CHIRIAC

VÎNT 
DE PUPA!

lată cîteva dintre rezultatele mai importante : CAT. 48 kg ; Șt. 
Ștefan (Steaua) b p. N. Vrabie (Sinaia), Gh. Berceanu (Electroputere 
Craiova) b.t. M. Preda (Cimpulung Muscel), Gb. Stoiciu (Steaua) 
b.t. I. Calotă (Steaua) : CAT. 62 kg : A. Văcăreanu (Rădăuți) b.t. 
G. Pcița (Bicaz). A. Constantin (Rdpid Buc.) b.t. M. Văcăroiu (Pi
tești), I. Vaideș (Brașov) b. dese. M. Baciu (Steaua); CAT. 74 kg: 
T. Ignătescu (Rapid Buc.) b.p. P. Cirtog (Timișoara), I. Gabor 
(Steaua) b t A. Fluture (Rădăuți) și M. Butnaru (Progresul Buc.) 
b.p. A. Nae (Metalul Buc.).

Temuta flotilă a culacu
lui și canoe! este gata să 
ia startul In noul sezon 
sportiv competițional. Pe 
marele ei pavoaz, care îl 
va înălța, anul acesta, în 
atîtea importante întreceri 
interne și internaționale, 
strălucesc nenumărate me
dalii de campioni olimpici, 
mondiali și europeni. Va 
fi de apărat, deci, un in
contestabil prestigiu con
firmat pe mai toate lacu
rile din lume. Firește, in 
acest debut nautic, cinstea 
de a face întiiul tur de 
onoare îl va avea canoea 
de aur a lui Ivan Patzai- 
chin și Serghei Covaliov.

Așadar, un bogat sezon 
sportiv competițional. Cu 
o premieră care va avea 
loc miine, pe lacui Snagov 
(„Cupa Dinamo" la fond), 
cu mult disputatele „repri
ze" săptămînale interclu- 
buri, cu atrăgătoarele cri
terii, cu îndîrjitelc faze de 
zonă dinaintea pasionan
telor campionate naționale 
de seniori și juniori. Toa
te acestea în vederea ma
rilor regate inteinațiunile, 
a celei mai importante în
treceri din 1969 j Campio
natele europene de seniori 
și juniori — Moscova. 13-17 
august.

întiiul start oficial se 
va da, deci, duminică pe 
Snagov, la ora 9,30. Va fi 
un concurs de fond, un 
adevărat maraton nautic, 
cu 4 probe a cite 10 00» m 
fiecare. O cursă de 5 00(1 m 
va marca debutul caiaejs- 
tclor de pe simphi. Va mar
ca pășirea (sperăm cu 
dreptul) in noul sezon nau
tic care se anunță deose
bii de bogat.

„Vlnt de pupa", cum 
spun oamenii apelor.
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uși 
va

lungă a 
evidență 
care să 

antrena-

lO’ 
trei

călărie și antrenorii

nu vor mal exagera 
apărarea intereselor de 

șl chiar personale, 
maneje de iarnă, fără

harnașamente sufi- 
poșibilități dc între- 
local (Sibiu, Ploiești, 
Cluj, Craiova) șl, la 
chiar fără un an-

sporti-
poate

ISWWSSSKS 
«saws;

Este
arena cu 

aparținind 
Gloria 

folosință 
trecută, 

prl-

O Iarnă neașteptat de 
scos în mod pregnant în 
lipsa manejelor de iarnă 
asigure continuitatea _______
mentelor de călărie. De aceea, la 
majoritatea secțiilor de călărie, 
perioada pregătitoare s-a tran
sformat, In bună parte. Intr-o hi
bernare ce a Influențat potenția
lul pentru viitoarele J. O. din 
1972.

Călărla nu poate progresa dacă 
nu i se asigură continuitatea în 
pregătire, care să-l dea apoi po
sibilitatea de a avea o activitate 
competițională internațională ne
întreruptă. Calendarul internațio
nal pe 1969 a fost influențat de 
această pregătire „la gura sobei" 
astfel că. pentru loțul reprezenta
tiv de obstacole s-au prevăzut un 
concurs fără miză în luna mal la 
Novi Sad. un concurs pe teren 
propriu In august, la Craiova, și 
— Ca obiectiv principal — partici
parea la Campionatele Balcanice. 
In septembrie la Sofia.

Trebuie să recunoaștem că este 
prea puțin și că riscăm șl anul 
acesta să fim învinși, ca șl anul 
trecut, în campionatele balcanice 
de obstacole (în timp ce la dre
saj și proba completă arn cucerit 
titlurile supreme). Considerăm că 
cel mal Important deziderat pen
tru realizarea unei echipe puter
nice este mărirea volumului acti
vității internaționale, și 
lucru ar trebui să se 
înaintea Campionatelor 
de la Sofia.

Subliniez faptul că In ,______
anilor 1935—1940 se participa în 
cursul ----- ' -- ' --
cursuri,
cursuri internaționale, iar în anii 
1952—1961 s-a reușit o serie de suc
cese tocmai datorită unui număr 
de 7—8 competiții internaționale 
și. în plus, prin participarea la 
etapele interne de campionat. O 
cît mal neîntîrziată apariție n cai
lor și călăreților în arena inter
națională creează premisele as
censiunii rapide către culmile 
performanței. La experiența acu
mulată In cel 10—15 an! de activi
tate internă (!) de către com
ponent» actuali ai lotului de ob
stacole va trebui să se adauge cît 
mai grabnic o bogată experiență 
Internațională.

Actualmente, avem o serie de 
cai tineri de obstacole, verificați 
în concursuri, șl care au suficien
tă forță și talent. Pentru a putea 
fi luați In considerare în vede
rea Olimpiadei, el vor trebui însă 
pregătiți în mod special și expe
rimentați progresiv în cît mal 
multe concursuri internaționale.

Dacă întreruperea de opt ani 
provocată de neparti-iparea la 
două Olimpiade consecutive (To
kio și Mexic) a lăsat urme se
rioase în afirmarea călăriel noas
tre pe plan internațional, atunci 
ne întrebăm : ce se va Intîrrțpla 
după o nouă întrerupere ? E po
sibil să lăsăm să se stingă o fla-

la acest 
reflecteze» 
Balcanice

perioada

unui an la 10—13 con- 
dintre care 7—8 con-

cără care ne-a încălzit inimile 
de-a lungul atitor ani ? Nu mal 
sintem capabili, ne-au dispărut 
entuziaștii, specialiștii, posibilită
țile ? Credem că nu și sintem 
convinși că totul este posibil dacă 
«ecțlile de "
vor colabora sincer cu federația 
și nu vor 
în 
club 
Fără . .
obstacole și 
ciente, fără 
cere pe plan 
Iași, Lugoj, 
unele secții.
trenor competent, nu se pot ob
ține cai șl călăreți de vîrf.

Iată de ce este nevoie ca cel 
6—6 călăreți de obstacole selec
ționați să se pregătească în co
mun acolo unde există condițiile 
necesare. Superioritatea pregătirii 
comune a fost demonstrată de e- 
chlpa națională hipică a anilor 
1935—1940 care s-a pregătit tot 
timpul împreună, sub conducerea 
antrenorului Petre Kirchulescu și 
cu ale cărei rezultate ne mîndrim 
și astăzi. De asemenea. în anii 
1955—1966 s-a lucrat în comun pe
rioade lungi și, astfel, călăria a 
putut fi prezentă la Olimpiadele 
de la Stockholm și Roma, precum 
ți la o serie de concursuri inter
naționale importante.

Se argumentează că aducerea la 
București a 5—6 călăreți selecțio
nați pentru lotul de obstacole ar 
slăbi forțele secțiilor de unde 
provin caii și călăreții, iar în 
ceea ce privește eventuala schim
bare a unui cal valoros de la un 
călăreț mai puțin dotat la unul 
mai capabil (aparținind însă altei 
secții) se consideră o tragedie, cu 
toții sintem convinși că numai 
cuplînd cei mai bun! cal cu cei 
mai buni călăreți, vom putea rea
liza o echipă puternică, dar în 
aplicarea acestui principiu (atunci 
cînd eventual va fi cazul, bineîn
țeles) ne intîmpină un șir nesfîr- 
»it de argumente : se descurajea
ză titularul inițial al calului, se 
slăbește secția, ne părăsesc călă
reții etc., etc.

Se uită că șl atunci cînd caii 
erau proprietate particulară, ase
menea cupluri se puteau forma 
ori de cite ori era vorba de echi
pa națională. La o emisiune T.V. 
criticul cinematografic Ecaierina 
Oproiu spunea : „nu trebuie să 
se supere nimeni... cu toții sintem 
egali, dar unii sînt MAI egali".

Reconsiderarea pe ".are condu
cerea C.N.E.F.S. o acordă călă
riși în vederea participării la 
J. O. din 1972 obligă Federația de 
călărie și cluburile care au secții 
de călărie să ia măsuri care să 
frîneze exagerata manifestare a 
intereselor de club șl personale 
și care să facă să triumfe inte
resul general, al sportului româ
nesc.

Bucureștlul 
îmbogățit i 
nouă bază 
vă, care
găzdui lntîlntri in
ternaționale, 
vorba de 
4 piste 
asociației 
dată în 
duminica
cu prilejul 
melor întreceri ale 
fazei interjudețene 
a campionatului de 
calificare.

Foto :
FILIP PORTARESCU

etalăm

Felix ȚOPESCU

Talentele pe care le 
în concursurile internaționale, 
cit și rezultatele obținute 
tuează scrima românească 
ierarhia mondială, undeva 
proape de vîrful piramidei.

Lipsa constanței în rezultate, 
Ia nivelul posibilităților, atit 
pentru floretiștii consacrați, cit 
și pentru cei neconfirmați — 
încă — spadasini și sabreri. de
monstrează un „puțin" nereali
zat în educarea personalității 
trăgătorilor.

în căutările și analizele noas
tre, am semnalat, nu o dată, de
ficitara pregătire psihologică a 
scrimerilor, dar nu suficient de 
temeinic și cauzele, spre a pu
tea porni cu eficacitate la reme
dierea lor- Personal, consider că 
pentru a porni de la esențial, 
nu trebuie să plecăm de la 
sportivi, ci de la noi înșine. 
Momentul în care ne aflăm e 
foarte propice și în același timp 
ne cere cu acuitate, să nu 
cern din acest „puțin”, 
„mult" de nerezolvat.

E binecunoscut faptul că 
tura psihologică e cea mai spi
noasă în pregătirea sportivilor, 
ea necesitînd în principal un 
grad avansat de cunoștințe din

si- 
în 
a-

fa
un
la-

Am „citit" — cu piesele la 
îndemână — prima partidă a 
meciului Petrosian — Spasski 
și am avut impresia unei pa
gini de roman crunt, cu oa
meni care nu zîmbesc nicio
dată, eroi duri, răi, mefiehți, 
de o vigilență sufocantă. Nu 
e glumă — e un campionat 
mondial, probabil că așa tre
buie jucat. Se gîndește mult, 
închis, fiecare mocnind pla
nuri întortochiate. Spasski, 
omul inspirațiilor cristaline, 
căutătorul sacrificiilor strălu
cite, cade întunecat pe gînduri 
dacă să dea o piesă pentru 
atac, se teme și renunță. Nu e 
vremea sacrificiilor strălucite, 
în general față-n față cu a- 
ceastă forță numită Petrosian 
nu e bine să folosești idei 
strălucite și subțiri căci el cu 
o singură mișcare cenușie, cal
culată pînă in infern, te pune 
k.o. tn fond, nici specialiștii 
nu îndrăznesc să spună dacă 
Spasski ar fi făcut bine lovind 
deschis. Petrosian impune jo
cul sumbru nu doar sobru, 
practică strălucit și cinic „răz
boiul de tranșee" — cum îl 
numește Samarian — și în 
„războiul de tranșee" eroii 
care visează la șarje ă la Tal, 
Bronstein sau Fischer n-au 
ce căuta decît dacă vor să

moară mai repede. Pînă la 
urmă, pierzîndu-și parcă răb
darea, Spasski a sacrificat un 
biet pion, la „b4". Suficient ca 
Petrosian să-l execute rece, cu 
mină sigură, cu o eficacitate 
de mașină diabolică. Nu m-ar 
mira ca Tigran să cîștige me
ciul întreg, la un punct dife
rență, 
prima 
unui
b"•••

Spasski aș înnebuni...
P.S. Termenii din telegrama 

celei de a 5-a partide: „pozi
ție neobișnuită... inovație... 
atac... spectaculos sacrificiu de 
damă... Petrosian în fața unui 
dezastru iminent"...

victorie asigurată în 
partidă prin 

biet pion pe 
Ca partizan

cîștigul 
coloana 
al lui

CORMACK

nume din lume, — adică dacă 
te numești Palmar sau Niclc- 
laus ești mare campion de 
golf și ai vrea ca numele să-ți 
renteze înscris și pe sticle de 
parfum, șampanie sau insec
ticid, atunci te adresezi lui 
McCormack și ești servit mai 
bine chiar decît tine însuți. 
Prin grija deci, a acestui sco
țian extrem de priceput azi, 
în lume există:

Șosete Killy, lianoracuri 
Killy, bocanci Killy;

Mănuși Killy;
Căști de protecție Killy;
Cămăși Killy și pantaloni 

Killy ;
Bețe de schi Killy;
Ochelari Killy;
Ceasuri Killy și țesături 

Killy
Ca

spun 
n-am
Killy sau nu Killy de co
moara Killy care a căzut' Killy 
pe capul lui Killy...

Radu COSASU

partea antrenorilor, a căror 
muncă de instruire trebuie să 
ia in considerare toți factorii 
pregătirii. Menționez aceasta, 
deoarece pregătirea noastră te
oretică, a cadrelor tehnice, a 
rămas în urmă, comparativ cu 
nivelul performanțelor la care 
aspirăm.

Trebuie pornit de la ideea că 
personalitatea sportivului se 
creează și crește prin personali
tatea antrenorului, dat fiind le
gătura strînsă dintre acești fac
tori. Tocmai de aceea, antreno
rul trebuie să constituie un e- 
xemplu pentru sportivi, nu nu
mai ca ținută sau comportare 
morală, ci și ca pregătire pro
fesională. Sportivul trebuie să 
simtă și să recunoască superio
ritatea pregătirii celui ce-1 pre
gătește. Trebuie să aibă încre
dere deplină în capacitatea de 
pregătire a acestuia, pentru a 
putea căpăta încredere în posi
bilitățile sale. Aici nu e de ne
glijat faptul că nivelul intelec
tual al sportivilor noștri e ridi
cat. E drept că aceasta le" dez
voltă capacitatea de percepere 
în pregătirea sportivă, dar tot
odată Ie facilitează și observa
rea carențelor din pregătirea 
antrenorului, 
încrederea în 
chiar dacă ei 
treze.

Iată de ce 
foarte puternic și indispensabil 
să căutăm să ne imbogățin pre
gătirea teoretică, dacă vrem să 
putem duce faima scrimei ro
mânești cit mai suș. Șe impune, 
imperios educarea' intereselor, 
aptitudinilor, temperamentului 
și caracterului, ținind seama de 
tipurile temperamentale ; se 
impune dezvoltarea corespunză
toare a conștiinței de sine la 
trăgătorii și trăgătoarele noas
tre. Dezvoltarea multilaterală a 
personalității sportivilor noștri 
trebuie să ajungă un scop prin
cipal al muncii educative, un 
obiectiv important în munca de

Altfel se dăriniă* 
cei ce-i pregătesc, 
doresc să o păs-

avem un motiv

pregătire. Trebuie să apară in 
planurile de antrenament,. indi
vidualizat la sportivii fruntași, 
studiindu-se, în prealabil, ca
racteristicile și principalele pro
cese psihice, precum și forma 
lor de manifestare.

Nu putem avea niciodată re
țete precise pentru crearea unei 
pregătiri psihologice la spor
tivi. Aceasta constituie o difi
cultate în plus pentru noi, deoa
rece trebuie să percepem, să 
gîndim și apoi să adaptăm cu
noștințele. noastre la caracterele 
și temperamentele atit de dife
rite ale celor cu care lucrăm. 
Pentru a putea realiza, în acest 
sens, metodele cele mai potri
vite — simple și directe — tre
buie să ne informăm. Să citim 
mult material de specialitate, ca 
să putem recupera rămînerea în 
urmă, față de înseși rezultatele 
sportivilor noștri și să ajungem 
in pas cu noul, ba chiar să-1 
creăm.

Avem deci datoria să reali
zăm la sportivii noștri o con
știință a scopului și încrederea 
in posibilitățile proprii. Acestea 
nu le vom putea realiza la ei, 
înainte de a le fi realizat la noi, 
sub nici un motiv. Depinde așa
dar de noi și nu de sportivi, ca 
„puținul" pe care-1 aminteam 
mai sus, să fie scos din ghilime
le și adăugat în pregătirea spor
tivilor. Altfel, le rămîne o sin
gură perspectivă : limitarea, 
plafonarea. Pentru că și noi 
vom rămîne plafonați. Și nu a- 
vem acest drept, față de condi
țiile existente și poziția cîști- 
gată. Dimpotrivă, în fața noas
tră stă — ca obiectiv major - 
fundamentarea și consolidarea 
școlii românești de scrimă, care 
se conturează, deocamdată, prin 
rezultatele sportivilor.

Cornel GEORGESCU

Așa cum ați aflat din presă, 
zilele trecute Dumitru de la 
Rapid a fost sancționat, pentru 
cîteva acte de indisciplină, cu 
reducerea indemnizației de e- 
fort1 pe, mi se pare, șase luni.

Știrea i-a pricinuit domnu
lui G. o cantitate importantă ■ 
de meditații.

— Trecerea de la suspendări 
pe-o etapă sau avertismente 
scrise la sancțiuni mai pămin- 
tești — afirmă prietenul meu
— exprimă o anume maturiza
re, pe care-o așteptăm de multă 
vreme, a responsabililor spor
tivi. Eu am susținut întotdeau
na că ameliorarea moralului e 
o chestiune de ordin material.

Dar — se încruntă ușor dl. G.
— această cotitură (prima des
pre care se poate spune că e 
serioasă) va pune jucătorilor ci- 
teva probleme absolut inedite.

Să presupunem că fundașul 
lateral stingă Tache V. se e- 
nervează pe adversarul său de 
la Craiova, R.N. — care l-a 
driblat de cinci ori în timpul 
meciului — iși iese din sărite 
și, profitind de-o învălmășeală, 
dă să-l cotonogească eficient. 
Dar, tocmai cînd e pe punctul 
să efectueze mișcarea, se opreș
te subit răminind cu bocancul 
în aer.

— Nu dai mă în mine ? rin- 
jește R.N. Hal, dă !

— Nu, că am rămas doar cu 
cinșpe lei pină la chenzină — 
șueră Tache V... Dar ne mai 
intilnim noi... Și n-o da Dom-

nul să 
primă ?

...De
— înainte de a pleca la meci, 
interul Vasile C„ pe care-l cu
nosc destul de bine, primește 
din partea soției sale încurajă
rile de rigoare, precum și sfa
turi neliniștite :

— Ai grijă Vasile, să nu te 
lovească vreun ploieștean.

O dată insă cu aplicarea nou
lui sistem de sancțiuni, aceeași 
soție îl va conduce pînă la 
și, imbrățișindu-l tandru, 
șopti:

— Ai grijă Vasile să nu 
vești pe careva : mai avem 
râie la frigider.

Eu n-am la ora de față mij
loace pentru a formula date 
precise, dar pe baza analizei 
și previziunilor posibile am im
presia că statisticienii vor con
stata peste șase luni de zile 
apariția unui fenomen intere
sant : marea majoritate, adică 
aproximativ 80 la sută din nu
mărul fotbaliștilor acuzați de 
brutalități, scandaluri pe teren, 
indisciplină la antrenamente, 
beții publice etc., vor face parte 
din rindurile celibatarilor, des
pre care orice sociolog 
mai neresponsabili cu 
mină spartă, in vreme 
torii căsătoriți vor 
la sută din totalul 
lor, iar fotbaliștii 
minori — numai 4

știe că-s 
banii și 
ce jucă- 
circa 16da 

sancțicnați- 
avînd copii 
la sută

1 Așa-I zice 7
o. conf.

Al. MIRODAN

UNDE MERGEM ?
AZI

BASCHET. Sala Progresul, 
de la ora 16 : Voința — IEFS II 
(f. B), Progresul — IEFS II (m. 
B), Progresul 
Universitatea 
(f. B).

ATLETISM, 
mo, de la ora 
republican de . 
niorilor mari ; stadionul Tine
retului, de la ora 16 : Etapa pe 
centru a campionatelor republi
cane universitare.

FOTBAL. Stadionul „23 Au
gust", ora 15,15 : Steaua — Pro
gresul București (A) ; ora 17 : 
Rapid — Dinamo București (A).

HANDBAL. Stadionul Tinere
tului, ora 16,15 : Universitatea 
București — Confecția (A f) ; 
ora 17.15 : Universitatea Bucu
rești — Dinamo București (A m).

POPICE. Arena Voința, de ia 
ora 16 : Voința București — La- 
romet București (f) ; arena Ra
pid. de la ora 16 : Rapid Bucu
rești — Petrolul Ploiești (m) ; 
arena Industria bumbacului A. 
de la ora 16 : Constructorul 
București — Gaz metan Mediaș 
(m) ; arena Gloria, de la ora 
16 : Gloria București — Voința 
Cluj (m). Paatide din cadrul 
campionatului diviziei A. Me
ciurile masculine continuă du
minică dimineața, pe aceleași 
arene, de la ora 8.

TIR. (Azi și miine) Poligonul 
Tunari, ora 9 : Campionatul

IEFS (f. A), 
Arhitectura

Stadionul Dina-
15,30 : Concursul 
primăvară al ju-

Prin grija d-lui Mc Cormack, 
avocat și agent de afaceri din 
Cleveland, om extrem de se
rios, cel mai bun vînzător de

(în Japonia).
inter rătăcitor Killy, vă 
drept Killy că habar 
Killy dacă să mă bucur

aUvertura etapei a 21-a 
handbal,campionatului de 

divizia A, are Ioc astăzi în 
Capitală, pe terenul Tineretu
lui, cu începere de la ora 
16,15. Ocupantele locurilor 3 
și 4 în clasamentul feminin, 
Confecția și Universitatea, vor 
căuta, cu siguranță, să se rea
biliteze după evoluțiile nesa
tisfăcătoare din etapa prece
dentă. Este de așteptat aceas- 

mai ales că elevele lui

Astăzi, cuplaj bucureștean

pe Tineretului
Gogîltan au deținut multe 
etape șefia clasamentului, iar 
studentele ne sînt datoare cu 
un joc la adevărata lor va
loare. după fluctuațiile de for
mă de pînă acum. A doua par
tidă opune formațiile mascu
line bucureștene Dinamo și 
Universitatea. Deși diferența 
de valoare este certă, nu tre
buie să uităm că întotdeauna 
studenții au dat o replică dîr- 
ză dinamoviștilor. Sperăm, 
deci, într-o partidă interesantă 
în care echipa lui O. Vlase 
va trebui să verifice îndeo
sebi omogenizarea comparti
mentelor, mai ales că, pînă Ia 
confruntarea cu singura și cea 
mai importantă rivală, Steaua, ■ 
au mai rămas doar cinci săp- 
tămîni.

* «.
7.

10.

1.
2.

8.
9.

3.

FEMININ B, SERIA I
I.E.F.S. 11 11 0 0 143- 62 22
Chimia Orașul Victoria

11 8 1 2 113- 71 17
Șc. sp. 2 Buc.

11 6 2 3 114-117 14
Șc. sp. PI. 11 5 2 4 79- 74 12
Poli. Galați 11 5 1 5 107-105 11
Inst. Ptd. Bc.

11 4 16 92-107 9
Liceul nr. 2 Iași

11 4 0 7 86-108 8
Spartac C-ța 11 3 2 6 63- 93 8
Șc. sp. Buzău

11 2 1 8 74-109 5
Poli. Iași 11 2 0 9 70- 95 4

MASCULIN B SERIA I

9. Știința PI.
10. Poli. Buc.

SERIA A II-A

CONSFĂTUIRE

LA GIMNASTICA

11 6 1
11 6 0
11 6 0
11 6 O
11 5 1

11 7 0 4 211-177
11 6 1 4 186-173

4
5
5
5
5

11 5 0 6 211-194 10
11 4 1 6 168-193 9
Craiova
11 2 0 9 189-231 4

METODICO-ȘTIINȚIFICA

înaintea eU, .a tgeia a 
returului camp atului divi
ziei B, clasamentele au urmă
toarea configurație :

1. Voința Buc. 11 9 0
2. Tract. Bv. 11 7 o
3. A.S.A. Tg. M. 11 7 0
4. Cauciucul 11 6 1
5. Chim. Făg. 11 6 o
6. Agr. Iași 11 5 0
7. Inst. ped. Bc. 11 5 0 6 158-158
8. Med. Tg. M. 11 4 1 6 1S7-178
_ - - — jo 2 J 7 130-178

10 1 1 8 143-176

1. Min. B. M.
2. C.S.M. Reșița
3. Met. Copșa
4. Teh. Timiș.
5. „U“ Craiova
6. șt. Petroșeni
7. Șt. Lovrin
8. Tex. Cisnădle
9. Gloria Arad

10. Electroputera

sar M1631
JW-IM

PEiRATIA DE cor iUM 7^
RĂ CONDU II RRIELNICE DE •PC)PAS !

" t {fi---

5! RE
fir' 5-

CREERE

SERIA
1. C.S.M. Sibiu
2, Unlv. Cluj

A
11

II-A
2
3

9 0
11 8 0

3. Voința Sighișoara
11 6 2

•4. Mureșul Tg. Mureș
11 5 2

5. Șc. sp. Tg. Mureș
11 5 -

6. Știința Petroșeni
11 5

7. Zorile pistrița
11 5

8. Univ. II Timiș.
11 3 3 5 84- 86

9. Constructorul Baia Mare
11 2 2 7 71- 91

10. UnlV. Cr. 11 2 1 8 95-150

148- 83 
126-110

18
16

3

4

0

0

0 6

113-104

114- 95

99-105

99-107

111-129

14

12

10

10

10

9

6
5

în. meci restanță : Construc
torul B. Mare — Știința Pe
troșeni 4—3 (3—2)

național de talere și Campipna- 
tul național universitar.

GIMNASTICA. Sala Floreas
ca, ora 17 : Campionatele inter
naționale ale României (exer
ciții liber alese feminin).

TENIS. Teren Progresul, ora 
15 : turneu internațional de ti
neret (băieți și fete).

MÎINE
BASCHET. Sala Constructo

rul, de la ora 8.30 : Rapid II — 
Universitatea Iași (f. B), Voința
— A.S.A. Bacău (m. B). Poli
tehnica — Viitorul Dorohoi (f. 
A).

ATLETISM. Stadionul Dina
mo. de la ora 9 : Concursul re
publican de primăvară al junio
rilor mari ; stadionul Tineretu
lui, de la ora 11 : etapa pe cen
tru a campionatelor republicane 
universitare (prăjina, la „23 Au
gust”, de la ora 9,30).

FOTBAL. Stadionul Gbeneea, 
ora 10 : Steaua — Progresul 
București (tineret) ; stadionul 
Giulești, ora 10 : Rapid - Di
namo București (tineret) ; sta
dionul Politehnica, oră 11 : Po
litehnica București - Metalul 
București (div. B) ; teren Elec
tronica, ora 11 : Electronica 
Obor — Flacăra Moreni (div. B); 
teren T.U.G.. ora 11 : Autobuzul 
București Flacăra roșie Bucu
rești (div. C) ; teren Sirena, ora 
11 : Sirena București — T.U.G. 
București (div. C) ; teren Voin
ța, ora 11 : Voința București — 
Mașini-unelte București ,(div. 
C) ; teren Laromet. ora 
Tehnometal București — l 
Rm. Vilcea (div. C).

HANDBAL. Stadionul 
rctului, ora 9 : Șc. sp. 
București — Inst. Ped. 
(B f) ; ora 10 : IEFS - Chimia 
Victoria (B f) ; ora 11 : 
tehnica Buc. - Cauciucul Or. 
Gh. Gheorghiu-Dej (B m) : sta
dionul Giulești, ora 17 : Rapid
- Progresul (A f).

VOLEI. Sala Floreasca, de la 
ora 17,30 : Dinamo — Rapid (A 
f) ; Bleaga - 
salh, Giulești, 
Universitatea 
iești (B m) ; 
Sibiu (A f) ;
Bacău (A m) , ____________ ,
de la ora 8,30 : Medicina — Uni
versitatea Craiova (B m) : Pro
gresul - Farul Constanța (A 
m) ; IEFS — Universitatea Cra
iova (A f).

CICLISM. Ora 9.30. kilome
trul 7, șoseaua București — 
Ploiești : campionatul munici
pal de ciclism (fond).

CAIAC-CANOE. Snagov, ora 
9,30 : „Cupa Dinamo" — fond.

RUGBY. Teren Constructorul. 
Ia ora 9,30 ; Constructorul - 
Universitatea Timișoara : teren 
Gloria, Ia ora 9,30 : Gloria — 
Politehnica Iași ; teren Progre
sul, la ora 11 : Progresul — Fa
rul Constanța.

GIMNASTICA. Sala Floreas
ca, ora 10 : Campionatele inter
naționale ale României (primii 
șase clasați pe aparate).

TENIS. Teren Progresul, ora 
9 : turneu internațional de tine
ret (băieți și fete).

i 11 :
C.I.L.

Tine-
nr. 2 
Bacău
Poli-

Dinamo (A rr.) ; 
de la ora 8.30 : 

— Vagonul Plo- 
C.P.B. - C.S.M. 
Rapid — Viitorul 
; sala Progresul,

199-187 
193-164 
198-194 12 
195-210 12
176-183 11

2 191-145
4 216-195
4 198-183
4 158-141
5 162-168 MOZAIC INTERNAȚIONAL

Școala sportivă experimenta
lă VIITORUL, în colaborare cu 
Ș. S. nr. 2, organizează as
tăzi în sala de festivități a Cen
trului „23 August”, o consfătui
re metodico-științifică ‘la .gim
nastică. Sînt invitați antrenori 
șl profesori de educație fizică 
din Capitală.

DAN CDIRIAC INVITAT 
SA ARBITREZE 
IN IUGOSLAVIA

Arbitrul internațional dr Dan 
Chiriac a fost invitat să con
ducă meciurile turneului de la 
Belgrad (1—3 mai) la care vor 
lua parte reprezentativele Iu
goslaviei, Cehoslovaciei, Unga
riei și selecționata televiziunii 
iugoslave (de fapt, Iugoslavia 
II). Turneul este dotat cu „Cu
pa televiziunii iugoslave".

PROGRAMUL TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DOTAT CU 

„CUPA ORAȘULUI 
BUCUREȘTI"

Federația noastră de specia
litate a alcătuit următorul pro
gram de desfășurare a celei 
de-a IlI-a ediții a turneului 
Internațional de baschet mas-

culin dotat cu „Cupa orașului 
București" : sîmbătă 3 mai, de 
la ora 18,30 : Leningrad — Polo
nia, România — Cehoslovacia ; 
duminică 4 mai, de la ora 18,30 ; 
Cehoslovacia — Polonia, Româ
nia — Leningrad | luni 5 mai. 
de la ora 18 : Cehoslovacia — 
Leningrad, România — Polo
nia. Meciurile vor fi găzduite 
de sala Floreasca.
EI.EVE DIN R. D. GERMANA 

JOACA IN CAPITALA
Echipa .școlară de fete Wies- 

scnschaft Halle va susține luni 
și marți în sala Floreasca (în 
ambele zile, de la ora 18) o 
dublă întîlnire cu formația Șco
larul București, fruntașă în di
vizia B.

de 
din 

tur-

TURNEUL ȘCOLII SPORTIVE 
DIN BACAU 

IN CEHOSLOVACIA
Selecționata masculină 

baschet a Școlii sportive 
Bacău a participat la un
neu internațional desfășurat în 
localitatea Touzim din Ceho
slovacia. Elevii băcăuani au în
registrat 4 victorii și 2 înfrin. 
geri, clasîndu-se In final pe !•> 
cui 3.
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Azi, pe stadionul „23 August

CUPLAJ... CUPLAJ... CUPLAJ
[• Rapid—Dinamo, meci decisiv 
pentru cursa de urmărire a lide
rului .• Progresul — la start fără 
două „argumente" de prima mi
nă : Oaidă și Matei (suspendați) 
!• Va juca Boc ? • ...dar Octa
vian Popescu ? • Semn de între
bare în atacul Stelei : înțelepciu
nea lui Constantin sau tinerețea 
lui Tătaru II ?
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

NE ALT ERATA TRADIȚIE 
A CUPLAJULUI

L.Astăzi, stadionul „23 Au
gust" găzduiește cel de-al 71-lea 
cuplaj interbucureștean, atrăgă
tor deopotrivă prin nealterata 
tradiție a ultimelor confruntări
— in care, așa cum se vede 
alături, echipa din Ștefan cel 
Mare deține primatul, cu un a- 
vans substanțial — cit și prin 
jocul crud al clasamentului — 
acest „rău necesar" al fotbalu
lui, cum îl numea un confrate
— joc in care se apropie timpul 
deciziilor finale.

Așadar, cele patru bucurește- 
n?, repudiate nu o dată pînă la 
mereu definitiva uitare, dar și 
admirate nu o dată pînă la ex
taz, iși vor încrucișa din nou 
spadele, căutînd, dincolo de cele 
două puncte puse în joc, să de
monstreze suporterilor că au po
tente încă neexprimate, că „spa
țiul" rezervat în inimile admi
ratorilor are o deplină justifi- 
carg.

Dincolo de toate aceste pre- 
gumțif, trebuie să recunoaștem 
că ceasul acesta, aț 12-lea, este 
el ultimelor retușuri: Steaua, 
campioana uitată undeva in jo
sul clasamentului, regretă punc
tele de altădată, ttrăduindu-se 
să sincronizeze, în atac, mișcă
rile „cailor nărăvași" care tint 
Voinea, Pantea și Tătaru, dar 
și să umple golul lăsat in de
fensivă de absența lui Sătmd- 
reanu; Progresul, cu Oaidă și 
Matei pe banca rezervelor, va

încerca si facă măcar un pas 
(citiți un punct I) pentru a scă
pa din menghina locurilor ve
cine cu' retrogradarea, neuitind 
totodată) cit de daitoare a rămas, 
suporterilor după partida 
catch de la Plofyști; Dinam 5r 
golgeterul intern al cuplajele rr, 
dincolo de ,îngrijorarea lega lă 
de presupusa nexutilizare a Hui 
Datcu și Boc, simte că jocul /de 
astăzi, intre coordonatele r.fio- 
mentului — 4 puncte pînă la 
U.T.A. t — se înscrie în catego
ria acelora despre care se sțșune 
„totul sau nimic"; in fine, Ra
pidul, cu un excelent „cat'Mza- 
tor" în persoana lui Octavian 
Popescu, își leagă de meciul cu 
elevii 'lui Marian, sperajițe si
milare cu cele ale... actversari- 
lor.

Patru echipe) patru stiluri de 
joc, pdiru intenții șt — de ce 
nu ? —\ un numitor comun s 
speranța! în victorie...

Ce să-4 faci, în fotbal ca și 
in viață, .cit trăiești speri...

...Astăzi^ stadionul \,23 Au
gust" găzduiește un ruou cuplaj 
bucureșteart — ocaziei unică de 
a vedea la lucru, clu mici șl 
nesemnificative excepții, elita 
fotbalului nostru, începind cu 
robinsonadele lui 
portarul naționalei, 
eu siguranța sobră 
sau Hilmăgeanu și 
deopotrivă cu saltul 
lui Dumitrache> •. cit

'tepciunea de maharadjah a lui 
'Constantin sccu Mateianu.

Ne oprim aici, căci in fapt 
ar trebui să cităm echipele a- 
proape in întregime...

Steaua — Progresul și Rapid
— Dinamo — două meciuri care
— sperăm — vor constitui o 
veritabilă sărbătoare a fotba
lului nostru, ocazie dătătoare de 
speranțe pentru atît. de aștepta-, 
ta partidă de la Lausanne. O 
incumbă tradiția, o incumbă nu
mele jucătorilo-r...

Ovidiu 1OANIȚOAIA

sportul Pag. a 5-a

Răducanu, 
continuind 
a lui Dan 

terminînd 
de cerb al 
fi cu Ințe-

Cursaru 
la linie

Va arbitra E. Vlalculescu 
(Ploiești), ajutat la linie 
de M. Moraru (Ploiești) șl 
ST. Mindreș (București).

Olteanu, 
Kraus,

Va arbitra O. Anderco, 
ajutat la linie de G. Făr- 
cașu și V- Fănățeanu (toți 
din Satu Mare).

Va arbitra A. Rădulescu, 
ajutat la linie de G. Po
povic! șl M. Sadoveanu 
(toți din București).

arbitra N. 
ajutat

isăcescu, 
I. Dancu 

(toți din

Prepurgel, 
Jercan,

iU“ CRAIOVA : Oprea — 
Nlculeseu. Deselnicu, Bit- 
lan. Velea. strimbeanu. 
Stănescu, Martlnovicl, Niță, 
Oblemenco, Cîrclumfirescu.

PETROLUL : M. Ionescu 
— Gruber. Pal, Grecu, Mo- 
oanu, Dincuță, Iuhasz, 
Oprlșan. Dridea, Pavlovlci, 
Fio rea II.

A.S.A. TG. MUREȘ t So- 
lyom — Sleam, Dondoș, 
Toth. Czako (Chlru), Slko, 
Ciutac, Lucaci, Mureșan, 
Raksi, Sllaghi.

1 ‘

JIUL : Zamfir — Talpal, 
Georgevicl, Stocker, Geor
gescu (Mihai); Sandu (R. 
Popa), Grlzea, Peronescu; 
Cotormanl, Llbardi; Naldln.

FARUL: Ștefănescu — 
Pleșa, Tîlvescu, Mareș, 
Stoica (Dumbravă); Anto
nescu, ConstantinescU; Sa- 
su, Iancu, Tuf an, Ologu 
(Kallo).

Va arbitra C. Petrea, aju
tat la Unie de N. Petrlceanu 
și v. Pădureanu (toți din 
București).

Va
(Ploiești), ___  .
de Gr. Bîrsan (Galați) șl 
Gh. Manole (Constanța).

Va arbitra D. 
ajutat la linie de 
șl I. Hrisafl 
București).

coresp. principal??

medicul echipei încearcă 
pe Ivan. (S. Gurgui, co

s-a deplasat miercuri la 
jucat cu echipa C.F.R.

jucat în familie, în 
tineret,
6—0 (1—0). Toți ju- •’

• Și A.S.A. Tg. Mureș a efectuat antre
namente zilnice. Miercuri, A.S.A. a jucat 
în compania eehipelor Viitorul (60 minute, 
scor 10—0) și Ciocanul (60 minute, scor 
2—0). (I. Păuș, «oresp. principal).

Tot joi, 
compania 
întrecut-o 
cătorii au 
formă. Mîine, vor lipsi din formație Ma-
tache — suspendat — și Adam — acciden- ■ 
tat. (I. Ștefan, coresp.)

Vagonul a 
echipei de 

cu scorul de
arătat că sînt în ascensiune de

POLITEHNICA IAȘI: 
ConstantinescU — Gavrllă, 
lanul, Stoicescu, Deleanu, 
Ștefănescu, Contardo, C. 
Popescu, Lupulescu, Cu- 
perman, Goliac.

ULTIMELE VEȘTI

FORMAȚIILE PROBABILE
STEAUA

ANDREI (SUCIU) 
CRISTACHE . D. NICOLAE HÂLMĂGEANU VIGU

JENEI D. POPESCU
PANTEA CONSTANTIN (TĂTARU II) VOINEA CREINICEANU

Arbitrează STOIAN CIOMAKOV (Bulgaria), ajutat la linie de Gh. Limona 
și C. Ghemigean

TARALUNGA MATEIANU 
BELDEANU 

V. POPESCU GRAMA
(AD. CONSTANTINESCU) 

MANTA (MINDRU)

ALECU (ȘOANGHER) R. IONESCU 
NEACSU

MANDOIU MARINESCU

RAPID
PROGRESUL

GAZONUL ACOPERIT
CU PRELATA!

Administrația stadionului 
„23 August” ne informează t 
„TERENUL DE JOC SE VA 
PREZENTA S1MBATA, LA 
FLUIERUL INAUGURAL AL 
CUPLAJULUI, IN CONDIȚII 
EXCELENTE 1 PREVENTIV, 
GAZONUL A FOST ACOPE
RIT CU O PRELATA”.

Așadar, condiții propice 
unui fotbal de calitate...

BULETINUL BILETELOR

RÂDUCANU 
LUPESCU MOTROC

DINU (ANGELESCU)
DAN GREAVU

DUMITRU 
NASTURESCU MAZURACHIS (OCT. POPESCU) NEAGU CODREANU

Arbitrează IANCU IANKOV (Bulgaria), ajutat la linie de C. Bărbulescu 
și Al. Pîrvu

LUCESCU DUMITRACHE
NUNWEILLER VI 

DINU
DATCU (COMAN)

ȘTEFAN

FRĂTILĂ 
GHERGHELI 

BOC (STOENESCU)

PIRCĂLAB

POPA

DINAMO

CE NE DECLARĂ ANTRENORII
„SPER SĂ CÎȘJflGE FOTBALUL!"

MARIN BARBULESCU (RA
PID) : „Treibuie să vă mărturi
sesc că, oricît ar părea de cu
rios, nu ntram pregătit în mod 
special pentru jocul cu Dina
mo ! Ne prezentăm Ia acest 
meci ca și la orice altă partidă 
de campionat, cu emoții, cu 
temeri și cu speranțe.

în privința speranțelor, 
vreau să vă asigur că aștep
tăm de Ia acest meci specta
colul pe care cele două team- 
uri sînt capabile I să-l desfă-

șoare. Sper ca la meciul Ra
pid — Dinamo București să 
cîștige fotbalul 1“

. . . .LA NIVEL DE APLAUZE"
BAZIL MARIAN (DINAMO): 

„De obicei, mă abțin să fac 
pronosticuri, indiferent de 
meciul pe care urmează să-1 
susțină elevii mei. Așa că de 
data aceasta, în fața unei 
partide ca cea cu Rapidul, de
cisivă pentru ambele echipe, 
cit și pentru,.. U.T.A., reține
rea mea devine și mai expli
cabilă...

Ce-aș putea să mai adaug ? 
Sper că, în ciuda citorva in
disponibilități de ultim mo 
ment, echipa mea o să joace 
la nivel de ... aplauze. Cit 
despre victorie, aceasta, cred 
eu, o să surîdă formației 
care nu va „ierta” nici o oca
zie de gol...“

intens. Apoi, analiza temeini
că pe care am făcut-o, atitu
dinea responsabilă a tuturor 
jucătorilor și dorința lor de 
reabilitare ne dau speranțe 
într-o evoluție care să satis- 

de

Etapa a XXIIK-a—jocurile de duminică
• ,,Extremele" clasamentului se iniilnesc in derby-ul arădean J
• F.C. Argeș iși joacă una din ultimele* cărți la Bacău • jși va continua l 

rru- Cluj ascensiunea ? • Colocviul „restanfierelor" din etapa 0 
trecută — la Craiova \

„CRED CĂ VOM TRECE 
CU BINE EXAMENUL..."
ȘTEFAN COVACI (Steaua): 

„Un meci deosebit de impor
tant pentru ambele formații. 
De obicei, în ciuda unor com
portări modeste în anumite 
perioade și indiferent de po
ziția ocupată în clasament, 
echipa pe care o pregătesc a 
făcut partide bune în cupla
jele interbucureștene. Jocul cu 
Dinamo a confirmat acest lu
cru. Cred că vom trece cu 
bine examenul de sîmbătă. 
în această săptămînă toți 
componenții lotului au lucrat

facă așteptările miilor 
spectatori".

„DACĂ VA JUCA
CONSTANTIN..."

CORNEL DRAGUȘIN 
(Progresul): „Meci dificil, în 
vederea căruia ne-am pregă
tit cu maximă concentrare. 
Am lucrat mai intens, mai 
cu grijă, în special la capito
lul tactică. Pentru că, dacă 
va juca Constantin, faptul 
trebuie ignorat. Dacă 
joacă Constantin — este 
acum altceva...

Vă așteptați, probabil, la
pronostic. Pot să spun doar 
atît: întreaga echipă este de
cisă să se reabiliteze total 
după comportarea avută 
minică la Ploiești".

nu 
nu 
de

.un

du

U.T.A. 1 Gornea — Birău, 
Bacoș, Pojoni, Czako (Bro- 
șovschl), Axente, Petescu, 
Lereter, Șchlopu (Sima) -, 
Domide, Moț.

VAGONUL : Gherghel — 
Mlhăilescu. Pop, Mulroth. 
Lenhart (Jurcă). Sfirlogea, 
Mihai (Sehwellinger), Mer- 
teș, Dembrovschi, Artioțchi, 
Macavei.

SU“ CLUJ : Moldovan — 
Crețu, Pexa, Solomon, 
Clmpeanu. Anca, Neșu, 
Barbu (Uifăleanu), Muste- 
țea, Codrea (Oprea), Bun- 
gău.

CRIȘUL : Baumgartner — 
Balogh. Sărac, E. Naghl, 
Popovlci, Dărăban. Serfozo, 
Suciu. N. Alexandru, 
Kun II, Tomeș.

DINAMO BACĂU 7 Ghi- 
ță — Maghiar, Nunweiller 
IV, Velicu, David, Vfltafu, 
Nedelcu. D. Ene, Dem
brovschi; Bugiubel, Bă- 
luță.

F.C. ARGEȘ : I. Vastle — 
PăCiulete. Mățăoa_nu, Vlad, 
Ivan, 
Radu, 
Roșu.

PĂRERILE CRONICARILOR
• Meciul este așteptat cu deosebit inte- ■ 

rșs la Arad. Textiliștii au susținut joi un 
meci de pregătire cu formația locală Teba. 
Antrenorul Reinhardt, care a condus parti
da, a întrerupt deseori jocul dînd indicații 
elevilor săi. (S. Iacob,

suscită in orașul de pe Mm 
nu numai acolo !) un viu in- 

ireme- 
a Va- 
acesteila Craiova a reaprins, in rindurile 

unele speranțe de supraviețuire în prima 
pe care meciul de miine le poate întări, 
ce este de presupus că Sfirlogea și coechi-

pe care a

• Studenții au efectuat patru antrena
mente în această săptămină. Antrenorul 
Cîrjan și elevii săi priveso cu multă serio
zitate partida, știind că echipa Crișul se 
apără bine și contraatacă periculos. Este po
sibilă reintrarea lui Uifăleanu și a lui 
Oprea. <Y- Morca, coresp. principal).

în tabăra orădeană, incertitudine în ceea 
ce privește formula de echipă, deoarece 
Cociș, Tomeș și Lucaci au gripă. în schimb, 
Serfozo este complet restabilit. Miercuri, 
Crișul a întrecut pe Dinamo Oradea cu sco
rul de 6—0. (I. Ghișa, coresp. principal).

• Antrenorul Nicușor a ținut antrena
mente zilnice^ Miercuri, Dinamo Bacău a 
jucat cu formația Chimia Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și a cîștigat cu 1—0. Ru- 
giubei, refăcut, își va relua locul în linia 
de atac. (Ilie Iancu, coresp. principal).

Pentru antrenorul Teașcă alcătuirea echi
pei constituie o problemă destul de dificilă 
de rezolvat, deoarece mulți jucători sînt ac
cidentați. Printre alții, Dobrin și Țurcan nu 
vor face deplasarea la Bacău. (I. Fe.eanu, 
coresp. principal).

• Craiovenii s-au antrenat zilnic și toți 
jucătorii doreso să recîștige simpatia spec
tatorilor. Oblemenco este refăcut și speră 
ca mîine să reintre în formație. De aseme
nea, antrenorii și 
să-l recupereze și 
resp. principal)

Politehnica Iași 
Pașcani unde a . 
Pășcănenii au cîștigat «u scorul de 3—0 
(1—0). Antrenorul Justin este îngrijorat de 
starea sănătății jucătorilor Lupulescu, Ște- 
fănescu și Incze. (D. Diaconescu și C. Enea, 
coresp.).

Miereurl, Petrolul a evoluat la Buzău, în- 
tîlnind pe Șoimii, iar joi antrenorii Oană 
și Cernăianu au ținut o ședință de pregă
tire pe compartimente. Este posibilă folo
sirea lui Gresu ea fundaș central. (A. Vlăș- 
ceanu, coresp. principal).

• Jucătorii de la Jiul au participat la 
ședințe de pregătire în fiecare zi. Joi, Jiul 
a întîlnit echipa Minerul Lupeni pe care a 
întrecut-o cu 3—1 (2—0). Antrenorul Ozon 
intenționează să facă unele schimbări în 
formația care a jucat în ultima etapă.

In aeeastă săptămînă, jucătorii de la Fa
rul au făcut patru antrenamente. Joi, con- 
stănțenii au efectuat un joc-școală în fami
lie. Oosmoa anunță trei indisponibilități i 
Koszka, Dumbravă și Kallo, ultimii doi acu- 
zînri întinderi. (G. Popa, coresp. principal).

Derby-ul Aradului 
reș (și, cu siguranță, 
teres, care pînă duminica trecută părea 
diabil compromis. Surprinzătoarea victorie 
gonului 
echipe, 
diririe, 
Iată de
pierii lui vor da o replică dirză liderilor (același 
lucru îl așteptăm și din partea acestora), replică 
pe care o pretinde însăși etica sportivă. Anticipăm 
o partidă de luptă, dinamică și spectaculoasă, dis
putată intr-o atmosferă de deplină corectitudine 
din partea ambelor tabere. (I. MITROFAN).

După logică, la Cluj învingătorul poate fi lesne 
anticipat: Universitatea. Echipa studenților clu
jeni a învins cu o etapă in urmă o formație aflată 
la ora disperării. Și victoria a repurtat-o in fieful 
acesteia. Deci „U" e în formă și beneficiază de 
capitalul unui moral excelent. Crișul și-a mai ame
liorat situația in ultima vreme, dar pare fără șanse 
în fața studenților clujeni. Logica a fost insă, de 
afîtea ori izgonită din cetatea fotbalului, incit e 
riscant să te ascunzi după scutul ei. Poate Crișul 
va ști să răstoarne logica obișnuită, înlocuind-o 
cu una proprie și, desigur, rentabilă. (ROMULUS 
BAL.ABAN).

F. C. Argeș iși joacă la Bacău .una din ultimele 
cărți în lupta pentru supraviețuire in divizia A. 
Avind în vedere, însă, marea forță de joc a gaz
delor pe terenul propriu, sarcina piteștenilor este 
extrem de grea. Judecind prin prisma șanselor — 
nu nvmai prin cea a dorințelor — UN PUNCT cu
cerit la Bacău (teoretic — accesibil) ar insemna 
pentru echipa lui Teașcă un 
care s-ar mai putea alimenta

Pierzind in fața echipei lui 
Argeș se poate considera cu 
B... Prin simplă impresie, pronosticul meu este 
„1, X". (CRISTIAN MANTU).

balon de oxigen cu 
speranțele
Nicușor, insă, F. C. 
un picior in divizia

Față-n față, două -„restanțiere" ale etapei tre
cute vor susține miine un colocviu fotbalistic, în- 
cercînd să se reabiliteze in fața suporterilor pro
prii și a opiniei sportive in general.

De altfel, respectiva obligație le-o incumbă și 
prezența in primele locuri la finele turului acestui 
campionat, meciul de miine avind și menirea să 
confirme faptul că nu întimplător au ocupat in 
iarnă poziții fruntașe.

Favorit in jocul de la Craiova rămine... optimis
mul ambelor echipe pentru un spectacol frumos, 
de calitate, în care cel mai bun să învingă. (TEO 
IONESCU).

La Tg. Mureș se Milnesc două din beneficia- 
rele etapei precedente. Evident, mureșenii păstrea- ' 
ză prima șansă, avind avantajul terenului și al | 
unui efectiv de jucători complet. Ploieștenii, in , 
schimb — in ciuda unor dificultăți de alcătuire a ' 
formației mizează pe o bună organizare a jo- 1 
cuiul și pe un deosebit spirit de echipă, care nu 
o dată le-a adus puncte prețioase chiar și in de
plasare. Cu toate că ambele formații sînt angajate 
în lupta pentru desprinderea din zona periculoasă, 
credem intr-un joc in care fotbalul să nu mai plă
tească tribut unor scopuri care să denatureze ade
văratul sens al intrecerii sportive. (M1HA1 1O- 
NESCU).

— „Sperăm să mai acumulăm cîteva puncte ți 
din meciurile în deplasare”, îmi spunea mai de 
mult antrenorul R. Cosmoc.

Și după cite aveam să constat duminică, o „pa
siență" reușise : Farul a plecat de la București cu 
un punct „cedat" de rapidiști. Oare constănțcnii 
vor repeta „figura" și la Petroșeni ? Jiul ciștigă 
greu pe teren propriu (vezi meciurile cu Progresul 
și Politehnica lași), dar... ciștigă. Farul e insă un 
adversar incomod, mai ales acum, cirid se zbate 
să se desprindă de hățișurile „zonei periculoase". 
Minerii au prima șansă la victorie, dar Farul ca
pătă opțiunea noastră pentru un eventual meci 
nul... (GEORGE MIHALACHE).

Situația biletelor e din totalul 
de 60 000, puse, joi, în vînzare, 
pînă aseară, Ia ora 18, au fost 
vîndute 10 000.

Pentru evitarea aglomerației 
la casele de la stadionul „23 Au
gust”, facem cunoscut doritori
lor că astăzi, pînă la ora 11, 
mai pot fi procurate bilete de 
la următoarele case : Giulești, 
Dinamo, C.C.A., Pronosport și 
C.N.E.F.S. (în str. V. Conta 16).

Reamintim prețul biletelor: 
tribuna I : 14 lei, tribuna a Il-a: 
12 lei, peluze ; 6 lei.

SPECTATORI I
NU UITAȚI ■ ■■

UMBRELELE
• Solicitat să se pronunțe 

asupra timpului probabil de 
astăzi, Institutul Meteorolo
gic Central ne-a comunicat 
vineri, la ora prînzului. ur
mătoarele: SÎMBATA, VRE
MEA SE VA RACI UȘOR, 
CERUL VA FI VARIABIL. 
FAVORABIL AVERSELOR 
DE PLOAIE ÎN CURSUL 
DUPĂ AMIEZII, VÎNT SLAB 
PIN A LA POTRIVIT DIN 
SECTORUL VESTIC.

Așadar, sînt semne că atît 
de gustatul cuplaj interbucu- 
reștean să se desfășoare sub... 
ciupercile umbrelelor!

Cu toate astea, să nu deve
nim brusc pesimiști : li se 
mai întîmplă și meteorologi
lor să... rateze ?!

LOTO - PRONOSPORT

ASTAZ/, AL 71-lea...
-Cuplajele au debutat.- întro pri

măvară, a lui 1956, o dată cu re
venirea Rapidului în divizia A, 
și au continuat, an de an, cu o . 
singură întrerupere. în 1965—19G6, 
cind Progresul a jucat la ,.B“. 
Echioa care a strălucit în primele 
ediții a fost Steaua, aflată pe Ip- 
cul I în anii 1956, 1957-1958, 1958- 
1959 și 1959-1960. Militarii au avut. 
Insă, o cădere vertiginoasă în anii 
următori, .,abisul" fiind în cam
pionatul 1961-1962. cind au pierdut 
toate cele 6 partide. Este, de altfel, 
un „record** neatins de atunci în
coace de nici una din participan
tele la „interbucureștene". Dina
mo însă, a început să-și spună cu- 
vîntul tot mai răspicat pe măsură 
ce anii s-au scurs. Și, dacă Steaua 
a rămas recordmana cu 5 prezențe 
pe locul 1 în clasamentele anuale. 
Dinamo, în 
clasamentul 
astfel :
1. Dinamo
2. Rapid
3. Steaua
4. Progresul

Citeva caracteristici se disting 
din clasamentele anuale ;

schimb, este lider în 
general, care arată

Dinamo — Progresul in 1964-1965). 
In general, a primat diferența *’ 
un gol (3—2 s-a Înregistrat 
17 ori) ;
• Cele mai bune perioade 

Progresului au coincis cu primii 
doi ani de activitate în „A" ;
• S-au marcat 427 goluri, cea 

mai productivă înaintare fiind cea 
dinamovistă care a Înscris mai 
mult de un sfert din numărul go
lurilor : 120.

Anul acesta, în fruntea clasa
mentului bucureștean se 
Dinamo :
1. Dinamo
2. Rapid
3. Progresul
4. steaua

de 
de

ele

află tot

4
4
4
4

2
2
1
1

1
1
2
0

1
1
1
3

5
5
4
2

actuală.

70 34 13
70 28 18
70 26 15
70 18 22

• In ediția 
cu cele 4 goluri ale 
fruntea golgeteriior, urmat de Du- 
mitrache cu 3, Lucescu și Voinea 
cu cite 2, Pîrvu, Constantin, Crei- 
niceanu. Goia, Neagu, Boc. Fră- 
țllă, Țarălungă și Năsturescu. cite 
unul. Un autogol (cel al lui Gher- 
gheli. din meciul Dinamo — Pro
gresul) completează totalul celor 
24 de goluri marcate pină acum.

Codreanu, 
sale, e în

• Doar Steaua (în 1956 șl 1962- 
1963) și Rapid (în 1960-1961) nu au 
cunoscut înfrîngerea în fa(a celor
lalte achipe bucureștene ;

• Progresul n-a ocupat nicio
dată locul I ;

• Cele mal multe goluri, In 
cuplajele interbucureștene, s-au 
marcat în 1956 (51) și 1963-1964 (50).

. Cele mai puține, în 1964—1965 (20) ;

• Cele mai mari scoruri : 5—0 
(Rapid — Progresul în 1963-1964) 
și 4—0 (Steaua — Dinamo in 1956. 
Dinamo — Rapid In 1957-1958. 
Steaua — Rapid în 1958-1959 și

Dar, Istoria meclurjlor la care 
vom asista azi nu se limitează 
la cuplajele interbucureștene. Pri
mul joc Rapid — Dfnamo s-a dis
putat In campionatul 1947—1948, 
tojtalul partidelor ajungînd la 37. 
iar steaua — Progresul s-a jucat 
pentru prima dată în primăvara 
lui 1955, cind .Progresul, pe sta
dionul Republicii, a realizat marea 
surpriză, ciștigînd cu 2-1. Tată, 
sintetizată în cllre, istoria acestei 
partide :

Rapid—Dinamo 37 17 4 16 61—65
Steaua—Progresul 25 11 6 8 47—34

— m. t. —

Programul conaursului Pro
nosport nr. 18 de duminleă 4 
mai 1969, este următorul : I : 
F. G. Argeș — Rapid i II : Po
litehnica Iași — U. T. Arad | 
III : Vagonul Arad — A.S A. 
Tg. Mureș | IV : Farul — Uni
versitatea Craiova ț V : Petrolul 
— Dinamo Iîaeău i VI : Ctișu) 
Oradea — Steaua t VII : Juven
tus — Internaționalei VIII » 
Palermo — Roma | IX i Vero
na — Atalanta ț X : Bologna — 
Torino î XI : Fiorentina — Pisai 
XII : Napoli — Cagliari t XIII : 
Sampdnria — LanerossT.’

9 Astăzi în pauza meciului 
de fotbal Rapid — Dinamo va 
avea loo festivitatea de premie
re a unor cîștigători la Loto- 
Pronosport:

— 109 055 lei — Voinea Radu 
din Pitești (cone. Pronoex- 
pres nr. 16 din 16 aprilie 
1969) |

— 66167 lei — Gheorghiu Va- 
sile din București (tragerea 
Txto din 18 apiilfe 1969) ;

— 56 714 lei — Dumitru Lucian 
din București (tragerea Loto 
din 18 aprilie 1?69).

• Nu uitați să vă procurați 
bilete pentru concursul Prono- 
expres de miercuri '30 aprilie 
a.c., marți fiind ULTIMA Zf.

LOTO

numerele extrase la 
din 25 aprilie

Extragerea I:

tragerea
1969

22 54 1565 26 68 53 57 79
37 72 61 
premii : 704.003Fond de

Extragerea a Il-a :

2 75 39 45

premii : 574.775Fond de .
din care 183.395 lei report 
tegria A.

lei.

lei, 
ca-

*
*
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Au început marile surprize
Rudnova

MUNCHEN, 25 (prin tele
fon). încet, încet, ediția ju
biliară a campionatelor mon
diale, a 30-a din istoria aces
tei confruntări a celor mai 
bune palete de pe glob, se 
apropie de punctul terminus. 
După finaleîe pe echipe, ur
mătoarele 2 zile vor constitui 
și ele, desigur, momente de 
apogeu. Credem că sîmbătă 
și duminică tensiunea va de
veni maximă. Concurenții ca
lificați în etapele avansate ale 
întrecerii vor trăi clipe de 
mare încordare, sporită și de 
caracterul eliminatoriu al în- 
tilnirilor individuale, unde 
fiecare moment de slăbiciune 
se plătește. Și pentru a ilus
tra mai bine această afirma
ție voi relata ce s-a întîmplat 
astăzi aici, la „Eissporthalle" : 
campioana mondială de Ia 
Stockholm, japoneza Sachiko 
Morisawa a fost eliminată 
chiar în primul tur, de a 5-a 
jucătoare britanică, Pauline 
Piddock, partenera lui Car
men Crișan în proba de du
blu femei. Morisawa a atacat, 
dar replica adversarei sale a 
fost deosebit de viguroasă. 
Piddock a contrat cu precizie, 
preluînd deseori inițiativa și 
obligînd-o pe sportiva niponă 
să bată în retragere, ceea ce 
i-a fost fatal acesteia din ur
mă. Iar pentru că nici băieții 
nu au vrut să se lase mai 
prejos la capitolul surprize, 
și aici s-a înregistrat una de 
proporții 1 fostul campion 
continental, suedezul 
Johansson, a fost scos 
concurs de indonezianul

Kjell 
din 

Soe-

și Johansson eliminați!
' windo, un jucător cvasînecu-
noscut.

Cele trei sportive românce 
au obținut victorii fn primul 
tur. La ora cînd telefonez, 
ele se pregătesc să intre la 
masă pentru a susține parti
dele din cea de a doua „ruri- 
dă“ ! Alexandru cu Szmid 
(Polonia) — o jucătoare destul 
de incomodă, Mihalca cu Kon- 
no (Japonia) și Crișan cu Van 
der Laan (Olanda).

In așteptarea acestor me
ciuri, am avut prilejul să 
schimb cîteva cuvinte cu 
fostul campion al lumii, Vic
tor Barna. Solicitat să-șl spună 
părerea cititorilor ziarului 
„SPORTUL" asupra campio
natelor la care asistă, faimo
sul as al paletei, de acum 
mai bine de 30 de ani, ne-a 
declarat: „Consider că fac
tura de joc la femei este com
parabilă cu cea a edițiilor 
trecute. Apreciez ca formida
bilă performanța reprezenta
tivei României. Remarc asal
tul pe care-I dă tineretul. La 
băieți, standardul jucătorilor 
mi se pare ceva mai slab. In 
schimb, nivelul tehnic al spor
tivilor de valoare medie a 
crescut considerabil. Japonia 
a prezentat o formație foarte 
omogenă, în timp ce celelalte 
echipe au avut doar unele 
individualități. Este greu de 
spus cine se va impune în fi
nale. Lupta rămîne foarte des
chisă. Și-am să vă dau un 
exemplu, care sper că vă in
teresează. De pildă, Maria 
Alexandru cred că are posi
bilități mai bune în fața undi 
jucătoare, fie ea cît de exce-

■> 
lentă atacantă, dar căreia 
nu-i convin mingile tăiate. 
Dimpotrivă, o adversară cu 
acțiuni variate poate fi mai 
periculoasă pentru ea. Aseme
nea situații apar și Ia băieți".

REZULTATE TEHNICE i 
Simplu bărbați turul II: Ha
segawa — Neale 3—0,,Lieck — 
Miko 3—2, Stipancic — Belez- 
snai 3—1, Soewindo — Jo
hansson. 3—2 '(!),. Gomoskov — 
Lusinski 3—1, Cordas — Jan
sen 3—1, Cian Cia Hyum Ko 
— Kollarovic 3—2, Surbek — 
Ness 3—0, Ciu Cion Tuk — 
Bernhardt 3—1, Borszei — 
Hydes 3—2, Scholer — Bo- 
zorgzadeh 3—I, Kohno — 
Barnes 3—0 ; simplu femei tu
rul I: Mihalca — Bergeret 
(Franța) 3—0 (10, 6, 11), Cri
șan — Martinez (S.U.A.) 3—0 
(18, 14, 16), Alexandru —
Râhl (R.F.G.) 3—0 (15, 17, 17), 
Piddock — Morisawa 3—1 
(13, 20, — 16, 16)! Ito — Jurik 
3—1, Szmid — Cio Huan Huan 
3—2 ; dublu femei turul I: 
Crișan, Piddock — Grofova, 
Kumpostova (Cehoslovacia) 
3—0, Alexandru, Mihalca — 
Andersson, Henriksson (Sue
dia) 3—0, turul II : Alexan
dru, Mihalca — Scholer, Hen- 
drikssen (R.F.G.) 3—0, Cioi, 
Cioi — Crișan, Piddock 3—2.

Pentru închiderea ediției 
transmit ultimele rezultate, 
toate favorabile jucătoarelor 
noastre : Alexandru — Szmid 
3-2 (—13. 10, 21, -17, 20), Cri
șan — Van der Laan 3—0 (15, 
15, 12) și Mihalca — Jasuka Ko
no 3-1 (19. -19. 18, 19). Și o 
mare surpriză : Scholer — Rud
nova- 3-0 !

dualitatea
Srin

C GRIGORE, PRIMUL PERFORMER

AL CICLISMULUI ROMÂNESC ÎN 1969
„Fleche Algerienne" — 

„Tour d’Annaba" — „Tour 
du Sud-Ouest", peste 3 000 km 
în 20 de etape — acesta este 
itinerarul competițional pe 
care echipa României, con
dusă de prof. Nicolae Voicu, 
l-a parcurs în această primă
vară in 35 de zile de depla
sare în Algeria și Franța. A- 
vind un caracter de pregă
tire, întrecerile internaționale 
amintite au permis și verifi
carea potențialului rutierilor 
noștri. In prima întrecere din 
Africa („Fleche Algerienne") 
rezultatele au fost modeste: 
locul 10 pe echipe (din 16 par
ticipante). La individual, Vasile 
Tudor s-a clasat cel mai bine, 
dar locul său (30) nu poate fi 
socotit o performanță. Acomo- 
dîndu-se cu ritmul competi
țional, băieții lui Voicu au 
terminat „Tour d’Annaba" pe 
locul 6 (din 13 formații), iar 
la individual au urcat spre 
prima parte a clasamentului : 
Sofronie — 11, Ciumeti — 12. 
Cu cei peste 2 000 km rulați 
in competițiile africane, aler
gătorii din prima echipă a 
țârii au revenit în Europa, 
pentru a lua la 14 aprilie 
startul în „Tour du Sud- 
Ouest". Despre această ultimă

IȘI SPUN PĂREREA DESPRE SPORTIVUL AMATOR
(Urmare din pag. 1)

conceptul inițial de sport a 
suferit variații. în plus, trăim 
într-o epocă materialistă în 
care valori le ideale sînt mai 
puțin înțelese și de această 
realitate evidentă noi, condu
cătorii activității sportive, tre
buie să ținem seama. Dar tre
buie să fim convinși și să în
țelegem că nu poate fi știr
bită concepția fundamentală 
a doctrinei sportive; sportul 
s->a născut ca o necesitate de 
destindere, de evadare de la 
studiu, de detașare de munqjj 
zilnică ; este, așadar, amatdc 
în esența sa și așa trebuie să 
rămină în rîndul maselor, 
unde îndeplinește funcția so 
cială de ameliorare a speței 
umane în ce privește vigoa
rea fizică, educarea caracte
rului și școala disciplinei. A- 
matorismul este ca o religie 
care guvernează această acti
vitate socială i crezi sau nu 
crezi in ea Nu poate fi im
pusă, dar trebuie protejată 

și implantată ca un cult în 
rîndul tinerelului. Acesta tre
buie să se dedice sportului in

mod liber și spontan, din dra
goste și pasiune, prin urmare 
în mod dezinteresat.

Diferitele organizații spor
tive, publice sau particulare, 
care au înțeles enorma im
portanță socială a sportului 
au sprijinit pretutindeni, in 
ultimii ani, dezvoltarea baze
lor sportive și este de dorit 
ca în scurt timp toți cetățenii

— în școli sau parcuri '■ pu
blice — să aibă posibilitatea 
tie a-1 practica. în desele mele 
călătorii prin diverse conti
nente am constatat cu bucurie 
acest lucru și cred că o parte 
din merit trebuie atribuită 
enormei popularități a Olim
piadelor și marii dezvoltări a 
jocurilor continentale și 
gionale.

întrecere am avut o discuție 
cu antrenorul N. VOICU.

— Locul II, ocupat de C. 
Grigore în clasamentul final 
al celei mai importante com
petiții de primăvară organi
zată în Franța pentru rutierii 
amatori, reflectă ascendența 
de formă a cicliștilor pe care-i 
pregătiți. Putea C. Grigore să 
cîștige cursa ?

— Nu, categoric nu. Deși 
l-au despărțit doar cîteva se
cunde de învingător, Grigore 
n-ar fi putut încheia între
cerea pe locul I. Și nu pen
tru faptul că n-ar fi avut forța 
necesară acestui lucru. L-ar fi 
stopat, așa cum s-a și întîm- 
plat de fapt, puternica coali
ție a redutabililor rutieri 
francezi. Paranteau este un 
tinăr talentat, dar la aceasta 
s-a adăugat ajutorul prețios 
al numerosului grup de colegi 
din echipele de club franceze. 
Și așa însă C. Grigore s-a do
vedit un alergător de real ta
lent, o mare speranță a ciclis
mului nostru.

— Ceilalți cum s-au com
portat 7 - .

— In general bine. O re
flectă și locul IV în clasa
mentul final pe echipe, după 
formațiile lui Peugeot, Leg- 
nano și Toulouse și înaintea 
echipelor Iugoslaviei, Suedi
ei. Belgiei, orașului Bordeaux 
etc. în total, in cursă au fost 
prezente 13 echipe. Vasile s-a 
dovedit un bun sprinter, Se- 
lejan un om tenace, Sofronie 
și Ciumeti — alergători de 
pluton (se acomodează mai 
greu cu schimbarea de ritm 
din cursă), iar C. Ciocan a 
marcat un reviriment pe por
țiunile de urcuș.

— Ce. program competițio
nal îi așteaptă pe acești frun
tași ai ciclismului românesc?

— Duminică participăm la 
faza pe Capitală a campiona
tului național de fond. Apoi, 
„Cursa Munților", o întrecere 
in Cehoslovacia și alta în A-

la ince- 
lui iunie 

Serbiei". 
19 iunie 

,.Tu-

ustria, 
putui 
„Turul 
iar Ia
prezența în 
rul României".

Vom adăuga 
noi că programul 
competițional cul
minează cu cam
pionatele mondi
ale de la Brno, 
primul test major 
in vederea jocu
rilor Olimpice de 
la Miinchen.

Hristache NAUM
Ț

ROMA: SURPRIZELE CONTIGUA 
ÎN IIPEN UL DE IA FODO IIALICQ

• Sînt împotriva „campionismului"

Dar, ca tot ce se dezvoltă, 
și această mișcare trebuie con
trolată și ferită de primejdiile 
care o amenință I Pe de o 
parte, se manifestă un exce
siv spirit naționalist, o cău
tare disperată și cu tot dina
dinsul a rezultatului' record : 
s a ajuns pînă la a se altera 
posibilitățile fizice ale sporti
vului în scopul obținerii unei 
publicități care să fie apoi ex
ploatată măcar din punct de 
vedere comercial.

Departe de mine gindul de 
a fi potrivnic sau ostil cam
pionilor : mi-am dedicat muiți 
ani din tinerețe încercînd să 
pătrund în această categoriei

— Te- 
între- 

campionatelor

Puncte bune 
obținute de 

Petre Mărmureanu 
în turneele 

din Israel
Filele tin ute. I >tul tenis- 

mauiloi noștri, oaie se pregă
tiri pentru apropiatele me 
ciuri dm „Cupa Davis". s-a 
completat cu un noii echi
pier : Pelre Mărmureanu re 
întors dintr-o -ei ie de turnee 
in Israel. L am asistat ia ci 
leva antrenamente, efectuatr- 
sub conducerea antrenorului 
reprezentativei, maestr ul spor 
Itilui Gheorghe Cobzuc, aflind 
totodată și rezultatele obți
nui? de tenismanul nostru în 
ultimele sale apariții.

Mărmureanu nu și-a dez
mințit fot ța pe teienun rapide 
(s a jucat pe asfalt) obținirfd, 
în trei turnee, tot atîtea vic
torii la dublu masculin, una 
la simplu și alta la mixt, in 
pereche eu vest germanul 
Spannagc) el a cucerit succe 
siv primul loc în turneele de 
la Tel Aviv, 
Natanva. De 
in finală au 
Bill Tym și 
wash, iar o

Sînt impotriva zeificării 
„campionismului". Campionul 
este foarte util, aș zice a- 
proape indispensabil pentru 
propagandă și în consecință 
pentru dezvoltarea sportului, 
dar nu trebuie uitat faptul că 
ci este o excepție în 
sportivilor : trebuie, deci, tra
tat ca o excepție de la regula 
generală. In fiecare ramură a 
activității omenești, în artă, în 
tehnică, știință, ca și în sport, 
există unii care excelează șt 
care sînt văzuți cu un „ochi 
aparte". Dificultatea cea mate 
pentru cine dă verdictele 
constă în a ști unde și cînd 
trebuie privit campionul în- 
tr-un mod aparte; unde în
cepe și unde sfîrșește limita

în scorul
5—3.

Alia 
titlul 
După 

a ob- 
mutarea 91, ast- 
avansul la două 
general

ROMA, 25 (prin telefon), 
niamanii români continuă 
cerea In cadrul 
internaționale de tenis ale Ita
liei, participînd în probș de du
blu masculin. Ion Țiriac și Ilie 
Năstase (capi de serie cu nr. 5 
pe. tabloul probei) sînt calificați 
în faza sferturilor de finală, după 
două .meciuri cîștigate succesiv. 
In primul tur, românii au între
cut perechea Drossart (Belgia) — 
Kudelka (Cehoslovacia) cu 6—1, 
6—3, 4—6, 6—2. Iți continuare, ei 
au întîlnit cuplul neo-zeel'andez 
Parun — Fairlie. care furnizase 
surpriza probei, eliminînd pe fa- 
voriții cu nr. 2, americanii Ashe
— Pasarell. Victoria, în optimi 
de "finală a revenit perechii Ți
riac—Năstase care învinge pe 
Parun—Fairlie la scor net : 6—0, 
6—3, 6—2. în sferturi de finală, 
cei doi teniSmani români vor 
întîlni cuplul El Shafei (R.A.U.)
— Iovanovici (iugoslavia).

Alte două surprize de propor
ții s-au produs în al treilea tur 
al probei de dublu, jucătorii a- 
matori impunîndu-se în fața pro
fesioniștilor, Gulyas (Ungaria) și

Kalogheropoulos (Grecia) au e- 
liminat în 5 seturi pe Plllcl (Iu
goslavia) — Barthes (Franța) ; de 
asemenea, perechea sovietică 

Lejus—Llhaeiov a dispus de Tay
lor (Anglia) — Drysdale (Repu
blica Sud-Africană).

S-au jucat șl două meciuri din 
sferturile de finală la simplu 
masculin : Kodes (Cehoslovacia) 
— El Shafei (R.A.U.) 6—3, 6—2, 
6—1 ; Okker (Olanda) — Stilwell 
(Anglia) 6—2, 6—4, 6—0.

Cu totul neașteptată a fost 
eliminarea primei favorite a 
probei de simplu feminin, ame
ricanca Billie Jean King. Ea a 
fost învinsă de tînăra jucătoare 
australiancă Kerry Melville cu 
6—3, 6—0 ! In celelalte trei me
ciuri ale sferturilor de finală s-au 
înregistrat rezultatele : Ann Jo
nes (Anglia) — Lea Pericol! (Ita
lia) 6—1, 6—2 ; Franțoise Durr 
(Franța) — Pat Barkowits 
(S.U.A.) 6—4, 7—5 ; Julie Heldman 
(S.U.A.) — Lesley Turner Bo
wrey (Australia) 3—6, 6—4, 6—1. 
Ultima era deținătoarea titlului 
de la ultima ediție a campiona
telor.

masa „Pe vremea cînd încercam să 
pătrund in categoria campio

nilor...".
(dr. Giorgio de Ștefani)

dintre sportivul adevărat ș: 
cel ce consideră sportul ca un 
mijloc de a obține cîștiguri 
și nimic altceva ; în a ști 
pină la ce punct sportul de 
performanță și sportivul de 
clasă olimpică trebuie ajutați 
in așa fel incit să nu ajungă 
obiect de publicitate și' de 
exploatare.

dar cer ,,un oclti închis" pentru
sportivul de excepție I

BOerscheba si 
două ori învinși 
fost americanul 
canadianul Biir- 

dată perechea

B'irwa-b (Canada) — Forman 
(Israel). La dublu mixt. în 
al doilea turneu, Mărmurea' 
nu și americanca Roberta 
/human au dispus in finală 
de soții Bill și Alice Tym 
(6—4, 6—4) In 
palul succes al 
fost înregistrat 
unde alături de 
bli). tot lui i a revenit și vie. 
toria in proba de simplu i 
6—2, 6—3 cu Y. Stabholz (Is 
rael) in finală.

Deci, cîteva noi puncte bune 
pentru Petre Mărmureanu.

fine, princi- 
românului a 
la Natunya, 
titlul la dli-

Rd. V.

Miine, de la ora 17,30, in sala Floreasca

cinurile campionatului de volei
Campionatul de volei pro

gramează. mîine, jocurile eta
pei a XXII a, hotărîtoare, 
Înaintea 
penii u 
inertelor, 
pentru 
evitarea 
îndoială, 
sînt meciurile t DINAMO — 
RAPID (feminin) și STEAUA 
— DINAMO (mas«ulin).

Actuala campioană femini
nă Rapid, aflată la trei puna- 
te de Dinamo, dar cu un joc 
mai puțin, candidează cel pu
țin teoretio la cîștigarea titlu
lui (dar nu trebuie să uităm 
că și ia lași există 
speranțe) Ambele 
avînd în componență 
re (Dinamo — Marta 
Mariana Baga, Alexandrina 
Chezan, Constanța Bălășoiu, 
Eugenia Kebac, Florica Tudo- 
ra. Mariana DIngă, Cornelia 
Motaru; Rapid — Helga Bog-

turneului 
configurația 

atît fn 
titlu, olt și 

retrogradării, 
„capetele de

final, 
dasa- 
lupta 

pentru 
Fără 
afiș"

aGeleași 
formații 
jucătoa- 
Szehely.

dan. Marilena Ștefănescu, Ma
riana Popescu, Alexandrina 
Constantinescu, Elena Gheor- 
ghnscu, Ellsabeta Nodea, Lia 
Iliescu, Lucia Zeteș), cu o 
mare experiență voleibalisti- 
că. au posibilitatea să demon
streze frumusețile incontesta
bile ale acestui joc. Așadar, 
încă de la început cuplajul 
voleibaliști» se anunță deose
bit de atractiv.

Echipele masculine, Steaua 
și Dinamo, aflate la o perfec
tă egalitate (40 p), despărțite 
doar de setaveraj, sînt singu
rele care mai au șanse la titlu.

Cuplajul va începe Ia ora 
17,30, in sala Floreasca.

• Ieri la Brașov, în meci 
restanță pentru divizia A de 
volei masculin : Tractorul 
Brașov — Politehnica Cluj 
3-0 (2, t, 7).

T. MANIU - coresp.

Upaiul l. F. .Informați»-, «ti. Bretolanu nr. 23—25, But ui ești

Gaprindașvili 
distanțează!

Ieri, la Tbilisi, s-a încheiat cea 
de a 8-a partidă a meciului din
tre Nona Gaprindașvili și 
Kușnir, care-și dispută 
mondial feminin de șah. 
întrerupere, Gaprindașvili 
ținut victoria la 
fel că și-a mărit 
puncte 
ciulul :

• La
dintre T. Petrosian șl B. 
s-a întrerupt după 41 de

Moscova, a șasea

al me-

partidă 
Spasșki 
intităf!.

Primul tur al iulilnirii feminine 
internaționale de șah, România- Polonia

Astăzi, la Palatul Culturii din 
Ploiești, cele două echipe repre
zentative feminine de șah ale 
României și Poloniei vor sta fața 
în față pentru primul tur al ln- 
ttlnlrii lor, la 8 mese de joc. Cel 
doi căpitani de echipă — S. Wlt- 
kowsky, Polonia și, S. Samarian, 
România — au anunțat formații
le. din care nu lipsesc cele mai 
bune reprezentante ale șahului 
din cele două țări. La primele 
mese se vor întllnl Margareta 
Teodorescu — K. Radzlkowska, 
Ellsabeta Fbllhfoniade — A. Lit-

manowicz, Alexandra Nicolau — 
Ana Jurczlnska, Gertrude Baum- 
starck — J. Szota. Jocul începe 
la ora 16.30.

Al doilea tur este programat 
duminică la aceeași oră. iar 
partidele întrerupte se vor relua 
în cursul dimineții de luni.

JOCURILE MONDIALE
ALE SPERANȚELOR

ÎN C.C.E. LA
OLIMPICE

BASCHET MASCULIN

T.S.K.A. Moscova pentru
MADRID 25 (Agerpres). — 

Cea de-a 12-a ediție a „Cupei 
campionilor europeni" la bas
chet masculin a fost cîștigată 
de echipa T.S.K A. Moscova. Tn 
finala disputată la Barcelona, 
T.S.K.A. Moscova a învins după 
prelungiri cu scorul de 103—99 
(42—45, 81—81) formația Reai

a 7-a oară!
Cei mai eficace jucă- 
învingătorilor au fost

Madrid, 
tori ai
Andreev (32 puncte), Belov (21 
p) și Kaplanov (18 p). Din e- 
ehipa spaniolă s-au remarcat 
Avken (24 p) și Luyk (20 p).

Echipa T.S.K.A. Moscova a 
participat de 9 ori la C.C.E. 
a cucerit trofeul de 7 ori.

Ș>

LAUSANNE, 25. - Asociația 
generală a federațiilor sportive 
internaționale se va întruni în
tre 31 mai și 2 iunie la 
sanne, urmînd să discute, 
tre ■' ' 
se 
ani 
rile 
diale ale tineretului, o întrece
re de mare anvergură a „spe
ranțelor olimpice”.

Asociația federațiilor va pro
pune, de asemenea, includerea 
canotajului academic feminin 
în programul J.O.

altele, și propunerea 
organiza, la fiecare 
(în intervalul dintre 
Olimpice), Jocurile

Lau- 
prin- 
de a 
patru 
Jocu- 
mon-

Cu posibilitățile financiare 
și comerciale moderne. în zi
lele noastre orice campion, cu 
un minimum de inteligență 
și bunăvoință, cu ajutorul pe 
care guvernele, industria și 
asociațiile sportive sint dis
puse să i-1 acorde, poate ob
ține un aranjament financiar 
adecvat. Este insă necesar ca, 
în același timp, să fie revi
zuită actuala formulă a ama < 
torismului care, cel puțin în 
unele sporturi, mai este încă
tușată în principii prea severe 
și. ceea ce e mai rău, foarte 
rar luate în. seamă !

Tn concluzie, răspunzînd la 
întrebarea dv. propriu-zisă 
cred că performerul, pentru a 
putea fi admis la Olimpiadă, 
trebuie înainte de toate să 
lie convins de idealul olimpic, 
sub toate aspectele; să fie 
gata să se sacrifice pentru tri
umful posibilităților sale sau 
ale echipei sale ; '
cîștiguri directe 
parea sa. C.I.O. 
ajungă cît mai 
formulă, care să 
unele cazuri, să poată fi închis 
faimosul „ochi" !

PROGRAMUL
ECHIPEI ROMÂNIEI 

LA TURNEUL U.E.F.A.

t

a gioteftttai pe
să nu obțină 
din parțici- 

ar trebui 
reptede la o 
permită,

să

in

Meciurile turneului U.E.F.A. 
pentru juniori vor avea loc în
tre 18 și 26 mai. in diferite ora
șe din R.D. Germană. Echipa 
României, repartizată in gru
pa A, va juca la 18 mai cu 
Turcia (Ia Riesa), la 20 mai cu 
Portugalia (la Karl Marx-Stadt)

și la 22 mai (Ia Zwickau) cu 
formafia U.R.S.S. Semifinalele, 
pentru care se califică echipele 
clasate pe primul loc în cele 
patru grupe, se vor desfășura 
la 24 mai, iar finala și meciul 
pentru locul 3, la 26 mai.
DINAMO KIEV - CONDUCE

Cîteva rezultate din campio
natul U.R.S.S- (grupa I) : Dina- 

ș

PANORAMIC sportiv extern
e aflăm iarăși in pragul 
unei sâptămîni cu agita
te confruntări fotbalisti

ce, cap de afiș fiind, de data 
aceasta, 
goslavta, din cadrul grupei a 
6-a a preliminariilor C.M. Făta 
îndoială, chiar de-ar fi fost a- 
micală. o partidă opunînd aceste 
două echipe ar stîrni justificat 
interes. Acum, însă, in contex
tul situației încordate din gru
pă, semnificația ei este ieșită 
din comun.

Mai întii, se cuvine reamin
tită evoluția peste așteptări a 
„diavolilor roșii", cum sînt nu
miți echipierii naționalei belgie
ne. Ei au învins net Finlanda 
în ambele partide, au obținut 
un surprinzător (și vehement 
comentat) „nul" la Madrid, du
blat însă de o victorie „acasă" 
asupra Spaniei, cit despre in
credibilul 3—0 pe care l-au ad-

N
meciul Spania lu~

ministrat 11-lui Iugoslaviei, tot 
în Belgia... In principiu, co 
mentatorii de specialitate so
cotesc, in marea lor majoritate, 
că din această grupă doar Iu
goslavia mai poate, teoretic, să 
candideze, cumva, la pașapor
tul pentru Mexic. Aceasta, insă, 
numai dacă vor cîștiga, în ordi
ne. partidele cu Spania, Finlan
da și Belgia, primele două fiind 
in deplasare. Orice rezultat de 
egalitate înregistrat de iugo
slavi îi situează definitiv pe 
belgieni printre cele 16 mari e- 
chipe ale anului 1970 1 „Diavo
lii roșii" au acumulat deja 9 
puncte, iar dacă Iugoslavia ti 
egalează, încă mai păstrează 
șanse în meciul de bara) pe 
teren neutru. Principalii „vino- 
vați", spaniolii, care în confrun
tările directe cu belgienii s-au 
situat printre marii furnizori 
de surprize, mai pot încurca

ițele deci, cu condiția să fie... 
consecvent în formă proastă și, 
pierzind miercuri, la Madrid, si 
le deschidă strimta portița iu
goslavilor. Calcule, calcule, cal
cule... Dar toate ale hîrtiei cu 
antetul „Balonul e rotund !".

Vom mai menționa, în . în
cheierea capitolului fotbalistic, 
partidele Irlanda de Nord — 
Anglia și Tara Galilor — Sco
ția, contînd pentru campionatul 
interbritanic, precum și „ami
calele" Malta — Austria și Tur
cia — Polonia.

ocupe locul I. Să urmărim, așa
dar, mîine“ și poimâine rubri
ca de specialitate !

spere să realizeze 
performanțe la fel 
ca acelea de la

Tot peste hotare st 
pută competiții

se mai dis- 
i la star- 

pre- 
Mat 

in 
jus-

tul cărora vor fi 
și sportivi români, 
scrimerii, 

mai deseori
din ce 
și mai

mo KieV - Ț.S.K.A. 1-0 ; Cer- 
nomoreț Odesa — Dinamo Mos
cova 1—0 ; Aripile Sovietelor 
Kuibîșev — Ararat Erevan 1-2 ; 
în clasament, pe primul loc se 
află echipa Dinamo Kiev eu 
8 puncte, 
Baku — 7 
ciuri).

urmată de Neftianik 
p (ambele din 5 me-

VA SCHIMBASE 
REGULAMENTUL C. E. ?

Comisia Uniunii europene de 
fotbal. întrunită la Viena sub 
președinția lui Artemio Franchi 
(Italia), a discutat o serie de 
probleme în legătură cu modi
ficarea regulamentului campio
natului european inter-țări. La 
reuniune au participat Stanley 
Rous (Anglia), Hans Bangerter 
(Elveția), Pierre Delaunay 
(Franța), Gheorghe Popescu 
(România), Gustav Wiederkehr 
(Elveția), Alfred Frey (Austria) 
și M. Deckert (R.F. a Germa
niei). Discuțiile continuă.

TELEX-TELEX

Bernard Vukas și Rajko Mitici urmăresc, ginditori, evoluția unor 
selecționabili iugoslavi : miercuri seara, la Madrid, se joacă, pro

babil, ultima carte...

zenți 
intîi 
ce 
tificat purtători ai speranțelor
noastre de rezultate . prestigioa
se : săbrerii de la Steaua concu
rează la Budapesta în Cupa 
campionilor europeni. într-o 
companie selectă, care le va per
mite. mai mult ca sigur, acu
mularea unei experiențe impor
tante, capabilă să reducă deca
latul valoric dintre ei și cei
lalți. ași ai planșelor, dar care, 
totodată, exclude, încă, așteptă
rile prea optimiste. La Varșovia 
floretistele și floretiștii înfrun
tă puternicele reprezentative ale 
Poloniei, intr-un meci bilateral 
pentru care interesul va fi, mai 
mult ca sigur, manifestat și in 
alte țări din „înalta societate" 
a scrimei. In centrul atenției 
specialiștilor va sta și acum re- 
revanșa Wojda — Drimbă: de 
ettrînd, la Nctv York, campio
nul 
clar 
nez, 
tor,
permis, astfel, iții Wojda să

XV 
cl
in-

TENIS. — Cupa Davis : Re
publica Sud-Afjricană — Iran 
2—0; R. Maud — T. Akbari 
6—4, 6—3, 8—6 ; B. Hewitt —
I. Khodi 6—3, 6—1, 6—1. Tur
neul de la Dallas (S.U.A.), op
timi de finală : Jim Kjc Manus —
J. Alexander 6—0, 6—0 ; P. Guz
man — B. Bowrey 6—1, 6—2; 
Smith — Van Kingen 6—2, 6—1; 
Koch — Machette 6—0, 6—4.

nostru olimpic l-a depășit 
pe celebrul floretist polo- 
dar a capotat, surprinzi- 

în fața unui, neofit și i-a

altă rubrică de urmărit 
va fi cea de motocros, 
intrucit la startul etapei 

a treia a C.M. (clasa 250 cmc)
vor fi prezenți doi motocicliști 
români, Ștefan Chițu și Cristian 
Dovids, care 
In Iugoslavia 
de lăudabile 
Barcelona.

In ultima parte a panorami
cului de azi, după ce vă vom e- 
numera cîteva competiții mai 
importante, ale căror rezultate 
se cuvin urmărite —■ concursul 
de călărie CHIO de la Roma- 
turneul de tenis „open" de la 
Bournemouth și chiar semifina
lele campionatului de rugby 
al Franței, — vom acorda 
tera rînduri unor sporturi 
suficient sprijinite la noi.

Anume,, gimnastica artistici 
(in al cărei calendar figurează 
în săptămina ce vine confrun
tarea Elveția — Cehoslovacia! 
și badmintonul („Cupa Helvetia", 
la Praga). O pledoarie in fa
voarea acestor două ramuri ale 
mișcării ni se pare de-a drep
tul inutilă. Cine dintre cei ce 
activează in domeniul exerci
țiului fizic ntț cunoaște efectele 
fiziologice intens pozitive ale 
lor, imensa accesibilitate care le 
caracterizează, ba chiar — în 
special în condițiile răspindirii 
în mase — cheltuielile relativ 
mici pe care le comportă prac
ticarea lor ? Din păcate, au
diența mult prea restrînsă de 
care se bucură ele ne obligă la 
astfel de întrebări...

CICLISM. — Turul ciclist al 
Spaniei (etapa I, circuit la Ba- 
dajoz) : 1. M. Wright (Anglia) 
246 km în 6h 28:53,0. Cursa in
ternațională de la Beziers (227,5 
km) : 1. R. Delisle (Franța) 6h 
31:05.

SCHI. — Concursul de la Ca
tania (Italia), slalom special : 1. 
K. Schranz (Austria) 91,08; 2. 
H. Huber (Austria) 92,83.

NAVIGAȚIE. — Eric Tabarly 
(Franța) a cîștigat Traversarea 
oceanului Pacific (San Francis
co — Tokio) — în 39 zile și 15 
ore.

— gr.-ș. —

HOCHEI. — Campionatul 
U.R.S.S. : T.S.K.A, Moscova — 
Dinamo Moscova 6—2 ; Avtomo» 
bilist Sverdlovsk — Aripile So
vietelor Moscova 7—1.


