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Personalități ale sportului
internațional își spun părerea

despre sportul amator
prof. Virgil MAZILU

Amatorismul

sportul
CONTINUĂ

PUBLICĂ
D1ZBAIMA
ÎN Mill

și înalta
performanță

CONDIȚIEI
A SPORTIVULUI MODERN

SOCIALE

sportivă
După turneele „open’J rezer

vate atit jucătorilor profesio
niști cît și celor amatori, Fede
rația Internațională de Tenis, 
ingenioasă în formulări, a găsit 
de cuviință că „înregistrarea" 
jucătorilor amatori poate oferi, 
cel puțin pentru moment, o so
luție, în atit de dezbătută pro
blemă a amatorismului. Făcînd 
abstracție de termen, care nu 
știu dacă este cel mai potrivit, 
ideea de a încerca o rezolvare 
merită să fie subliniată pentru 
eă starea lucrurilor demonstrea
ză că amatorismul are neVoie 
de o reconsiderare.

Abordînd problema în mod 
dialectic, trebuie să recunoaștem 
că lupta a fost și este deschisă 
pentru că a existat întotdeauna 
o inegalitate de condiții mate
riale printre cei capabili să 
realizeze performanțe înalte.

In profesionism, sportul a 
devenit un scop în sine. In a- 
m aforism, el trebuie să rămînă 
un mijloc de întărire a sănătă
ții, pusă în slujba individului 
și a societății, o metodă de îm
bunătățire a standardului bio
logic uman. Sportul amator tre
buie să ducă la mutații în do
meniul moral, intelectual, afec
tiv etc, cu efecte de ordin so
cial, atribute fără de care el 
pierde rațiunea de a mai figura 
printre manifestările capabile 
să înalțe ființa umană-

Ceea ce contribuie la spiri
tualizarea sportului, spunea re
gretatul profesor C. Kirițescu, 
este „îndrumarea lui spre țeluri 
care trec de el, îmbogățind 
gindirea cu o serie de calități 
ce nu pot fi cîștigate în egală 
măsură din celelalte domenii de 
activitate".

Pierre de Coubertin, iniția
torul Jocurilor Olimpice moder
ne, are merite de necontestat 
în indicarea climatului moral 
în care trebuie să se desfă
șoare întrecerea sportivă. In 
vremea aceea, însă, perfor
manța era cu mult mai la în-

demîna amatorilor de glorie 
decît astăzi și nu avea semnifi
cația și implicațiile pe care le 
au marile performanțe sportive 
din zilele noastre.

Performanță, în fond, este și 
faptul că un oarecare sare 4 m 
la lungime cu elan și tot per
formanță este și săritura lui 
Bob Beamon de 8,90 m, care 
a uluit și pe cunoscătorii, și 
pe necunoscătorii în materie. 
Prima poate fi realizată de mi
lioane de oameni, fără o pre
gătire specială, pe cită vreme 
cea de a doua nu s-a putut 
și nu se va putea realiza 
decît după un imens volum 
de muncă, de pregătire. 
Prima nu spune nimic deosebit, 
pe cîtă vreme cea de a doua 
demonstrează gradul de dezvol-

Viitoarele intllnlrl
Internaționale ale halterofililor

români
• Joi 8 mai, echipa de ju

niori a României va întîlni se
lecționata similară a Poloniei.

• La 21 iunie, la Viena, re
prezentativa de seniori a Româ
niei va susține un meci (la 7 
categorii) cu selecționata Aus
triei.

MECI DIVIZIONAR DE
HANDBAL LA LUGOJ

LUGOJ 30 (prin telefon). — 
în localitate a avut loo marți 
partida de handbal masculin 
din cadrul diviziei A dintre e- 
chipele Timișul Lugoj și Poli
tehnica Galați. După un joa de 
slabă factură tehnică, cu multe 
durități, gălățenii au învins cu 
27—14 (14—4). Au condus slab, 
cu scăpări l. Mihăilesou ți C. 
Păcuraru (Craiova).

I. LEȘ — corespondent

UN MECI BELGIA-ROMÂNIA?
Este posibil ca la 10 mai, In 

drum spre Haarlem, 
avea loo turneul de 
pentru campionatul 
echipa masculină de 
României să susțină 
meci de verificare, 
xelles, în compania reprezentati
vei Belgiei.

unde va 
calificare 
european, 
baschet u 
un ultim 
la Bru-

TRĂIASCĂ 1 MAI!

ILIE NASTASE

DE

O ÎNTiLNIRE
(tontinuart In pag. a 2-a)

Zbor spre coș. Exectilant — Iecheli echipier de bază al naționalei 
române. Foto : V. BAGEAC
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DE MARE ATRACȚIE LA TENIS:!

ROMANIA -UNGARIA
Suita întîlnirilor inter

naționale de tenis pe care 
le găzduiește Bucureștiul 
în această primăvară, con
tinuă de la finele acestei 
săptămîni, cu un eveni
ment sportiv de mare a- 
tracție. Se întîlnesc, în 
meci amical, reprezentati
vele României și Ungariei, 
întrecere deosebit de in
teresantă, avînd ca scop 
verificarea potențialului de 
joc al celor două echipe 
în pregătire pentru meciu
rile din primul tur al „Cu
pei Davis“.

în echipa, oaspe, care a 
sosit .aseară în Capitală, 
figurează ca prim titular 
multiplul campion ma
ghiar Istvan Gulyas, cîști-

gător a numeroase turnee 
internaționale. Au mai fă
cut deplasarea jucătorii
Szijke, Baranyi și Machan, 
însoțiți de căpitanul de e- 
chipă Jakfalvi. Echipa 
României cuprinde pe 
Ilie Năstase, campionul

țării, Petre Mărmureanu 
și Sever Dron.

Se va juca după sistemul 
„Cupei Davis", timp de trei 
zile. Primele două meciuri 
de simplu sînt programate 
mîine, pe terenul central 
de la Progresul, începmd 
de la ora 14,30.

Premiul municipiului Brașov 
la automobilism — viteză

Duminică, de la ora 10, in centrul orașului Brașov 
se va desfășura prints etapă a campionatului național 
de viteză pentru automobile dotat cu „PREMIUL 
MUNICIPIULUI BRAȘOV". Și-au anunțat participa? 
rea' piloți din numeroase localități printre care Bucu
rești, Timișoara, Sibiu, Oradea, Ploiești, Pitești și 
Brașov. Concurenții vor parcurge traseul din jurul 
Parcului Central. In deschidere un interesant concurs 
de carting.

LUPTĂTORI ROMANI F

LA TURNEUL DIN IRAN
Un mare turneu internațional de Lupte libere 

va avea loc la începutul sâptămînii viitoare (6—9 
mai) la Teheran : „Cupa Ariamer*. Competiția, de
venită tradițională, se anunță deosebit de dificilă 
deoarece la startul acesteia au fost invitați spor
tivi fruntași în arena internațională. Vor participa 
luptători din Japonia, U.R.S.S., Bulgaria, Pakistan, 
România și R. P. Mongolă. Federația iraniană va 
alinia cite patru luptători la fiecare categorie.

Lotul sportivilor români, foirnat din N. Giurgiu 
(cat. 57 kg), P. Coman (62 kg), P. Poalelungi și 
V. Albii (68 kg), L. Ambruș (74 l:g) și V. Iorga 
(82 kg), însoțit de antrenorul Iou Bătrîn, va 
pleca vineri la Teheran.Cupa orașului București“-un test important al reprezentativei noastre de baschet

Interviu-fulger cu prof. Alexandru Popescu
Cu numai două zile îhaintea 

turneului internațional de 
baschet masculin dotat) cu 
„Cupa orașului București", 
considerăm că un interviu-ful
ger cu prof. Alexandru Po
pescu, antrenorul echipei noa
stre naționale, este util și in
teresant. La concret, prima 
întrebare ;

— Urmăriți ceva în mod 
deosebit la această întrecere, 
despre care se știe că este o 
verificare a lotului ce se pre-

gătește să participe la turneul 
de calificare pentru campio
natul european ?

— Nu. Competiția are drept 
scop omogenizarea diferitelor 
formule de formații și aplica
rea, cit mai aproape de inten
ția tactică, a sistemelor de 
apărare și

— Țelul 
ficarea — 
sibilitățile
prezentativei noastre pe pri-

atac.
turneului — veri- 
poate diminua po- 
de clasare a re-

SABRER1I DE LA STEAUA

Aseară a părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Budapesta echipa de 
sabie a clubului Steaua care va re
prezenta țara noastră în competiția 
continentală „Cupa campionilor eu
ropeni". Echipa, condusă de antreno
rul D. Mustață cuprinde pe O. Vinti- 
lă, H. Bădescu, N._ Constantin, Gh. 
Culcea și Gh. Alexe.

DEBUT ’69
AL ILENEI SILAI

Medaliata 
xico, atleta

la Ciudad de Mo-
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DINU

Aseară, la Parc des Princes

FRANȚA - ROMÂNIA 1-0 ■ ■ ■

după 82 de minute de scor alb
• Arbitrul a anulat un gol marcat de Dan

4 minute înainte de final !

PARIS. 80 (prin telefon).
Aseară, binecunoscutul sta
dion. Paro des Princes a găz
duit, la Lumina reflectoarelor, 
lntîlnirea amicală de fotbal 
Frajița—România. După un 
meci foarte disputat, gazdele 
au terminat învingătoare cu 
1—0 (0—0), grație golului în
scris de Michel, în min. 82, la 
capătul unei acțiuni inițiate 
de Loubet șl continuată de 
Reveli. Patru minute mai 
tîrziu, echipa română a egalat 
prin Dan, dar arbitrul Marchi 
a anulat punctul pentru motiv 
de ofsaid.

După cum ne-a relatat la 
telefon antrenorul Angelo Ni- 
culescu, partida din capitala 
Franței a prilejuit o utilă ve-

rificare a jucătorilor români, 
care au evoluat mulțumitor, 
pe ansamblu, înaintașii fiind 
însă cei care au greșit — din 
nou — mult în fazele de fina
lizare. Meciul a fost urmărit 
de peste 10 000 de spectatori.

La fluierul arbitrului italian 
Marchi s-au aliniat Următoa
rele formații i

ROMANIA i Răducanu — 
Lupescu, Hălmăgeanu, Dan, 
Deleanu, Ghergheli (din min. 
43 Nunweiller VI), Dinu Năs- 
turescu, Dembrovschi, Dumi- 
trache, Lucescti.

FRANȚA i Chauveau — 
Djorkaeff, Novi, Lemerre, 
Rostagni, Michel, Broissard, 
Loubet, Reveli, Horlaville (din 
min. 46 Beretta), Bras.

mul loc la această a treia e- 
diție a „Cupei" ?

— Bineînțeles că nu. Cîști- 
garea disputei constituie ea 
însăși o verificare a potenția
lului baschetbaliștilor noștri, 
deoarece meciurile ce ie vor 
susține nu sînt jocuri-școală, 
ci jntîlniri internaționale in 
care este angrenat prestigiul 
baschetului nostru. în plus, 
componenții lotului au înțeles 
că fiecare partidă internațio
nală constituie un examen nu 
numai asupra capacității teh
nice și tactice, ci și asupra 
combativității.

— In speranța că echipa 
noastră națională va trece 
peste „hopul" de la Haarlem, 
aveți în vedere o eventuală 
remaniere a lotului ?

— în principiu, da. Totul 
depinde de comportarea ju
cătorilor la dificilul turneu 
din Olanda. S-ar putea ca Io
tul să rămînă neschimbat, 
dar la fel de posibil este să 
intervină modificări și, pen
tru a nu rămîne descoperiți, 
am trimis din vreme, celor 
vizați să fie selecționați în- 
tr-un viitor apropiat, progra
me speciale de pregătire.

d. st.

IUGOSLAVIA 2

cu argint la J.O. de
clujeană ILEANA SILAI, abordează din 

nou distanța de 800 m, cu prilejul primei etape a 
campionatului republican de atletism pe echipe. După 
operația de apendicită din iarnă, eleva antrenorului 
GH. BIRO se simte bine și este gata pentru asaltul 
marilor performanțe.

I
I

oate că acest Tntîi Mai 
fost atît de el însuși dacă iarna 
care — aproape — s-a înche
iat n-ar fi fost formată din trei
zeci sau patruzeci de ierni 
amestecate cu toamne tîrzii,

dacă totul nu s-ar fi înecat luni de-a 
rîndul în lapovife,. iar paralela 45° n-ar 
fi pornit, pe nesimțite, către paralela 
60°. , ,

Și poate că n-ar fi fost atît de el in- 
susi dacă n-ar fi existat cîteva zile înso
rite care să-l «nunfe și încă vreo trei sau 
patru după-amieze în care șorturile și 
tricourile să inunde șoseaua în preajma 
lacurilor pregătind pasul de defilare. 
Pentru că ne-am obișnuit să legăm .idele 
lunii mai de plutoanele de sportivi care 
inundă parcurile marginale ale orașelor, 
chicotind și rîzînd spre disperarea in
structorilor și care sfîrșesc prin a se în
colona în sunetele fanfarei purtînd stea
gurile asociațiilor, fluturînd panglici co
lorate și coronițe de flori.

Picioarele fetelor sînt puțin prea albe, 
brațele băieților par firave, bronzate nu
mai de la coate în jos — dar media de 
vîrstă a acestor coloane care încheie 
demonstrația e mult sub douăzeci de 
ani și asta e o metaforă vie a primăve
rii, deșteptînd profunde nostalgii în ini
mile privitorilor.

Și trec așa, în fiecare an, purtînd stea
guri foarte mari si grele, trec purtînd 
planoare, caiace, boxînd pe ringuri im
provizate și nimic, nici o lozincă, nici 
un vers, nici o melodie, nu ne poate 
convinge mai bine decît însăși prezența 
lor, nimic, nici o inscripție, nici o expli
cație, nu ne poate sugera mai bine de- 
cît înseși chipurile lor, zîmbetele și vo
ioșia lor, că Tntîi Mai e, totodată, și 
ajunul Zilei Tineretului. Nimic nu o poa
te spune mai bine decît ei înșiși — toate 
plutoanele de elevi, de studenți, de uce
nici — și apoi, șirurile colorate de spor
tivi, cu brațele, cu picioarele încă prea 
albe (la 23 August vor părea proaspăt 
întorși din tabere de antrenament) 
parcă prea subțire îmbrăcați, silindu-se 
să nu greșească ritmul și pregătindu-se 
ca după aceea să fugă la iarbă verde, 
să bată mingea pe marginea lacului — 
dacă nu se strică vremea — dar, ori
cum,. pregătindu-se să defileze, cu multe 
zile înainte, trecînd prin orașul încă ce
nușiu, în teniși, în voaluri, în maiouri,» 
anunțînd începutul lunii mai.

Și mă gîndeam, văzîndu-i. nu numai 
la Ziua Tineretului și la implicațiile pri
măverii, mă gîndeam, și ne gîndeam, 
poate, mai mulți, nu numai la demonstra
ția din fața tribunelor, pe care o pre
găteau, și nu numai la brațele lor albe 
— dar la numărul lor, pentru că în zi
lele acestea apar la lumină zeci de mii 
de sportivi — nu campioni, bineînțeles, 
și nu cu veleități, dar totuși zeci de mii 
de tineri sportivi care, după aceea, după 
ce înapoiază pancartele și coronițele de 
flori, sînt uitați luni de-a rîndul cu toate 
că de-abia așteaptă să umple stadioa
nele și, mă gîndeam, ne gîndeam, poa
te, mai mulți, ce bine ar fi ca și după 
aceea să-i vedem trecînd prin oraș în 
tricouri sau măcar în treninguri — du- 
cîndu-se la antrenamente, la fel de mulți 
ca în ultimele zile ale lunii aprilie.

Și, de fapt,. în acest sens, calendarul 
poate fi modificat, idele lunii mai pre- 
lungindu-se p.înă în iunie și iulie, pînă în 
septembrie și octombrie — fără ca
această explozie de energie tinerească £ 
să supere pe nimeni și fără să schimbe I 
consecuția *

Camil BACIU |
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Foto : A. NEAGU
I

EDIȚIEI
0SPANIA

Aseară, la Barcelona, s-a desfășurat una 
din cele mai importante partide din grupa 
a Vl-a a preliminariilor C.M. de fotbal. 
Echipa Spaniei a întîlnit reprezentativa 
Iugoslaviei de care a dispus cu scorul de 
2—0.

După acest meci, pe primul loc în grupă 
se află echipa Belgiei cu 9 puncte și, in
diferent de rezultatele ulterioare, ea este 
calificată în turneul final al C.M.

★
• In meci amical Ia Ankara : Turcia — 

Polonia 1—3 (0—2).

ECHIPA R. F. A GERMANIEI
PENTRU „EUROPENELE" DE BOX

Federația de box amator din R.F. a Ger
maniei a stabilit lotul de boxeri care va 
participa la campionatele europene pe 
care le găzduiește țara noastră. In ordi
nea categoriilor (exceptînd „semimusca", 
unde R.F.G. nu va fi reprezentată) vor 
boxa la București : Schubert, Pillarz, 
Prause, Schwede, Puzicha, Meier (sau 
Scheibner), Spitzenberg, Horing, Waida și 
Hussing.

In perioada care a mai rămas pînă la 
primul sunet de gong al întrecerilor pen
tru titlurile continentale, un lot de pugi- 
Iiști vest-germani, printre care și o parte 
din cei de mai sus, va întreprinde un 
turneu în S.U.A.

Turneul de baschet de la Sofia
In turneul internațional masculin de 

baschet, „Marele premiu al orașului So
fia", Atena — Berlin 74—71 (37—43): 
Sofia — Cairo 120—90 (62—45). Pentru 
turneul final s-au calificat echipele ora
șelor Sofia, Ankara, Atena și Havana.



TREI CÂR TI DE VIZITĂ 27 de echipe cu peste 1000
de concurenți sînt gata de start

4
tfheorgheSerceanu Serâfin&yKoriiz.

OLTEANUL TERIBIL O FATĂ

y^Larian Slavic

CAMPIONUL TARDIV

Imaginea în care sînt încadrați 
idolii stadionului este foarte 
adesea falsă. Sei mai mulți 

și-l 
rul 
Hercules, capabil să mute un mun
te din loc, dacă nu chiar mai mulți. 
In realitate, avem de-a face cu un 
copil! Pe stradă, văzîndu-l mititel 
cum e, imberb, într-un vindiac al
bastru, scurt, care îi dă și mai mult 
aerul de adolescent, nimeni n-ar 
putea bănui în persoana acestui 
„gamin" pe strălucitul campion mon
dial de la Mar del Plata.

Dar în arenă, Berceanu se trans
formă într-un uriaș. Acolo, pe sal
teaua de luptă, dimensiunile se ega
lează și dispar, pentru motivul că 
nu mai există mijloace de 
rație. Și, printr-un miracol, 
devine dintr-odată Guliver. 
nic, agil, felin, șiret, hotărît. 
sale, pe care sub învelișul vindiacu- 
lui albastru le bănuiește că ar fi 
firave, sînt un clește din strînsoarea 
căruia nu mai există scăpare.

Acesta este „copilul teribil" al 
Olteniei, născut acum 19 ani, în 
comuna doljeană Dunăreni. Din 1965 
a început luptele la Electroputere 
Craiova, lăcaș de tradiție pentru a- 
cest sport greu și nemilos, sub privi
rea și îndrumarea antrenorului IL1E 
MARINESGU. Scara măiestriei a 
urcat-o repede, sărind cîte trei trep
te deoadată, fără să gîfîie. Și iată-l 
că a ajuns în vîrf.

Maică-sa aude cu mîndrie de is
prăvile fiului și înaintea marilor în
treceri la care participă Gheorghe 
Berceanu dă acatiste. Iată că au fost 
primite I...

închipuie, probabil, pe luptăto- 
GHEORGHE BERCEANU un

compa-
Liliput 
Puter- 

Brațele

GRĂBITĂ
lui Marian Slavic 
prea lungă. In iar- 

1967, cind s-a pre-

Ț -au trecut decît puține veri de 
I cînd un tînăr profesor timișo- 

rean, S. BECKER, mărturisea 
cu o oarecare reținere (determinată, 
desigur, de marea-i modestie) că a 
descoperit o fată, inimoasă foc, și dol
dora de calități, pe care speră s-o 
ducă într-o bună zi la o valoare atle
tică internațională. Era vorba de eleva 
SERAFINA MORITZ, de la Liceul nr. 
4 din Timișoara, care fără să fi avut 
un debut spectaculos în atletism, a 
progresat neîncetat de la un an la 
altul și a reușit, în august 1968, să-și 
înscrie numele pe tabloul de onoare 
al câștigătoarelor la „europenele’ de 
juniori de la Leipzig.

Arătînd o dragoste ardentă pentru 
atletism, pentru aruncarea suliței în 
mod special, Serafina (născută la 6 
iunie 1950, la Timișeni) a deprins, sub 
îndrumarea lui Becker, a.b.c.-ul aces
tui dificil exercițiu (despre care fin
landezii afirmă că se poate învăța în 
cel puțin 8 ani) impunîndu-se printre 
cele mai valoaroase atlete din țară. 
Victoria ei de la Leipzig și rezulta
tul de 51,10 m au produs o deosebită 
satisfacție atletei, antrenorului și, 
poate în egală măsură, colegelor de 
Ia „Nr. 4“. Pregătindu-se intens în 
lunile de iarnă, Serafina a început 
noul sezon cu un foarte promițător 
50,02 m, care spune desigur foarte 
mult și care — sîntem convinși — 
poate fi repede întrecut în viitoarele 
concursuri. Mal 
destule.

Un gînd abia mărturisit al tinerei 
atlete se leagă de participarea la cam
pionatele continentale de la Atena și 
— ce-ar fi ? — dacă pe stadionul 
Karaiskakis, în septembrie, România 
va fi reprezentată la aruncarea suli
ței de trei atlete, una dintre ele fiind 
chiar campioană de junioare a Euro
pei. Pentru aceasta va trebui însă să 
arunce peste 53 de metri. Dacă nu 
chiar mai mult 1

ales că ocazii vor fi

Povestea 
nu este 
na iul 
zentat pentru prima oară în grupa 

prof. Gh. Dimeca, era un necunoscut 
In vîrstă de... 21 de ani. Dar numai 
după doi ani a devenit campion șl re
cordman al țării. Caz destul de rar 
întîlnit în natație asemuitor, în parte, 
cu cel al francezului Michel Rousseau, 
care dintr-un poloist modest al Racing 
Club-ulul din Paris a ajuns în mal pu
țin de trei ani unul dintre cel mal buni 
sprinteri europeni.

Ultimele performanțe ale înotătorului 
de la Steaua — 4 victorii Individuale In 
meciul cu Cehoslovacia și noile recor
duri naționale la 100 m liber (55,4) șl 
200 m mixt (2:20,3) — 11 recomandă cu 
prisosință ca înotătorul nr. 1 al țării 
in acest început de sezon.

— Ce reprezintă acest 55,4 pentru 
slbilltățile dv. 7

— Un timp bun cu care se pot 
tiga concursuri în Europa.

— Ați putea realiza mal mult în 
nile următoare 7

— Antrenorul meu pare convins 
aceasta, dar eu ezit să mă pronunț — 
truclt îmi dau seama că luna de pre
gătire pierdută (din motive obiective) 
In sezonul de iarnă va cîntări destul de 
mult.

— Vă preocupă proba de „sută" 7
— Ca să fiu sincer, da I îmi place să 

mă mîndresc cu titlul de cel mai rapid 
înotător. Pînă cînd 7 Concurența este 
foarte serioasă șl nu m-ar mira dacă 
Schler, sau prietenul meu Moraru ar 
coborî înaintea mea granița celor 55 
de secunde.

— Totuși, stilul dv., mal puțin năval
nic, ar părea apropiat probelor de 200 
m șl 400 in 7

— Deocamdată îmi lipsește rezistența; 
cînd o voi dobîndl mă voi avînta cu 
curaj șl pe aceste distanțe. La 200 m 
șl acum sînt capabil să înot în 2:02,0. 
Iar Ia 400 m, cu puțină ambiție, 
încerca chiar în această vară să 
recordul ttaărulul Aimer.

— Apropo de ambiție...
— Știu la ce vă referiți. Ml se 

proșează adesea, șl nu fără temei,

po-

d|-

lu-

de 
în-

voi 
bat

Sfîrșltul acestei săptâmlni mar
chează startul într-o nouă ediție 
a campionatului republican de 
atletism pe echipe (de fapt, star
tul oficial a avut loc în urmă 
cu două săptămînj cu prilejul 
meciurilor de baraj pentru divi
zia B). Anul acesta la întreceri 
vor lua parte următoarele for
mații : DIVIZIA A : Dinamo cam
pioană în 1968, Steaua — cam
pioană în 1966 și 1967, Clubul a- 
tletic universitar I. Metalul. Rapid 
din București, Argeș, Brașov, 
Cluj și Prahova (nou promovată) ; 
DIVIZIA B, seria I : Progresul, 
C.A.U. II. Constructorul, S.A.O. 
din București, Constanța, Iași, 
Ilfov, Neamț : seria a n-a : Ti
miș, Bihor, Mureș, Dolj, Hune
doara, Arad, Sibiu, Maramureș, 
C.S.S. Buc.

Competiția pe echipe, fără dis
cuție cea mai importantă între
cere atletică cu caracter intern, 
va reuni peste 1 000 de atleți și 
atlete care, rețineți bine, trebuie 
să aibă cel puțin categoria a 
IH-a de clasificare sportivă pen
tru juniori, respectiv, categoria a 
n-a pentru seniori (pentru cei 
în vîrstă de peste 27 de ani se 
cere categoria I).

Cercetînd listele de validare a 
componenței echipelor, prezenta
te F.R.A., am constatat că Ia di
vizia B, de exemplu, marea ma
joritate a echipelor participante 
vor fi alcătuite în proporție de 
aproape 100 la sută din atleți ju
niori I De asemenea, chiar la 
prima divizie procentul tinerilor 
atleți a crescut în foarte mare 
măsură față de anii precedenți, 
în primul rînd, ca rezultat al 
preocupărilor cluburilor și aso
ciațiilor sportive pentru selecțio
narea și pregătirea celor mai 
talentațl juniori, dar și pentru 
faptul că regulamentul competi
ției prevede o clauză nouă, adi
că, scăderea cîte unui punct 
pentru flecare concurent care nu 
realizează în concurs normele 
fixate pentru fiecare categoria de 
clasificare, șl care, în orice caz, 
apar mal ușoare pentru juniori.

In prima etapă a turului (in 
total vor avea loc patru etape 
la datele de 3—4 și 10—11 mal, 
11—12 și 18—19 octombrie) sînt 
programate următoarele meciuri 
triunghiulare (cu clasament de

întîlnire bilaterală) București : 
Steaua — Rapid - Argeș (A), 
Constructorul — Neamț — C.A.U. 
II (B. I) ; Cluj : Cluj — Metalul
— C.A.U. (A) ; Ploiești : Pranoya
— Dinamo — Brașov (A) ; Iași : 
Iași — Progresul — Ilfov (B, I) : 
Constanța : Constanța — Bacău
— S.S.A. (B, I) ; Sibiu : Sibiu — 
Dolj — Bihor (B. II) ; Hunedoara! 
Hunedoara — Mureș — C.S.S. 
(B, II) ; Baia Mare : Maramureș
— Timiș — Arad (B, II). Meciu
rile de la Sibiu și Constanța vor 
avea loc In zilele de 2—3 mal.

Referindu-ne la aceleași liste 
de înscrieri, simpla lor citire 
ne arată o reevaluare a forțelor. 
Astfel, C.A.U., Rapid și Cluj 
se vor prezenta cu echipe mult 
Întărite din punct de vedere nu
meric și mal ales valoric, în timp 
ce Steaua și Metalul par într-un 
evident regres. De aceea — fără 
intenția unui pronostic — nu 
va trebui să mire pe nimeni 
dacă Clujul va învinge pe Me
talul și Rapid pe Steaua.

înaintea noului start ținem 
să atragem atenția organizatori
lor de meciuri să privească 
cu seriozitate această responsabi
litate șl să la măsurile corespun
zătoare pentru amenajarea în 
cele mai bune condițiuni a lo
curilor de întrecere, astfel ca 
pistele să fie un ajutor în obți
nerea unor performanțe de va
loare și nicidecum un Impedi
ment. De asemenea, fiind mal 
ales vorba de o competiție pe 
echipe, dorim să credem că bi
rourile de secții ale cluburilor, 
comisiile teritoriale de atletism, 
în cazul reprezentativelor de ju
deț, au procedat cu toată grija la 
completarea șl uniformizarea e- 
chlpamentelor.

și acum... start I

• Din motive de ordin tehnic 
concursul de selecție a decatlo- 
niștilor șl pentatloniștilor în ve
derea meciului în 4 de la Paris 
(Franța, Iugoslavia. Italia. Româ
nia) va avea loc la București, 
pe stadionul Dinamo. în zilele 
de 22 și 23 mai. în loc de 27—28 
mai. cum se anunțase anterior.

« Meciurile din cadrul diviziei 
B. Mureș — Maramureș — Sibiu 
se vor disputa la 13 și 14 mai, în 
loc de 10—11 mai.

• Partidele programate în pri
ma etapa a campionatului pe e- 
chipe, în Capitală, se vor des
fășura pe stadionul Dinamo, sîm- 
bâtă de la ora 16 șl duminică de 
la ora 9.

Seară 
de baschet 

școlar

re- 
câ 

termin cursa cii multe resurse. Intr-a
devăr, pînă în acest an nu am fost 
prea ambițios ; nu aveam nici prea 
mare încredere că voi putea ajunge la 
rezultate de valoare. în ultimul timp 
însă optimismul antrenorului meu a 
început să mă molipsească.

— Vreo promisiune 7
— O victorie în «Cupa Europei? I

— a. v. —

DE LA UN BUT 
LA ALTUL

V. CH R. V.

■ ii

Nu cred să dorească cineva 
să cumpere un arbitru dintr-o 
pasiune artistică, doar așa ca 
să-l țină în casă, ca pe un 
tablou sau ca pe un cristal de 
valoare. Ceea ce se vizează in
tr-o astfel de afirmație este 
numai conștiința arbitrului, 
această calitate, pe care, dacă 
o vinzi, înseamnă că nu o ai, 
iar dacă o ai nu o poți vinde ! 
Să spunem, deci, mai bine, că 
se urmărește cîștigarea bună
voinței, înțelegerii sau spriji
nului arbitrului. Dar, pentru 
asta îți trebuie bani și în 
handbal din încasări sau de 
la susținători slabă speranță 
să aduni ceva. Cadourile, dacă

le ai, ți se rupe inima să nu 
le păstrezi pentru tine.

Eu am aplicat o metodă foar
te simplă, fără bani, și care 
mi-a reușit totdeauna, pornind 
de la cunoașterea psihologiei 
arbitrului. Experimentul l-am 
început cu mine care, de mult, 
am arbitrat jocuri oficiale și, 
din intîmplare, chiar și inter
naționale. Dar certitudinea a- 
supra justeței metodei mele 
mi-a fost dată de mărturisirile 
intime ale multor arbitri pe 
care i-am cunoscut.

La un meci omul care are 
cele mai mari emoții, care do
rește din toată inima ca jocul 
să se desfășoare perfect, este

arbitrul să dezavantajeze echi
pa sau pe unele jucătoare mai 
irascibile pînă ce am constatat 
o imunitate față de erorile de 
arbitraj. Trebuie puțină perse
verență, fiind vorba de întro
narea unei anumite concepții. 
Dar, răbdarea va fi în 
cert răsplătită.

Nu știu dacă am făcut 
divulgîndu-mi patentul. Dacă 
toți antrenorii din țară mă 
vor imitav cum mai cîștig eu 
arbitrii ? Sper însă să nu jiu 
luat în serios...

mod

bine

D. POPESCU-COLIBAȘI

un

PA'IIM $1 NORI
Sîmbătă, pe „23 August**, 

a mai apărut o „cameră** 
T.V., direct pe pistă, la 
cîțiva pași de terenul de joc. 
Ni s-a spus de două trei 
ori în 
„Dragi 
s-a mai adus „o cameră**, 
pentru a avea jocul mai 
aproape... dragi telespecta
tori, după cum vedeți, am 
mai instalat o cameră...**

Foarte bine — numai că 
altădată ni s-a spus altfel 
și nu prea sînt dornic să 
uit ce ni s-a spus. Nu c-aș 
fi ranchiunos — dimpotri
vă. în urmă cu două dumi
nici, prietenul Țopescu 
mi-a pus „o talpă** foarte 
tare si am lăsat-o să trea
că. Mi-a spus că sînt „te
mut**— „Ternului Belphe
gor**... Iată ce n-aș spune 
nici în glumă unui om la 
care țin cit de cît. în min
tea mea. nu există adjec
tiv mai întristător 
tru un om 
spun pentru 
decît acela 
Nici măcar 
patică și 
n-o gust, deși îmi 
mai mult să 
plîng. Dar 
din viață și 
cine a fost 
mea asta ca 
cu cuvintul
Dar, cum spun, să trecem 
peste vorbe, să le dăm ui
tării și să rămînem la 
principii, pe care să nu Ie 
dăm uitării.

De cite ori am 
pentru filmări în 
mai bune, mai inteligente, 
mai expresive — Ia fot
bal, cu deosebire, la box, 
de curînd — ni s-a repli
cat că discutăm probleme
le in termeni prea ideali
zați, că sîntem lipsiți de 
realism, că nu cunoaștem 
miliardele de amănunte 
concrete de pe pămînt care 
împiedică etc etc. Ni se 
spunea, cu alte cuvinte, că 
vorbim din cer, dintr-o 
viață de apoi, că prea plu
tim cu capul în nori. Me
toda e clasic folosită 
numele clasicului realism: 
eviți o 
propriile păcate, invocînd

timpul emisiei: 
telespectatori, vi

pen-
— ca să nu 
uri cronicar — 
de „temut**, 

ca ironie sim- 
amicală — 

place 
să 

cunosc 
istorie 
pe lu- 

mai joc

rîd decît 
prea 

din 
temut 
să mă 
ăsta macabru.

pledat 
direct

in

discuție despre

că între tine și interlocutor 
e o diferență fundamen
tală de poziție — tu stai 
cu picioarele pe 
în timp ce el e 
în nori. Firește, 
capul în nori e 
mis imediat fiindcă norii 
sînt o materie suspectă, 
din nori nu poate veni 
niciodată adevărul, capul 
trebuie să stea înfipt pe 
umeri etc. etc. Compromi- 
țindu-1 astfel pe cel nerea- 
list, toată lumea te va cre
de pe tine, cel cu picioa
rele pe pămînt, cînd vei 
spune tot timpul că altfel 
nu se poate, „astea-s po
sibilitățile reale**, pentru 
mai bine n-avem nici cum 
nici de unde... Dar deoda
tă pe acest dificil stadion 
„23 August** mai apare „o 
cameră** și transmisia de
vine mai bună, mai ex
presivă — cam cum o do
rea cel cu capul în nori 
(deși pînă Ia stil și rigoa
re mai avem un drum...). 
Deodată începe să zumzăit* 
zvonul că la „europenele** 
de box ar fi posibil să se 
instaleze patru „camere** 
în Ioc de două, ceea ce 
iar ar fi în sensul celor 
sugerate de cel cu capul 
în nori.

Și atunci ? Atunci, un 
fair-play elementar trebu
ie să te facă să accepți că 
cel cu capul în 
vorbea chiar ca 
și avea 
cam cît 
cioarele 
realism 
spui tot timpul: 
se poate, iată milioanele 
de amănunte care se îm
potrivesc...** ci: „să vedem, 
să judecăm...** cu picioa- 

■ rele pe pămînt și cu capul 
în nori, totodată. Fără o 
asemenea poziție; simul
tan realistă și visătoare, 
fără o asemenea „combi
nație" a pozițiilor, fără o 
medie între posibil și im
posibil, între lut și nori — 
eu personal nu văd cum 
vom putea îmbunătăți via
ța pe planetă și în studio.

pămînt 
cu capul 
cel cu 
compro-

nori nu 
un aiurit 
în ideirealism 

posedă cei cu pi
pe pămînt;

nu înseamnă
„nu,

că 
să 
nu

BELPHEGOR

9 Formația divizionară A 
■Steaua București a susținut 
duminică un meci cu Ceho
slovacia, la Pardubice, cu o 
selecționată a cluburilor Du- 
kla. Rugbyștii bucureșteni au 
obținut victoria cu scorul 
18—11 (11—5), punctele lor 
fiind înscrise de Călărașu, 
Ciobănel (cite două încercări) 
și Durbac (trei transformări). 
9 La Perugia, sub auspiciile 
F.I.R.A., federația italiană de 
rugby organizează un curs 
internațional de arbitri, pe o 
durată de o săptămînă la 
care participă și doi cava
leri ai fluierului din țara 
noastră : Florentin Tudorache 
și Theodor Witting. Cursul 
ia sfîrșit în ziua de 5 mai.
• Turneul final al campio
natului național de juniori 
va avea loc ia București,

zilele de 11, 18
mai, cu participarea

în 
25
8 formații, după sistemul eli
minatoriu — sferturi de fina
lă, semifinale și finală. La 
propunerea Comisiei munici
pale București, federația de 
specialitate a admis partici
parea și celei de a treia cla
sate din campionatul Capita
lei, pe baza echilibrului de 
forțe arătat pe parcursul com
petiției. Așadar, Bucureștiul 
va fi reprezentat în turneul 
final de Grivița Roșie, Clubul 
sportiv școlar și Școala spor
tivă nr. 2 (In ordinea clasa
mentului).

ȘÎ
a

SE APROPIE FINALA UNIVERSITARĂ

arbitrul. Dacă am putea de
termina pasiunea pentru spor
tul respectiv la jucători, su
porteri sau arbitru, în mod 
sigur pasiunea arbitrului va 
cîntări mai mult. Am chiar 
curajul să afirm că, dacă i-am 
trece pe jucători sau pe supor
teri prin „furcile caudine" 
prin care trec la fiecare joc 
arbitrii, foarte puțini ar mai 
persevera. Vă imaginați ce 
simte și cum se simte un ar
bitru, un om singur, în fața 
unei mase de oameni pătimași 
(arbitrii sînt totdeauna în de
plasare I) și care, de cele mai 
multe ori, nu cunosc bine nici 
regulile jocului. Ce să mai 
spun de momentele cînd
jucător, după ce a ratat un 7 
m sau un contraatac, are tupe
ul să-l apostrofeze, să-l insulte 
pe cel care nu a fluierat, even
tual, „pași". Nici „Blestemele" 
lui Arghezi nu par mai grave 
decît soarta celui care conduce 
jocul masculin de handbal 
Dinamo-Steaua. Și totuși, ar
bitrii trec peste toate din do
rința de a contribui la activi
tatea sportivă de performanță, 
pentru a fi- în fond, și ei, cine
va. Pasiune sau orgoliu, scuza
bile, pe care le avem toți cei 
ce facem sport.

Pornind de la aceste consi
derente mi-am dat seama că 
ceea ce ce-i trebuie mai mult 
pe teren unui arbitru este un 
prieten, un sprijin moral, mai 
ales atunci cînd greșește. Un 
prieten care să-i redea liniș
tea și încrederea spre a putea 
conduce partida în continuare. 
Acest prieten am căutat să fie 
echipa mea. Cum am reușit 
să-mi fac jucătoarele „mielu
șele", cum le-am scos „colții", 
ca în loc să muște, să zîm- 
bească j Foarte simplu. Pe 
plan teoretic le-am analizat 
permanent foile de arbitraj din 
care scoteam în evidență fap
tul că echipa face cite 30—40 
de greșeli într-un joc, iar une
le jucătoare au „performanțe" 
de 10—15 greșeli personale, în 
timp ce arbitrul, cel mai slab, 
nu trece peste zece. In mod 
practic, am făcut jocuri școală 
in care, intenționat, am rugat

Campionatele universitare 
individuale de judo sînt în 
plină desfășurare. Duminica

trecută, în centrul universitar 
București, 70 de participant, 
aparținînd secțiilor Agrono
mia, A.S.E., I.E.F.S., I.P.G.G., 
Construcții, 
Politehnica
titlul la cinci categorii. (Spu
nem „cinci** pentru că la „56“ 
kg. nu au fost concurenți !).

Dar, iată campionii : 63 kg

•»
Universitatea și 
și-au disputat

Gh. State (Agronomia), 70 kg 
S. Vodă (I.E.F.S.), 80 kg C. Pa- 
velescu (I.E.F.S.), 93 kg I. Her
man (I.E.F.S.), 93 kg V. Ale-
xandrescu (Construcții). Ală
turi de ei, fiecare al doilea 
clasat al fiecărei categorii se 
va prezenta la finala pe țară 
care va avea loc, la 17—18 
mai, la București.

Biletul n-a costat mult : 2 
lei. Intrarea a fost, deci, la 
îndemîna tuturor școlarilor. 
Mai ales daci ținem seama 
că întrecerile aveau loc in 
sala Floreasca, iar în fieca
re seară se puteau urmări 
două-trel meciuri de bas
chet, dintre care unul inter
național. Adică, cel cu eleve
le de la Wiessenschaft-Halle 
(R.D.G.). Prima oară a jucat 
cu aceste talentate baschetba
liste junioare, redutabila noas
tră formație a Clubului spor
tiv școlar (de mai multe ori 
campioană republicană la ju
nioare, fruntașă In divizia B 
și cu mari șanse de a pro
mova in A).

Așadar, în aplauzele sus
ținute ale galeriei, cele două 
echipe intră pe teren. Flori, 
îmbrățișări, fotografii, schim
buri de fanioane, mă rog, În
treg „protocolul" dinaintea li
nei mari partide. In deschide
re jucaseră fetele de la 
ceul nr. 42 (antrenor 
Ion Stoișor), cu Liceul 
nomic nr. 3 (antrenor 
Gh. Vurtejanu). Scorul 
21—18 (11—14) în favoarea bas
chetbalistelor de la „42“. Me
ciul cu elevele din R.D.G. 
începe, galeria își scoate blo
curile de desen pe ale căror 
foi mari citim : „Hal, Clubul 
școlar !“, cronicarii invitați la 
această întrecere își notează 
fiecare fază, fiecare mascotă 
lăsată pe banca rezervelor : o 
păpușă blondă cu ochi cînd 
verzi, cînd albaștri, după pre
ferință, un ursuleț posac, 
foarte brun și — probabil — 
foarte sălbatic ce era Încă 
ferecat în lanțuri groase de 
mărgele; un clovn, un croco
dil cu dinți de plastic etc. Și 
meciul se dispută în Iureș 
tineresc, antrenorii cer time- 
aut-uri, suporterii întorc foile 
de desen cu „Vrem victorie!" 
și partida se termină la sco
rul de 72—51 (42—25) în fa
voarea Clubiilui școlar (antre
nor prof. Emil Manea).

A doua zi, în compania oas- 
petelor joacă formația ju
nioarelor II de Ia C.S.Ș. Adi
că, Mariana Nazarie 
a Vl-a), care stă în 
cu Sonia Iovan (susține 
că se cunosc bine).
Faur, Doina Tudoran, __
Marcu și alte foste stele ale 
minibaschetului școlar. Acum, 
partida este mai echilibrată 
(24—24, 30—30), mai spectacu
loasă prin evoluția scorului. 
Sala nu este chiar plină (te
zele astea de sfirșit de an 
slut groaznice !), dar are a- 
tîta forță de „exprimare** că 
arbitrii trebuie să fluiere de 
cîte două-trei ori ca să se audă, 
cit de cît. Spre a nu mal 
vorbi de punctul final; de 
ultima secundă cînd — după 
un joc de mare ambiție — ta
bela electrică consemnează o 
nouă victorie a Clubului șco
lar : 33—32 (21—18).

Ce vreți : seară de baschet 
școlar I

Li- 
prof. 
eco- 

prof. 
final

(clasa 
bloc 

chiar 
Irlna 

Ira

V. TOFAN

AMATORISMUL $1 ÎNALTA
J PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ

(Vrmare din pag. 1)

tare la care a ajuns organismul 
omenesc, din acest punct de 
vedere. Marea performanță dă 
de lucru științelor biologice, 
tehnicii, metodicii etc. trans- 
formîndu-se volens-nolens intr- 
un factor social, cu multe im
plicații.

Talentul și posibilitățile fizice 
și motrice brute au încetat să 
mai fie singurele calități capa
bile să determine obținerea 
unor performanțe înalte, pon
derea lor reducîndu-se, în fa
voarea muncii de pregătire. A 
devenit evident faptul că pre
gătirea creează posibilități de 
performanță chiar și acolo unde 
natura sau alte împrejurări de 
viață au fost vitrege cu unii 
dintre semenii noștri (vezi cam
pioni mondiali de natație cu 
sechele de poliomielită etc.).

Astăzi nu mai este posibilă 
obținerea performanței numai 
cu 2—3 antrenamente pe săp- 
tămînă, făcute în orele libere, 
după munca profesională. Orga
nismul uman nu mai poate face 
față solicitărilor de un nivel 
așa de ridicat,................
gătit în mod 
aceasta- 
Nu trebuie să 
vitatea efortului neuromuscular

fără să fie pre- 
special pentru

uităm că noci-

este invers proporțională cu 
gradul de pregătire, scăzind pe 
măsură ce gradul de pregătire 
și de adaptare crește.

Pregătire înseamnă însă timp, 
mijloace de întreținere — bio
logică și socială — mijloace de 
antrenament, inclusiv instalații 
sportive etc., la care se adaugă 
un volum de muncă cu un con
sum imens de energie psiho- 
fizică. Imaginați-vă că Vera 
Ceaslavska, această minune a 
gimnasticii sportive feminine, a 
lucrat cîte 6—8 ore pe zi timp 
de cca 14 ani pînă să ajungă 
în vîrful piramidei ; că înotătoa- 
rea Debbie Meyer și-a făcut 
din bazinul de înot un al doi
lea mediu de viață ; că Jean 
Claude Killy a alergat ani de 
zile după zăpadă, iarna-vara, 
prin Alpi, prin Pirinei etc, 
pentru a-și „înghiți" porția zil
nică de zeci de kilometri de 
coborire pe schi ; că Oleg Pro- 
topopov, acest neîntrecut balerin 
pe gheață, 
lucrat 
poată 
numai

Mai 
dedicat unor astfel de 
tiri drept „timp liber** 
crat activităților recreativ-edu- 
cative î Mai au oare acești ti-

mărturisește că a 
timp de 15 ani ca să 
oferi un spectacol de 
15 minute etc. 
poate fi socotit timpul 

pregă- 
consa-

tani al sportului timpul și e- 
nergia necesară să se preocupe, 
în paralel, de problemele exis
tenței lor zilnice ? Problema 
nu se pune pentru cei ce au 
mijloace materiale, dar ea de
vine de nerezolvat pentru cei 
ce nu le au, adică pentru cei 
mulți. Aceaștia se văd dintr- 
odată excluși de la posibilita
tea de a-și încerca șansele, dacă 
nu sînt asistați. Fără această 
asistență, se generează practici 
profesioniste în sport ! Dincolo 
de aspectul extrem de dur, 
material, al problemei, trebuie 
să-l vedem și pe cel etic, mo
ral. Este just oare ca pentru 
lipsuri materiale, cei care ar 
putea realiza performanțe 
inalte, să fie puși mereu în si
tuația de a eluda amatorismul 
sau escamota profesionismul 1 
Oare ei sînt de vină că au 
talent, dar nu au posibilitatea 
să demonstreze acest lucru ? 
Performanța, recordul, servește 
oare numai celui care a reali
zat-o ? Ea este numai spec
tacol, prezintă nwmai caractere 
emoționale și nu produce nici 
un fel de mutații științifice, 
economice, culturale, artistice 
etc ? Evident că da ! Beneficiile 
ei se răsfrîng .deopotrivă și a- 
supra societății, dăruind omeni
rii noi parametri, noi orizon-

♦

turi spre Infinitul posibilităților 
omenești.

Precizăm că performanța 
sportivă nu este în mod obli
gatoriu un principiu fatal pen
tru organismul omenesc, pe 
care, se zice că l-ar deteriora 
și-apoi l-ar distruge. Aceasta se 
poate lntîmpla numai atunci 
cînd el nu a fost pregătit și 
adaptat pentru efort, cînd folo
sirea organismului s-a făcut 
fără să se respecte caracteristi
cile lui funcționale.

Nu trebuie să facem nici gre
șeala de a considera că recor
dul ar constitui o „goană după 
senzații tari”. Senzațiile acestea 
nu le pot avea cei ce înfăptu
iesc recordul, ci doar acei din
tre spectatori care și-au tocit 
ascuțimea simțurilor în împre
jurări ce n-au nici o contin
gență cu sportul. Apreciem, de 
asemenea, că nu există antino
mie intre activitatea sportivă și 
dezvoltarea spirituală a celor 
ce se dedică performanței. 
Dimpotrivă, cea mai valoroasă 
odihnă activă, după o oboseală 
fizică, nu poate fi decît o 
activitate spirituală și vicever
sa. Totul este problemă de or
ganizare și metodă, atunci cînd 
există dorința și obișnuința de 
a munci pe ambele ogoare. 
Pentru aceasta este însă ne
voie să se acorde ajutorul ne
cesar celor în cauză pentru ca 
dăruirea lor performanței spor
tive să nu se repercuteze asu
pra vieții materiale.

Ce înțelegem prin această 
asistență, care să fie întinderea 
ei, pe ce durată și pe ce cri
terii să fie acordată, sînt pro
bleme care depășesc intențiile 
articolului de față.

N-am vrea ca din rîndurile 
de mai sus să se tragă con
cluzia greșită că amatorismul e 
pe cale să lase profesionismu
lui arena liberă. Nu, departe 
de noi acest gînd I Profesionis
mul, chiar dacă reușește une
ori să scoată performanțe peste 
cele ale sportivilor amatori, o 
face cu un preț care degra
dează ființa umană.

Rîndurile de față subliniază 
doar faptul că a sosit momen
tul să-i acordăm amatorismu
lui un înțeles nou, pe măsura 
faptelor lui și a realităților din 
viață. Performanțe de înaltă 
valoare pot fi realizate foarte 
bine în condițiunile unui ama
torism asistat de societate. So
cietatea este aceea care are 
datoria să vegheze ca membrii 
ei să nu fie antrenați pe pante 
de dezintegrare socială, să ve
gheze ca fiecărui sportiv de 
înaltă performanță să-i fie a- 
sigurată o pregătire profesio
nală în paralel cu pregătirea 
sportivă și un loc de muncă 
demn în momentul în card a- 
ceștia nu mai pot ține pasul 
cu performanța «portivă.
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UN MECI DESFĂȘURAT SUB SEMNUL EGALITĂȚII
SELECȚIONATA ORAȘULUI PLSEN

SELECȚIONATA BUCUREȘTIULUI 1-0 (1-0)
PLSEN, 30 (prin telefon). 

Profesorul Traian Tomescu, 
conducătorul delegației fotba
liștilor bucureșteni, ne-a fur
nizat eîteva date despre jocul 
selecționatei bucureștene Ia 
Plsen, unde echipa română 
n-a mai întîlnit selecționata 
orașului Praga, așa cum fu
sese stabilit anterior, ci o se
lecționată a fotbaliștilor din 
localitate.

Pe stadionul Skoda-Plsen 
s-au întîlnit, așadar, urmă
toarele formații : SELECȚIO
NATA PLSEN : Kaloun — 
Vacin, Mihalek, Spuka, Hof
mann, Strune, Bachner, Sudik, 
Herbdt, Segmuler, Suss.

SELECȚIONATA BUCU- 
BEȘTIULUI: Suciu — Popea-

cu, Măndoiu (min. 45 — D. 
Nicolae), Grama, Greavu, 
Neacșu, Stoenescu, Țarălungă 
(min. 45 — Codreanu), Dumi
trii! III, Voinea, Creiniceanu.

A arbitrat Chrumpa (Pra- 
ga). Autorul golului: Segmu- 
ler (min. 8).

In prezența a aproximativ 
3 000 de spectatori, pe un 
timp mohorît, s-a desfășurat 
această partidă care a stat tot 
timpul sub semnul incertitu
dinii rezultatului final. Luînd 
un start rapid, gazdele au 
deschis scorul în min. 8 prin 
Segmuler, care a profitat de 
o greșeală a fundașului cen
tral român Măndoiu, și a șu
tat de la circa 8 m în colțul 
lung al porții apărate de 
Suciu. Golul a fost parabil.

Revenindu-și, încetul cu în
cetul pe măsura scurgerii mi
nutelor, fotbaliștii bucureșteni 
au echilibrat partida la jumă
tatea primei reprize. în par
tea a doua a jocului, dominat 
cu destulă autoritate de către 
fotbaliștii noștri, selecționata 
Bucureștiului a trecut de mai 
multe ori pe lîngă egalare, 
dar Dumitriu III și Creinicea
nu au șutat în bară.

Eterna greșeală a fotbaliș
tilor noștri din debutul parti
delor internaționale, în care 
primesc cu mare ușurință go
luri, a privat la Plsen selec
ționata Bucureștiului de un 
rezultat bun (cel puțin egal), 
care ar fi corespuns fiziono
miei generale a jocului.

Din echipa română, o evo
luție remarcabilă au avut-o 
Viorel 
mitriu

Din
Plsen,
lăsat Strune, cel mai bun ju
cător de pe teren.

U. I. A. - prima autoare

IN MECIUL CU SELECȚIONATA POLONIEI

Tinerii fotbaliști români
nu au dat satisfacție

CRAIOVA, 30 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Repre
zentativa de tineret a Româ
niei a evoluat din nou la un 
nivel necorespunzătar și, în 
consecință, a cedat — pe Sta
dionul Sentral din localitate 
— cu 0—2 în fața echipei si
milare a Poloniei. De astă 
dată, toate compartimentele 
echipei au manifestat carențe 
nepermise unei selecționate 
naționale. Majoritatea jucăto
rilor au fost deficitari la ca
pitolul pregătire fizică, ceea 
ce a făcut ca în finalul parti
dei oaspeții să pună complet 
stăpînire pe joc. Și în privin
ța execuțiilor tehnice, compo
nents formației noastre au 
dovedit că nu stăpînesc îndea
juns de bine mijloacele de ba
ză, cum ar fi stopul și pasa. 
Tinerii polonezi au fost supe
riori sub toate aspectele i joo 
bine organizat în apărare, 
atacuri rapide, schimburi de 
locuri și de direcție a atacu
rilor, șuturi puternice și pre
cise la poartă.

In primele minute, românii 
au inițiat ofensive ia poarta 
lui Szaja, însă apărarea oas
peților a rezolvat cu mult 
ealm aceste acțiuni. Echipa 
•poloneză a declanșat; la rîn- 
dul ei, eîteva contraatacuri 
foarte periculoase. Apărarea 
formației române a avut pri
mele emoții în min. 6 și 8, 
cînd Symciac a trimis din a- 
propiere mingea pe lîngă 
poartă. După alte 6 min., o 
acțiune a oaspeților, pe partea 
stingă, a găsit apărarea noas
tră pe picior greșit dar Bula 
a ratat Treptat, treptat, tine
rii jucători români au început 
să acționeze mai legat și apă
rarea adversă a fost nevoită 
să recurgă uneori la faulturi 
pentru a respinge atacurile. 
In plină dominare a formați
ei române, oaspeții au ratat o 
altă ocazie rară i în min. 26, 
Symciao a trecut de apărăto
rii români, care păreau 
uluiți (!), a intrat în careu și a 
trimis balonul pe lîngă poar
tă. De abia în min. 35, ata- 
canții noștri au reușit să cre
eze panică în careul jucători
lor polonezi i Moț a centrat 
și Strîmbeanu, din poziție fa
vorabilă, a șutat năpraznic, 
Insă Szaja — printr-un reflex 
extraordinar — * deviat balo
nul în corner.

Fartea a doua a medului a

început printr-un atac al po
lonezilor. Gadoha, infiltrat pe 
centru, a interceptat balonul 
și — cu toate că era talonat 
de N. Ionescu și Stoicescu — 
a intrat în careu, a șutat și... 
1—0 pentru polonezi. Apoi, 
oaspeții au combinat frumos 
și în min. 53 și-au mărit a- 
vantajul. La o lovitură liberă 
de. pe partea stîngă, balonul a 
ajuns la același Gadoha care 
— nefiind marcat de nici un 
apărător român — a reluat 
nestingherit în plasă. In con-

balon.

Popescu, Grama și Du
lii.
selecționata orașului 

o deosebită impresie a

Meci international

la Dej

Ieri, la Dej, echipa locală 
Unirea a dispus cu 2—1 (1—0) 
de formația maghiară Flore 
Bekescsaba, care activează în 
divizia B. Punctele au fost 
marcate de Cătană (2), res
pectiv Moos.

A. KONTRAY — coresp.

ARBITRI SCOȚIENI LA MECIUL
ELVEȚIA - ROMÂNIA

Ieri a sosit pe adresa F. R. 
Fotbal o adresă în care forul 
nostru de specialitate este a- 
nunțat că partida Elveția — 
România, care se va disputa

LA 7 MAI:

Dinamo Tirana - 
Universitatea Craiova 

balcanică"
Craiova va sus- 
viitoare, la Ti-

in „
Universitatea 

ține săptămîna 
rana, în ziua de 7 mai, cei de-al 
doilea joo 
Adversara 
cunoscuta 
rana.

în „Cupa balcanică", 
craiovenilor va fi 
echipă Dinamo Ti-

ia 14 mai pe stadionul olimpic 
din Lausanne, va fi condusă de 
o brigadă de arbitri scoțieni ce 
urmează a fi desemnați.

va începe
la ora 16,30

Meciul Dinamo București — 
Jiul, ■ care va avea loc duminică 
pe stadionul Dinamo, va începe 
la ora 16.30, nu la 17, cum fuse
se anunțat Inițial. Măsura este 
luată în sprijinul televiziunii, 
dîndu-se astfel posibilitatea unei 
transmisii alternative de la Bucu
rești și Iași.

van In luptă
aeriană pentru

Portarul Moldo

noștri autinuare, jucătorii 
comis nenumărate greșeli. Pa
se la adversari sau acolo unde 
nu se găsea nici un coechi
pier, șuturi puține și impre
cise la poartă, joc lent și in
dividual. Pînă la fluierul final, 
atacanții români și-au creat o 
singură breșă (min. 75) în dis
pozitivul de apărare al polo
nezilor, dar Sălceanu, de la 6 
m, a trimis ușor balonul în 
brațele portarului Szaja.

A arbitrat foarte bine S. 
Oiomakov (Bulgaria), ajutat la 
tușă de O. Gomșa și <3. Savu 
(ambii din Graiova).

ROMANIA — tineret i Mol
dovan — Niculescu, N. Ionescu 
(min. 65, Sărac), Stoicescu, 
Vigu, Dincuță, Strîmbeanu, 
Pantea, Neagu, Lupulescu 
(min. 46, Sălceanu), Moț (min. 
50, Buagău).

POLONIA — tineret i Czaja 
— Leszczynsci, Klinski, Pielok, 
Bykowschi, Kasteian (min. 68, 
Janik), Domarschi, 
Marks, Bula (min. 
nawschi), Gadoha.

Symciac,
70, Bier-

Pompiliu VINTILA

REZULTATE,

MASCULIN DIVIZIA A

Concurs special Pronoexpres
anului și 
1969, Ad

ministrația de Stat LOTO- 
PRONOSPORT a atribuit 340 
autoturisme de diferite mărci 
ți capacități cilindrice.

La 7 mai, aveți din nou po
sibilitatea de a cîștiga au
toturisme, excursii sau pre
mii în bani, participînd ia 
concursul special Pronoexpres 
care atribuie în număr NELI
MITAT autoturisme Dacia 
1100, Moskvici 408 cu 4 faruri 
și radio, Skoda 1000 M.B., 20 
autoturisme și 55 excursii pe 
Coasta Dalmației cu auto
carul, de \circa 18 zile, prin 
tragere la sorți și numeroase 
premii în bani.

Pentru stabilirea numere
lor cîștigătoare se efectuează 
9 extrageri care însumează în 
total 50 de numere.

Numai cu 15 lei se poate 
participa la toate extragerile.

Se participă și pe bilete 
50%.

Amănunte ia agențiile LO- 
TO-PRONOSPORT.

Marți 6 mai este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor.

Da la Începutul 
pînă la 25 aprilie

Numerele extrase la con
cursul PRONOEXPRES nr. 18 
din 30 aprilie.

EXTRAGEREA I :
26 20 23 32
Fond de premii: 436.532

5 28
lei.

II-A :
19

EXTRAGEREA A
45 3 5 7 15

Fond de premii i 356.772
11

lei.
Premiile întregi și sferturi de 

la tragerea LOTO din 25 aprilie.

EXTRAGEREA I : categoria 
I : 1 variantă sfert a 70-400 lei ; 
categoria a Il-a : 5 variante a 
17.600 lei și 4 a 4.400 lei ; cate
goria a III-a : 119 a 1.037 lei și 
67 a 259 lei ; categoria a IV-a : 
337 a 438 lei și 258 a 109 lei ; 
categoria a V-a : 724 a 246 lei 
și 536 a 61 lei.

Cîștigătorul premiului de ca
tegoria I sfert este participantul 
Stoica Paraschiv din Reșița.

EXTRAGEREA A II-A : cate
goria B : 3 variante sfert a
33.214 lei; categrria Ct 5 a 
12.455 lei și 12 a 3.113 lei ; ca
tegoria D : 523 a 100 lei și 1.606 
a 25 lei.

Report categoria A: 283.038

? meu 1969
■

Autoturisme 
«excursii pe Coasta 
Dalmației

> premii în bani

concursul special 
PRONOEXPRES

„lanternei roșii” 
asupra liderului 

,____ , în derby ui local
disputat duminică Ia Arad 
a fost și este apreciată nu 
numai ca marea surpriză a 
etapei, ci chiar a întregului 
campionat. Fără să aducă 
ultimei clasate un beneficiu 
util (cu toate cele două 
puncte obținute, Vagonul 
are în continuare șanse in
fime de a se salva de la 
retrogradare), acestei sur
prize i se poate atribui, 
insă, meritul de a fi redes
chis lupta pentru titlu, care 
doar cu 24 de ore înainte — 
prin înfrîngerea dinamovi- 
știlor bucureșteni — părea 
în bună măsură încheiată.

Neașteptatul deznodămînt 
al derbyului arădean a dat 
naștere la multe comentarii, 
și aproape în unanimitate 
s-au adus elogii celor de 
la Vagonul pentru conduita 
corectă avută în această îm
prejurare, pentru spiritul 
de sportivitate și demnitatea 
cu care au abordat confrun
tarea cu liderii. Fără a le 
contesta aceste merite, tre
buie să subliniem, insă, ca 
unii care am fost la fața 
locului, că elevii lui Dvor- 
jak și Dușan n-au făcut du
minică un joc mare (cum 
s-ar putea crede din elogiile 
celor ce au comentat de
parte fiind de stadionul 
din Arad) și nici n-au dus 
o luptă lipsită de menaja
mente pentru victorie. Dim
potrivă, evoluția lor a fost, 
cum am afirmat și in cro
nica meciului, destul de 
modestă, iar în cazul unora 
dintre ei (Arnoțchi și Dcm- 
brovschi, de pildă) chiar 
foarte ștearsă. Dacă au în
vins, totuși, aceasta se da- 
torește îndeosebi portarului 
Gherghel, care a avut in
tervenții prompte și inspi
rate, precum și Iui Stânoaie, 
a cărui ambiție și combati
vitate în joc s-au distins de 
indiferența celorlalți coechi
pieri din linia de atac.

Pentru a restabili, . deci, 
adevărul trebuie să spunem 
că surpriza de la Arad iși

Victoria 
(Vagonul) 
(U-T.A.)

are explicația mai puțin in 
replica dată de purtătorii 
„lanternei roșii4* și în prin
cipal in comportarea sub 
orice critică a liderilor. 
U.T.A. a dovedit, cu precă
dere în această partidă, că 
se află departe de forma 
din sezonul de toamnă, care 
a dus-o în fruntea clasa
mentului. Apărătorii au ma
nifestat multă nesiguranță, 
au fost ușor depășiți, mij
locașii s-au dus deseori (și 
neinspirat) inainte, lăsînd 
descoperită zona lor și 
sporind aglomerarea din ca
reul advers, unde înaintașii 
acționau lent și confuz. Au 
lipsit intregii echipe viva
citatea necesară, combativi
tatea și forța de joc, defi
ciențe care au fost semna
late și în alte meciuri pre
cedente-

Antrenorul federal Coio- 
man Braun-Bogdan, un bun 
cunoscător al acestei echipe, 
ne spunea după meci că 
U.T.A. resimte o oboseală 
psibo-fizică, ca și lipsa 
unor jucători de rezervă cu 
valoare, care să-i poată în
locui, în anumite partide, 
pe titularii ce nu corespund.

Se pare; însă, să Ia e- 
clipsa din ultima vreme a 
echipei antrenate de N. 
Dumitrescu au mai contri
buit și alte cauze, printre 
care nu cea mai puțin im
portantă ar fi înfumurarea 
.ce l-a cuprins pe unii din
tre jucători, care cred, pro
babil, că se poate cuceri ti
tlul și fără eforturi deose
bite, fără dăruire totală în 
joc.

Dacă lucrurile vor conti
nua să meargă pe același 
făgaș, U.T.A. are toate șan
sele să rateze cîștigarea 
acestui campionat, in a 
cărui primă parte meritele 
sale au fost incontestabile. 
Avem insă dreptul să spe
răm că echipa arădeană iși 
va reveni din acest impas, 
că va ști să-și apere cu 
dirzenie poziția. Totul de
pinde numai de ea.

I. MITROFAN

CONVORBIRE CU ACADEMICIANUL CRISTOFOR SIMIONESCU
Istoria cunoaște destule e- 

xemple de oameni de știință 
sau de litere, a căror pasiune 
pentru educație fizică, pentru 
sport a devenit o realitate 
notorie, sau aproape, privită 
de-a lungul timpurilor cu 
zîmbet îngăduitor, sau cu un 
sentiment de curiozitate, ca 
un capriciu, sau, în cele din 
urmă, ca un semn de vitali
tate și de înțelepciune.

Apelînd la primele exemple 
care ne vin în minte, vom 
cita numele lui Henry de 
Montherlant, Pasteur, Mau
passant, Pavlov, Gamus, sau 
de la noi, Mihail Sadoveanu, 
Iuliu Hațieganu, Liviu Re- 
breanu, Ionel Teodoreanu, 
Mihail Sebastian.

Toți au iubit mișcarea li
beră, sportul, toți i-au con
sacrat sute, poate mii de ore, 
puține totuși — în raport cu 
pasiunea lor pentru educația 
fizică, multe — în raport cu 
prețioasa lor activitate pro
fesională, științifică, literară.

Zilele trecute ne-au prilejuit

fericita întîlnire cu eminen
tul om de știință român 
CRISTOFOR SIMIONESCU, 
rectorul Institutului politeh
nic din Iași, președinte al fi
lialei ieșene a Academiei, 
membru al Consiliului de 
Stat, și nu mică ne-a fost 
uimirea descoperind în remar
cabila-! personalitate un mare 
iubitor de fotbal, un mare iu' 
bitor de sport.

Cu atît mai revelatoare, 
mai pasionantă, a fost discu
ția pe care am avut-o cu 
domnia-sa, cu cît, de la pri
mele cuvinte, savantul român 
ne-a avertizat cu o fermecă
toare sinceritate.

— Să știți că zeci de ani 
am fost un adversar impla
cabil al sportului. înverșuna
rea mea, sădită în fragedă 
tinerețe, pe vremea liceului, 
cînd nu eram în stare să sar 
capra la gimnastică, ca să nu 
mai vorbesc de calul cu mi
nere, s-a transformat în ra
ționament mai tîrziu, atunci 
cînd am ajuns Ia concluzia că

activitatea sportivă mi-ar gre
va timpul, pe care eram ho
tărî! să-l închin exclusiv ști
inței. Deși am avut întotdea
una o mare stimă pentru cul
tura antică, mi-am imaginat 
că pot realiza dezideratul 
mens sana fără să consacru 
corpului o activitate deosebi
tă. In treacăt fie spus, să știți 
că astăzi regret că nu am fă
cut în tinerețe sport, anumite 
slăbiciuni fizice de acum a- 
mintindu-mi greșeala anilor 
de demult în această direc
ție.

Dar, pentru că nu despre 
acest lucru vreau să vă vor
besc, am să vă surprind, de
sigur, spunîndu-vă că azi, eu, 
inamicul nr. 1 a) sportului de 
acum cîțiva ani, sînt un mare, 
vă asigur, un mare pasionat 
al fotbalului.

REP: O revoluție calitati
vă uluitoare.

— Intr-adevăr. Uluitoare a 
fost și pentru mine revelația 
umanismului acestui splendid 
joc. Am fost cîndva, sînt mai

LULUI

CLASAMENTE...

ATE

1. Steaua 21 18 3 0 478-258 39
2. Din. Buc. 21 17 3 1 390-271 37
3. Poli. Tim. 21 10 3 8 348-309 23
4. Din. Bacău 21 10 3 8 315-305 23
5. „U“ Cluj 21 10 2 9 396-371 22
6. Din. Bv. 21 8 2 11 354-407 18
7. Rafinăria

Telcajen 21 8 1 12 350-415 17
8. „U“ Buc. 21 6 3 12 325-360 15
9. Poli. Galați 21 6 1 14 339-429 13

10. Timișul
Lugoj 21 1 1 19 288-458 3

FEMININ DIVIZIA A
1. Rapid 21 18 0 3 285-187 36
2. „U“ Tim. 21 17 1 3 264-165 35
3. Confecția 21 14 3 4 229-189 31
4. „U“ Buc. 21 13 3 5 216-182 29
5. Rulmentul

Brașov 21 9 2 10 237-247 20
6. Const Tim. 21 8 2 11 194-215 18
7. Voința

Odorliel 21 6 2 13 213-234 14
8. Prog. Buc. 21 6 0 15 212-269 12
9. Liceul nr. 4

Timișoara 21 3 2 16 126-213 8
10. Textila

Buhușl u 3 1 17 214-279 7
REZUL' 

DIN DIVIZIA B
MASCULIN seria I : Trac

torul Brașov - Inst. Ped. Bacău 
13 — 16 (7 — 8), Agronomia 
Iași - Voința Buc. 16 - 15 
(8 - 9), A.S.A. Tg. Mureș — 
Știința Ploiești 14 - 13 (7-8), 
Politehnica București — Cauciu
cul Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
11 - 11 ’ “■ “ ' ’ “ " 
raș — 
19 - 13 
C.S.M.

(4 — 5), Chimia Făgă- 
Medicina Tg. Mureș 
(9 — 5) seria a Il-a : 
Reșița — Tehnometal 

Timișoara (nu s-a disputat),

Selecționata Tolbuhin

Energia Clmpina 4-3; la box
In continuarea turneului pe 

care-1 face în țara noastră, se
lecționata de box-juniori a 
orașului Tolbuhin (Bulgaria) 
a întîlnit la Cîmpina echipa 
similară a asociației Energia. 
Meciul a stîrnit un interes 
deosebit, fiind primul contact 
internațional al boxerilor lo
calnici. Oaspeții au cîștigat 
cu scorul de 4—3.

Cîteva rezultate t Atanasov 
b.ab. 1 S. Preda ; L. Uță b.p. 
V Kolef; V. Giurgiucă b.ab. 
2 S. Kolef ; S. Dimitrov b.p. 
L. Vodă; Al. Tîrboi b.k.o. 1 
Todorov.

E. STROE — coresp.

„Cupa primăverii
Metalul Copșa Mică — Textila 
Cisnădie 26 - 10 (12 - 2), 
Universitatea Craiova — Mine
rul Baia Mare 13 - 13 (5-7), 
Știința Petroșeni — Gloria Arad 
15 - 13 (8 - 3), Știința Lovrin
— Eleetroputere Craiova 29—14 
(14 - 4).

FEMININ seria I : Sc. sp. 
nr. 2 Buc. — Inst. Ped. Bacău 
12-7 (4-6), I.E.F.S. - Chi
mia Oraș Victoria 13 — 8 (7—3), 
Politehnica Galați — Politehnica 
Iași 12 — 7 (5 — 4), Chimia 
Buzău — Șc. sportivă Ploiești 
13 — 11 (9 — 5), seria a Il-a : 
Universitatea II Timișoara
— Știința Petroșeni 8 — 7
(3-4), Mureșul Tg. Mureș — 
Zorile Bistrița 12 — 10 (6 — 6), 
Universitatea Craiova — C.S.M. 
Sibiu 9 - 22 (7 - 14), Cons
tructorul Baia Mare — Șc. sp. 
Tg. Mureș 10 — 10 (4 — 5), Uni
versitatea Cluj — Voința Sighi
șoara 20 — 6 (10 — 3).

De luni, aproape 100 de ju
cători din Capitală sînt în în
trecere pentru „Cupa primă
verii”, competiție organizată de 
comisia de tenis a municipiu
lui București. Jocurile se des
fășoară pe terenurile Centru
lui de antrenament nr. 2 din 
Calea Plevnei și constituie un 
bun prilej de stimulare a te- 
nismanilor din eșalonul frun
taș al Capitalei. Totodată, un 
turneu feminin paralel, reu
nește pe terenurile din parcul 
sportiv Dinamo un număr de 
36 de jucătoare, în cadrul 
aceleiași competiții.

Iată eîteva dintre rezultatele

înregistrate : Bogdan — Hutzl
6— 2, 6—2 ; Mita — Budoiu
7— 9, 6—0, 6—0 ; Suto — Asta- 
los 6—2, 6—2 ; Cruceanu — 
Hagiu 6—3, 6—2 ; Hanganu — 
Popescu 6—2, 6—2.

întrecerile se vor încheia 
duminică.

si Timișoara->

DUPĂ MECIURILE RESTANTE
RAPID (f), PE PRIMUL LOC

(H, 
re

RAPID — I.E.F.S. 3—0 
3, 3). Scăpate de obsesia 
trogradării, studentele au evo
luat relaxat și... dezinteresat. 
In primul set, însă, rapidistele 
s-au complăcut, poate din 
cauza oboselii, în jocul parte
nerelor, fiind la un pas de a-1 
pierde.

MEDICINA — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 3—1 (8, 
5, —14, 7). O partidă disputată 
cu vioiciune, reflectînd încli
națiile ambelor echipe spre 
jocul în mișcare. Mai bine or
ganizate în compartimentul 
ofensiv, bucureștencele au 
reușit adesea să stopeze
trăgătoarele principale ale 
oaspetelor. fapt ce le-a înles
nit succesul.

în clasament, Rapid a trecut 
pe locul I, la egalitate cu Di
namo (42 p).

DAN ILIESCU — coresp.

După o 
ani (I), 

gazda unei competiții de te
nis, rezervată unor jucători 
din rîndul echipelor divizio
nare. Jocurile, disputate pe 
terenurile Electrica, au furni
zat un spectacol urmărit cu 
interes, cum au fost în spe
cial partidele i Spătaru — 
Takacs 6—3, 6—1 ; Hulpe — 
Crișan 7—5, 6—4.

Iată clasamentele finale t 
1. Selecționata orașului Cluj 
36 p ; 2. Sel. Arad 24 p ; 3. 
Sel. Timișoara 20 p. La se
niori i 1. Gh. Komorczi (Cluj) 
8 p ; 2. L. Boldor (Cluj) 6 p ; 
3. I. Spătaru (Tim) 4 p. La 
senioare i 1. Vera Rado (Cluj) 
8 p ; 2. Lucia Tănăsescu (Cluj) 
6 p ; 3. R. Kervinger (Arad) 
4 p. La juniori au cîștigat 
C. Htilpe (Cluj) și Elena Mus
că (Arad). P. ARCAN — co
resp. principal.

4
pauză nedorită de 
Timișoara a fost

pe DIN NOU LA POLO
Finala echipelor de șah

La Cluj, încep întrecerile 
turneului final al campiona
tului republican de șah pe 
echipe mixte. Participă 10 for
mații, calificate din faza se
mifinală și anume : Construc
torul — campioana de anul 
trecut, Electronica, Universi
tatea și C.P.M. din București, 
C.S.M. Cluj, Voința Sighetul 
Marmației, Medicina Iași, Cri
șul Oradea, Politehnica Bra
șov . și Constructorul Galați, 
întrecerile se desfășoară între 
2 și 11 mai.

Start în cel de-al 24-lea 
campionat național de polo. 
La București, Cluj și Arad se 
desfășoară, mîine dimineață, 
întrecerile primei etape, care 
programează următoarele par
tide : Progresul Buc. — Voința 
Cluj/ Dinamo — C.S.M. Me
talul roșu Cluj și Rapid Buc.— 
Crișul Oradea (în această or
dine, la bazinul Dinamo, de la 
ora 10), Vagonul Arad — 
Steaua și Politehnica Cluj — 
I.E.F.S.

pid, T. Ghidali (Rapid) și I. 
Alexandrescu (Grjșul) pentru 
I.E.FJS., A. Zabu (Vagonul) și 
V. Rus
mo, iar
Gyorgy 
tehnica

(Politehnica) la Dina- 
fostul dinamovist 

s-a reîntors la Poli- 
Cluj.

• In ioturile celor 10 for
mații participante au surve
nit eîteva modificări : N. Fi- 
roiu (Steaua) și R. Lazăr 
(I.E.F.S.) vor juca pentru Ra-

• Pentru «ele 90 de parti
de ale actualei ediții, federa
ția de specialitate a anunțat 
o listă de 20 de arbitri, prin
tre care se află Z. Norman și 
L. Weinreich (Timișoara), Gh. 
Bazsa, I. Maxim (Cluj), Șt. Ka- 
racsoni (Oradea), A. Kiss, Șt. 
Simon (Tg. Mureș), N. Nico- 
laescu, dr. I. Drăgan, H. Ia
cobini, Gh. Dumitru, P. Nicu- 
lescu și G. Mărculescu (Bus.).

mulți ani de atunci, la un 
îneci de fotbal la care am 
fost pur și simplu „adus" de 
cîțiva colegi de muncă. Me
ciul care (curios) mi s-a pă
rut destul de interesant, s-a 
încheiat cu înfrîngerea „echi
pei noastre", a ieșenilor. I-am 
văzut pe oamenii aceia, băr
bați în toată firea, plîngînd 
de amărăciune că pierduseră 
partida. Atunci am înțeles că 
fotbalul nu este un simplu 
joc, ci este o felie de viață 
în care omul iși dăruiește 
multe din virtuțile sale. Rea
litatea a fost că după această 
emoționantă primă întîlnire, 
am revenit la fotbal, cucerit 
fiind apoi, zi cil zi, de frumu
sețea lui exterioară, latura sa 
spectaculară, aș spune chiar 
estetica sa, ca și de frumti- 
sețea-i lăuntrică, capacitatea 
sa de forjare a oamenilor, a 
caracterelor.

REP : Iertați-mi revenirea, 
dar v-aș întreba cum vedeți 
cu ochii de azi, ai profesoru
lui de chimie macromolecu- 
lară, raportul studiu-sport la 
studenți ? »

— Evident, azi nu-1 văd ca 
un roport antagonic. Consider 
chiar Că pentru studenți spor
tul de masă este o necesitate. 
Cel de performanță, însă, 
fotbalul de divizia A, de e- 
xemplu, se potrivește numai 
subiecților bine echilibrați, 
numai aceștia reușind să facă 
față în mod fericit ambelor 
performanțe, și cea profesio
nală, și cea sportivă.

REP : Am auzit destule voci 
susținînd că sînteți marele 
animator moral al echipei de 
fotbal Politehnica Iași. Date 
fiind multiplele și importan
tele dumneavoastră activități 
și răspunderi științifice și 
obștești, iubitorul de fotbal 
anonim încearcă un senti
ment de deosebită «onsidera- 
ție la gîndul că aportul dum
neavoastră în favoarea aces
tui sport are semnificația ți
nui sacrificiu de mare preț.

— Sînt, este adevărat, ua 
mare iubitor al echipei Poli
tehnica. Țin la ea și o sprijin 
și eu pe măsura puterilor 
mele. Intre altele, să știți că 
urmăresc cu atenție pregăti
rea profesională a fotbaliști
lor ieșeni care, spre satisfac
ția mea, acordă tot interesul 
studiului. Constat cu bucurie 
că, față de anii trecuți, echi
pa noastră se află intr-un pro
ces de ascensiune, cu opinte
lile și cu dificultățile carac
teristice oricărei ascensiuni, 
dar acesta este sensul 
ției ei, in sus.

Fenomenul, pentru 
care-1 cunoaște mai 
proape, pentru cineva 
trăiește, este dinamizant și 
pasionant, meritînd timpul pe 
care i-1 consacri.

Fotbalul, zic eu, iși me
rită din plin stima și dragos
tea noastră.

Marius POPESCU

evoiu-

cineva 
îndea- 
care-I

Numărul viitor al ziarului 
SPORTUL va apărea «îmbă
ta 3 mai, la orele obișnuite. 
Rugăm pe corespondenții 
noștri să telefoneze vineri, 
începînd de la ora 10.



Alergătoarele vor
parcurge distanțe mai
lungi la apropiatele
campionate europene

CURSEI MUNȚILOR

l

Cu prilejul campionatelor 
europene de atletism, progra
mate în toamnă . la Atena, 
atletele vor concura oficial, 
pentru prima oară, în două 
probe noi : 100 metri garduri 
și 1500 m plat. Hotărîrea a 
fost luată de Congresul Fede
rației internaționale de atle
tism, desfășurat la Ciudad de 
Mexico concomitent cu Jocu
rile Olimpice. Ce a determinat 
introducerea unor asemenea 
probe ? S-a considerat că atle
tismul feminin a intrat într-o 
etapă nouă, că sportivele dau 
dovadă de calități superioare 
celor etalate de generațiile 
precedente, chiar cu numai 
cîțiva ary în urmă și capaci-

Campionatele europene

ORGANIZATE DE LOTO- PRONOSPORT de popice pentru juniori

• Intre 7 și 10 mai
4 etape în împrejuri
mile stațiunii Sinaia

Clubul cu cei mai mulți 
campioni la ciclism — Dinamo 
București — își onorează și 
în acest an îndatoririle față 
de sportul cu pedale. între 7 
și 10 mai va organiza cea de 
a X-a ediție a „Cursei Mun
ților", întrecere de fond in
ternațională. în calitate de 
coorganizator apare, pentru 
prima dată oficial, și A.S. 
Loto-Pronosport. Este o ches
tiune de formă, pentru că bi
necunoscuta instituție este, 
în fapt, un veritabil și eficient

C.E. feminine
de gimnastică

vor reuni 20 de țări
Anul acesta, campionatul 

european feminin de gimnasti
că se va desfășura în localita
tea suedeză Landskrona în zi
lele de 17 și 18 mai. Pînă în 
prezent și-au confirmat parti
ciparea gimnaste din 20 de 
țări : Austria, Belgia, Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Franța, Olanda, Polo
nia, România, Ungaria, 
U.R.S.S., Suedia și altele.

La aceste campionate, Ceho
slovacia va fi reprezentată de 
Hana Liskova (17 ani) și In
dra Kostialova (22 ani). Lis
kova a cîștigat recent con
cursul de selecție de la Praga, 
totalizînd la individual com
pus 38,35 puncte.

coorganizator al 
acțiunilor inițiate 
românesc. Atașarea ei pe fir
ma competiției n-a fost decît 
p chestiune de justețe.

„Cursa Munților" va avea 
ca sediu permanent Sinaia. 
In jurul acestei stațiuni mon
tane se vor desfășura toate 
cele 4 etape, plecările și so-' 
sirile urmînd să aibă loc, ca 
de obicei, în centrul orașului. 
Iată de altfel itinerariul i 
etapa I, 7 mai: Sinaia — 
Brașov — Vlădeni — Sinaia, 
142 km; etapa a II-a, 8 mai: 
Sinaia — Brașov — Pîrîul 
Rece — Sinaia, 98 km ; etapa 
a IlI-a, 9 mai : circuit în o- 
rașul Sinaia, 36 km ; etapa a 
IV-a, 10 mai : Sinaia — Brașov 
— Poiana Brașov — Sinaia, 
104 km. în total, rutierii vor 
avea de parcurs 380 km în 4 
zile de concurs.

La startul competiției și-au 
anunțat participarea cicliști 
de valoare din Uniunea So
vietică, Polonia, Cehoslovacia 
și Ungaria. Vor fi prezenți, de 
asemenea, cei mai buni ru
tieri din țara noastră, alergă
tori ai cluburilor sportive Di
namo și Steaua, precum și ai 
■'altor cluburi și asociații din 
Capitală și din provincie. E- 
chipele vor fi alcătuite din 
5 cicliști, urmînd să se alcă
tuiască clasamente individuale 
și pe echipe.

C.s.M. Metalul

Clicmia

(cehoslovacia)

majorității 
în ciclismul

Ținînd seamă de profilul 
muntos al etapelor, de forma 
bună manifestată de o serie 
de sportivi români în întrece
rile din Franța și de valoroa
sa companie de peste hotare 
ce li s-a asigurat putem să 
așteptăm o cursă animată, cu 
medii orare ridicate.

La tenis de masă

JAPONIA DUBLA
ÎNVINGĂTOARE

ÎN FAȚA EUROPEI
Maria Alexandru

Comisia tehnică a F.I.Q. (Fe
derația internațională de po
pice) a tras la sorți ordinea in
trării în arenă a participanților 
la campionatele europene de 
popice — juniori (tineri pînă la 
23 de ani), ce se vor desfășura 
la Niirnberg, între 25 și 30 mai 
Din cele cinci reprezentative 
care s-au înscris la proba pe 
echipe România figurează pe 
poziția a IV-a. Ordinea intră
rii pe piste este următoarea : 
1. Cehoslovacia, 2. Iugoslavia, 
3. Austria, 4. România și 5 R.F. 
a Germaniei. La individual — 
unde vor mai participa spor
tivi din Ungaria. Italia și Fran
ța — tinerii noștri popicari vor

intra în joc printre ultimii.
Prima ediție a „europenelor” 

de juniori va cuprinde numai 
probe pentru băieți, întrecerea 
fetelor nemaîavînd loc deoare
ce nu s-au înscris în competi
ție minimum patru echipe.

Lotul țării noastre care se 
pregătește 'pentru actuala edi
ție a C.E. cuprinde opt jucă
tori, și anume : I. Băiaș (Olim
pia Reșița), 
Reșița), C. 
rești), Gh. 
Teleajen), 
Cluj), Gh. 
București), 
Mureș)’ și Al. Cătineanu (Gloria 
București). Antrenor : T. Buzea.

I. Tismănaru (C.S.M. 
Voicu (Voința Bucu- 
Silvestru (Rafinăria 

I. Ștefucz (Voința 
Dumitrescu (Gloria

I. Fodor (Voința Tg.

tatea lor de rezistență a cres
cut. Pe scurt — atletismul fe
minin s-a maturizat I

Așadar, în locul vechii pro
be de 80 metri garduri, de a- 
cum înainte, alergătoarele își 
vor disputa întîietatea pe dis
tanța de 100 metri. Dar nu 
numai atît. înălțimea gardu
rilor crește de la 76,2 cm la 
83,8 cm. Explicația oficială o 
constituie faptul că „sporti
vele au devenit mai înalte". 
Pentru unele din ele, în spe
cial cele dotate cu picioare 
lungi, vechea înălțime a gar
durilor invita mai curînd la... 
o plimbare de plăcere cu pași 
tropotiți decît la o întrecere 
cu secundele. Noua prevedere 
regulamentară a creat însă și 
noi griji 
tr-adevăr, 
condițiile 
probei de 
sibilă numai atletelor care au 
o înălțime de cel puțin 1,70 m. 
La această probă urmează să 
fie stabilite, abia de acum îna
inte, recorduri continentale și 
mondiale, deoarece chiar dacă 
a fost practicată, neoficial, în 
U.R.S.S. și în R.F. a Germa
niei, alergătoarele au trecut 
pînă nu de mult peste garduri

antrenorilor. In
se considefă că, în 
date, practicarea 

garduri va fi acce-

joase, cu vechile dimensiuni.
Recent, campioana olimpică 

la Mexico în proba de 80 me
tri garduri, australiana Mau
reen Caird și-a încercat, la 
Melbourne, forțele pe noua 
distanță și în noile condiții 
regulamentare. Timpul reali
zat de ea a fost de 13,5. Ceva 
mai tîrziu însă, medaliata cu 
argint la J.O. Pamela Kil
born a obținut 13,35, timp 
considerat, deocamdată drept 
record mondial neoficial la 
100 m garduri femei.

In schimb, în noua probă 
de 1 500 m, distanța a fost 
parcursă, încă de acum cîțiva 
ani, de atlete din Olanda, 
U.R.S.S., R.F. a Germaniei, 
Marea Britanie și din alte 
țări. Există chiar un record 
mondial, bineînțeles neoficial, 
care aparține olandezei Maria 
Gommers, cu 4:15,6. Englezoai
ca Ann Smith a realizat pe 
1500 m timpul de 4:17,3. iar 
pe distanța de o milă 4:37,0. Se 
apreciază că o alergătoare de 
800 metri, bine antrenată, tre
buie să obțină la 1500 m a- 
proximativ dublul timpului 
pe 800 m, la care se adaugă 
10 secunde. Maria Gommers 
poate fi invidiată, în acest 
sens, de atleți renumiți currj 
sînt Jim Ryun, Peter Snell ți 
Herb Elliott. Pe noua dis
tanță, ea a dublat pur și sim
plu performanța ei pe 800 me
tri, demonstrînd o rezistență 
deosebită. Numeroși medici și 
specialiști consideră că acest 
fapt este cea mai bună dovadă 
a creșterii potențialului orga
nismului feminin.

roșu cluj —

Novoliy

8-4 la polo
CLUJ, 30 (prin telefon). Miercuri 

seară a avut loc la bazinul Tine
retului o întrecere internațională 
de polo între formațiile C.S.M. 
Metalul roșu Cluj și Chemia No- 
vaky 
revenit 
rul de

(Cehoslovacia). Victoria a 
poloiștilor români, cu sco- 
8-4 (2-0, 2-1, 2-1, 2-2).

PAUL RADVĂNI-coresp.

întrecut-o pe llamada
MUNCHEN 30 (Agerpres). — 

în localitatea Wiesloch s-a dis
putat întilnirea de tenis de 
masă dintre selecționatele mas
culine și feminine ale Europei 
și Japoniei. Din echipa femi
nină a Europei a făcut parte 
și Maria Alexandru. Jucătoarea 
româncă a învins-o cu 21-17, 
17—21, 24—22 pe Hamada și a 
pierdut cu 6-21, 21-18, 12-21 la 
Kowada. Alte rezultate : Grin
berg (U.R.S.S.) — Kowada 21—
18, 21—19 ; Hamada — Grin
berg 17-21, 21-17, 21-13 ;
Kowada, Kono — Grinberg 
(U.R.S.S.), Schiller (R.F. n Ger
maniei) .21—19, 15—21, 21—
19. Scor final 3—2 în favoarea 
Japoniei.

în meciul masculin jucătorii 
japonezi s-au impus categoric 
ciștigînd cu scorul de 5—1. Sin
gura victorie a europenilor a 
fost obținută de vest-germanul 
Scholer, care l-a învins cu 
21-11, 21-14 pe Ito, cîștigătorul 
probei de simplu la recentele 
campionate mondiale. în cele
lalte partide s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Ito - 
Gomoșkov (U.R.S.S.) 26-24,
21—19 : Tasaka — Scholer 21—14, 
21-16 ; Hasegawa - Surbek 
(Iugoslavia) 10-21, 21-18, 21-18 ; 
Hasegawa — Gomoșkov 21-14, 
21—13 ; Tasaka — Surbek 21—16, 
21-14.

(l

telexTelex
In primul meci al semifinalelor 
C.C.E. la volei (feminin),' echipa 
Ț.S.K.A. Moscova a învins cu 
3—1 (15—11, 8—15, 15—11, 15—6) for
mația Slavia Bratislava. Returul 
la Bratislava.

Pentru prima oară tn lume se va 
disputa ira meci de fotbal pe un 
teren acoperit cu „gazon artificial" 
în orașul Portland (S.U.A.), unde 
la 19 mai vor susține un meci 
demonstrativ echipele britanice 
West Ham United șl Kilmarnock.

Cicliștii polonezi șl sovietici se 
pregătesc pentru „Cursa Păcii”, 
participînd la » întrecere pe șo
selele poloneze. După trei etape, 
conduce Dimltriev ; 2. Sokolov ; 
3. Neliubln (toți U.R.S.S) ; 4.
Gawllczek (Polonia).

Federația maghiară de canotaj 
academic a cerut federației in
ternaționale să i se acorde orga
nizarea campionatului european 
feminin din 1970.

Campionatul feminin de baschet 
ai Albaniei a revenit anul acesta 
echipei „17 Nandori", urmată de 
formația universitară din Tirana 
șl de echipa Scanderbeg.

nouă 
olimpic

Eddy Merckx a obținut o 
victorie. Pe velodromul 
din Roma, el a cîștigat un con
curs „omnium" rezervat profe
sioniștilor. in proba de kilometru 
lansat (perechi), Eddy Merckx și 
italianul Fonti au realizat tim
pul de 52,3 (medie orară : 55,066 
km). Pe locul doi s-au clasat A- 
dorni și Meali.

In campionatul englez de fotbal 
s-au- disputat două meciuri res- 

’ tanță : Everton — Arsenal 1—0 :
Leicester City — Tottenham 1—0.

După șase etape, in Turul ciclist 
al Spaniei continuă să conducă 
rutierul belgian Raymond Steeg- 
mans, urmat de englezul Wright 
— la 2 s, spaniolul Echevarria la 
9 s, italianul Michelotto

ROOSBROECK CONDUCE
CICLIȘTII ROMÂNI LA 2; 27,0 DE LIDER

Cinci sau șase francezi la campionatele europene

BRUXELLES 30 
— în turul ciclist 
(amatori), conduce după trei 
etape sportivul belgian Van 
Roosbroeck, urmat de compa
triotul său Verstraeten — la 
15 sec, și olandezul Den Har- 
tog — la 23 sec. Cicliștii ro
mâni Moldoveanu, David, E- 
gyed și Ardeleanu sînt situați 
în partea a doua a clasamen
tului la 2:27,0 de lider. Zie-

(Agerpres). 
al Belgiei

gler are o întîrziere de 2:56,0, 
iar Puterici de 14 36,0.

Pe echipe, conduce clubul 
belgian Velo Club Heist. For
mația României este situată 
pe locul 15 la 6:41,0.

Etapa a 3-a, Arendonk 
Berlare (158 km) a revenit 
Roosbroeck cronometrat 
3h 44:10,0. Cicliștii români 
sosit eu grosul plutonului
1:29,0. La Turul Belgiei parti
cipă 146 concurenți.

lui
cu 
au
la

Aldo Cosentino (categoria cocoș), cel mai bun boxer francez pen
tru campionatele europene de la București

Franța va fi, bineînțeles, re
prezentată la campionatele eu
ropene de la București. Din ne
fericire, datorită trecerii la pro
fesionism a celor mai buni a- 
matori ai noștri, nu va fi vorba 
de o formație completă. Vor 
participa cinci boxeri, ca și la 
Mexico, sau cel mult șase- Cam
pionatele ~ 
desfășurat 
ansamblu 
chilibrate, 
tante indicații

Franței, care s-au 
la Beziers, dacă în 

au fost destul de e- 
nu au adus impor- 

selecționerilor

revelații 
dl. Jean 

boxului
federali și mai ales 
marcante. De aceea, 
I .etessier, directorul 
național, și comisia de amato
rism vor trebui să aștepte com
petițiile pregătitoare, prevăzute 
in luna mai, pentru a decide 
selecția pentru București.

Cea mai importantă dintre a- 
ceste competiții va fi turneul 
disputat pe categorii de greuta
te, organizat la începutul lunii 
mai în Bretania, la Saint Brieuc. 
Este, de altfel, prima dată cînd 
federația franceză de box se 
decide să pună pe picioare o 
astfel de competiție, care este

curentă în străinătate, mai ales 
în estul european. Pînă în pre
zent noi ne mulțumeam cu un 
meci internațional, țară contra 
țară, în general fără o mare 
semnificație. Teama de a vedea 
pe boxeri învinși înaintea cam
pionatului îi determina pe con
ducătorii federali să trateze cu 
națiuni mici (pugilistic vorbind) 
ca Danemarca, Irlanda sau Ța
ra Galilor. Turneul de la Saint 
Brieuc, limitat în timp pentru 
că se va disputa în numai două 
zile, va avea cel puțin meritul 
de a oferi reprezentanților 
noștri două lupte în trei zile. 
De fapt, la toate categoriile 
unde reprezentativa franceză 
este mai puternică, vor fi invi
tați cite doi boxeri străini — 
de preferință anglc-saxoni sau 
scandinavi — pentru a se în- 
tîlni cu boxerii noștri. In prin
cipiu, bazîndu-ne pe informa
țiile recentelor campionate se 
poate aștepta desfășurarea a- 
cestor mini-turnee la următoa
rele ■ categorii : muscă, cocoș, 
pană, ușoară și grea. înseamnă 
oare aceasta că cele cinci cate
gorii vor fi reprezentate la 
București ? Nimic nu este mai 
puțin sigur. De fapt, numai doi 
sau trei boxeri se impun actual
mente pentru selecția euro
peană :

Aldo Cosentino, abilul pari
zian de la categoria cocoș, cam
pion al Franței în 1969, deține o 
frumoasă autoritate. Născut în 
Tunis la 19 noiembrie 1947, este 
licențiat la Red Star Olympique 
din Saint Ouen, de 17 ori in
ternațional, campion internațio
nal militar în 1967 la...............
medalie de bronz 
preolimpic de la Mexico 
Este un remarcabil stilist, 
bil și precis, care atinge în 
zent maturitatea necesară 
gulul internațional. El este, de 
departe, cel mai bun „atu’-’ fran
cez.

Bernard Malherbe, la catego
ria semigrea. Ca și Cosentino, a 
trecut de primul tur la Jocurile 
Olimpice de la Mexico și tota
lizează 17. selecții internaționa
le. Născut la 17 ianuarie 1945, 
el este un pugilist robust și re
zistent; dotat cu o bună tehni
că, rapid în brațe și excelent in

New York, 
în turneul 

1967. 
mo- 
pre- 
rin-

lupta de 
cire este 
ales, îi lipsește forța, ceea ce 
este un handicap greu în cate
goria sa. Fiind gripat, el nu a 
putut participa la campionatele 
naționale din acest an.

Alain Laine, categoria pană. 
Născut Ia 20 noiembrie 1946, 
este campion al Franței în 1969 
și de 9 ori internațional. El a 
succedat excelentului Jean- 
Louis de Souza, în prezent pro
fesionist. Laine este astăzi cel 
mai bun element al unei cate
gorii care, prin tradiție, a fost 
întotdeauna strălucitoare in 
Franța. Este un boxer complet, 
eficace și combativ.

Cît despre ceilalți doi sau 
trei selecționați francezi pentru 
București, este posibilă reține
rea lor după terminarea tur
neului de la Saint Brieuc. Iată, 
după părerea mea, pe cei mai 
bine cotați : 
că : Rabah 
deaux), 26 
mentat și strălucitor stilist ; ca
tegoria cocoș : Dominique Azza- 
ro (Grenoble), 21 de ani, cam
pion în 1969, vioi și agresiv, dar 
prea scund ; la categoria mijlo
cie mică : Vincent Parra 
(Cannes), 24 de ani, boxer pre
cis și eficace, care a fost sin
gura revelație a campionatelor 
din 1969 ; campionul de la / 
categoria mijlocie Henri Mo- * 
reau (Royan) 23 ani, puternio 
în lovituri, dar prea lent ; în 
sfîrșit, sculpturalul campion al 
Franței Ia categoria grea, 
Alain Victor* In vîrstă de 25 
de ani, 1,90 m, 92 kg, care este 
dotat cu o mare forță în lo
vituri.

aproape. Din neferi- 
scund (1,75 m) și, mai

categoria mus-
Kaloufi (Bor

de ani, experi-

Raymond MEYER 
redactor la L’Equipe

Din nou TabarlyCu schiurile pe..- Himalaia

Mingi... galbene

cunoscute

atît de 
francez,

Atlanticului în anul 1964, 
obținut o nouă victorie : el 
cîștigat traversarea solitară 
Pacificului. Plecat de la

Rezultatele unor interesante 
experiențe științifice au fost 
făcute

ex pe
rn uit

O echipă de șase alpiniști 
japonezi, care intenționează să 
efectueze o „premieră" mon
dială coborînd cu schiurile de 
pe piscul beochiba (6 001 m) 
din masivul Himalaia, a ple
cat recent spre India. .încer
carea va avea loc la o dată 
intre 10 și 15 mai. Expediția, 
denumită „Alpiniștii japonezi 
cu schiurile în Himalaia", este 
condusă de Akiro Okuyama. 
Pe prima jumătate a traseu
lui de coborîre, cei șase al
piniști vor fi conduși de dotîă 
călăuze localnice.

cu prilejul

UN MENAJ Cl! ADEVARAT SPORTIV este cel al pololstului 
Gvuta Toții și al atletei Annamaria Kovacs (deținătoarea medaliei 
dv bronz ia concursul olimpic de pentatlon 19G8). In repetate rin- 
duri reprezentanți al Ungariei in marile întreceri internaționale, 
profesoara de educație fizică și (in curind) veterinarul... gurmand 
(sau răsfățat ?) petrec clipe de destindere în familie și s-au lăsat, 
cu mare plăcere, imortalizați în această postură.

campionatelor mondiale 
tenis de masă de la Munchen. 
Martin Sklorz. de la Univer
sitatea din Braunschweig, a a- 
rătat că mingile albe obosesc
pe jucători și au un efect ne
gativ asupra capacității lor de 
concentrare. In colaborare cu 
o firmă vest-germană, au fost 
produse mingi de culoare gal
benă, care, în cursul 
riențelor, s-au dovedit
mai odihnitoare pentru ochii 
jucătorilor, stimulînd totodată 
reacțiile lor. „Experiențele 
noastre — a declarat Sklorz 
— au dus la concluzia că in- 
tr-unul din cele mai rapide 
jocuri cu mingea, unde viteza 
sferei de celuloid atinge pînă 
la 170 km pe oră, culoarea 
galbenă este indiscutabil su
perioară celei albe. Dacă ofi
cialitățile și jucătorii vor ține 
seama de aceste concluzii — 
a adăugat el — asta o va arăta 
numai viitorul".

După cum se știe, francezul 
ic 'Tabarly, cîștigătorul 

cursei de traversare solitară 
a 
a 
a 
a
San Francisco la bordul am
barcațiunii sale de construcție 
specială „Pen Duick V", un 
sloop din aliaj ușor cu o lun
gime de 10 metri, Tabarly a 
sosit exact după 39 de zile și 
15 ore în insula japoneză Yo- 
gashimâ unde... nu a fost aș
teptat de nimeni, întrucît nu 
a avut radio la bord și nimeni 
nu-și imagina că distanța 
poate fi străbătută 
iute! Navigatorul
care s-a situat în fruntea ce
lor cinci concurenți partici
pant Ia această cursă imediat 
după darea startului, a par
curs o distanță medie zilnică 
de 240 km. „Mă simt foarte 
bine — a declarat el. Nu 
că am slăbit, dar cel mai 
lucru de suportat a fost 
îndoială lipsa de somn".

Tiparul 1. 1*. „Informația ', str. Brezoianu nr. 23—25, București

Debbie în luptă 
cu complexele

Rezultatele concursului 
de natație de la Long 
Beach au făcut mare vîlvd 
în lumea sportului. O se
rie de campioni olimpici 
și mari vedete ale culoa
relor de apă au cedat în- 
tîietatea altor sportivi. 
După cum se știe printre 
neașteptatele „victime“ ale 
teribilei concurențe din 
natația americană a fost 
și tripla campioană olim
pică Debbie Meyer care a 
mărturisit după acest con
curs al surprizelor: „Mi-e 
teamă că nu mai sînt cea 
mai bună. ...Și totuși am 
de gînd să bat, anul aces
ta, toate recordurile mele 
mondiale".

cred 
greu 
fără

Un arbitru de... 11 ani !

Sașa Romanenko, în vîrstă 
de 11 ani, elev la școala me
die nr. 310 din Leningrad, este 
cel mai tînăr arbitru oficial 
din Uniunea Sovietică. Este 
adevărat, Sașa nu conduce 
partide de fotbal- ci de tenis 
de masă; dar la serviciile lui 
se apelează deseori, atît pen
tru meciuri din campionatul 
orașului Leningrad, cît și pen
tru turnee unionale.

ELVEȚIA — BORUSSIA MONCI1ENGLADBACH 1-61 Un atac al fotbaliștilor vest-germani: de la 
stingă spre dreapta, in prim plan, elvețienii Tacchella, Michaud șt Prosperi, apei atacantul Wimmer.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

ÎN MECI DE VERIFICARE

ECHIPA ELVEȚIEI ÎNVINSĂ CU 6-1!
Marți seara, echipa Elveți

ei a suferit la Basel o înfrîn- 
gere de mari proporții: 1—6 
(0—3) în fața formației vest- 
germane de club Borussia 
Monchengladbach. Este cel 
mai mare eșec suferit de re
prezentativa țării noastre în 
ultimele decenii ! Desigur, re
zultatul unui meci de veri
ficare nu prezintă prea mare 
importanță dar scorul de 1—6 
nu-i poate lăsa indiferenți pe 
factorii de răspundere ai fot
balului elvețian.

Gazdele au abordat jocul 
foarte ușor și s-au trezit la un 
moment dat conduse cu 4—01

Cum aș putea caracteriza me
ciul de marți seara ? Echipa 
elvețiană a jucat fără vlagă, 
fără elan și a comis greșeli 
elementare în apărare, în 
frunte cu portarul Prosperi 
care — după joc — a moti
vat că i-a deranjat foarte 
mult lumina puternică a re
flectoarelor. Michaud și Baum
gartner (întrebuințați pe 
post de „libero") au fost de 
nerecunoscut, neputînd face 
față neîntreruptei ofensive 
dezlănțuite de oaspeți.

în concluzie, pot spune din 
nou că rezultatul nu are nici 
o importanță. Șînt convins că

la 14 mai selecționata Elve
ției va aborda jocul cu toată 
seriozitatea. Golurile au fost 
marcate de Kremers (2), Kop
pel, Milder, Vogts și Milder, 
respectiv Schindelholz. Selec
ționata Elveției a aliniat ur
mătoarea formației Prosperi — 
Ramseier, Michaud (Baum
gartner), Tacchella. P. Stierli, 
Odermatt, Signorelli (Desbiol- 
les), Kuhn, Vuilleumier (Bren
na), Miiller, Quentin (Schin
delholz)

Paul BETSCHARD 
redactor Ia „Sulsse Informați 

on Sportive"
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