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START EUROPEAN ÎN A 58-a Vizita in Iran a președintelui C.N.E.F.S.
Întrecere pentru „cupa davis“
A 58-a ediție a „Cupei Da

vis", suprema competiție pe e- 
chipe a tenisului, ia un ultim 
start in aceste zile. După în
treceri disputate în cadrul zo
nei asiatice și al celor ameri
cane, este rindul grupei celei 
mai populate cu competitori, 
cea a continentului european.

Anul acesta tabelul zonei e- 
uropene a cuprins un număr 
record de echipe — 34. Aflu
ență explicabilă și prin faptul 
că, potrivit sistemului exis

tent, o serie de oaspeți din al
te continente concurează in 
turneul european. Astfel, me
ciul inaugural al primului tur 
s-a jucat departe de limitele 
continentului, echipa Iranului 
fiind eliminată de reprezenta-

ISM.4IL EL, SHAFEI — primul 
jucător al oaspeților.

tiva sud-africană. Iar în două 
meciuri preliminare, Israel a 
dispus de Turcia, iar R.A.U. 
de Liban.

Ultima dintre întilnirile mai 
sus notate ne interesează di
rect, fiindcă prin ea a fost de
semnată actuala adversară a 
echipei României. Iar. foarte 
recent, tabelul competiției s-a 
completat cu încă un rezultat 
care poate accede la viitoarea 
evoluție a echipei române : 
Spania a pășit in turul doi, 
dispunind de formația Rhode- 
siei. Și — fapt de reținut — 
atit echipa noastră cit și cea 
spaniolă se află pe aceeași ju
mătate de tablou din grupa B 
europeană. Așa că, in cazul 
unor evoluții favorabile ale a- 
cestor doi capi de serie, se va 
reedita întilnirea Spania—Ro
mânia, urmind să desemneze 
una din finalistele grupei.

Deci, stat de pe acum unele 
preciziuni pe spațiile albe ale 
tabelului celor două grupe eu
ropene, deși startul oficial abia 
urmează. Nu mai puțin de 14 
întilniri sînt programate la 
sfirșitul acestei sâptămîni și 
unele dintre ele foarte deschi
se oricărui rezultat.

In grupa B, meciul România- 
R.A.U., de la București, poate 
fi considerat ca unul dintre 
cele mai echilibrate. Dar ade
văratul derby pare a fi cel 
care opune echipele Iugosla
viei și Franței, întîlnire ce 
desemnează pe viitoarea adver
sară a tenismanilor spanioli. 
Cîteva bune rezultate ale fran
cezilor Patrice Beust și Geor
ges Goven justifică speranțe 
pentru out-sideri, deși favoriți 
rămîn iugoslavii, care dispun 
de puternicul cuplu Franulo- 
vici-Spear. La Lisabona, un 
meci mai modest - cel dintre 
Portugalia și Israel — stabi
lește adversarii învingătorilor 
de la București.

în a doua jumătate a tablou
lui, capi de serie sînt echipele 
U.R.S.S. șl Italiei. Prima in- 
tîlnește Grecia,. într-un meci 
care poate deveni mai echili
brat, prin prisma recentei în- 
frîngeri a sovieticilor în meciul 
de pregătire de la Varșovia

Cele două rachete românești, Ion Țiriac și llie Năstase.
Foto : A. NEAGU

(1—4). Italienii, cu Mulligan și 
Pietrangeli echipieri probabili, 
nu stat nici ei feriți de orice 
pericole din partea ambițioasei 
echipe belgiene (Hombergen— 
Drossart).

Dar adevăratele derbiuri 
trebuie căutate mai curînd în 
grupa A unde Cehoslovacia în- 
tilnește Danemarca, R.F.G. pe 
Noua Zeelandă, iar Polonia pe 
Ungaria, . tot atîtea meciuri 
foarte deschise. Să nu pară

Foto : TH. MACARSCHI

Caiacistii si canoistiî 
gălățeni în Bulgaria

Lotul de caiac-canoe al clu
bului Dunărea Galați se de
plasează azi la Ruse (Bulga
ria), unde sîmbătă și dujni- 
nică va concura în campania 
sportivilor de la clubul Dunav 
Ruse.

T. SIRIOPOL, coresp.

„CUPA MAMAIA" LA YACHTING
Astăzi, Ia ora 10, pe Iacul Suitghiol, se va da startul în 

„Cupa Mamaia" la yachting. Participă echipaje din 
R. D. Germană, R. P. Bulgaria, Turcia și România. La 
întreceri vor fi prezenți, de asemenea, sportivi de la 
Electrica, Știința și asociația sportivă Marina Constanța.

în actualul^ concurs sportivii noștri au de apărat titlu
rile cucerite în ediția precedentă prin Gh. Nicolcioiu (la 
Fin) și I. Alexandru-V. Nemeș (la F.D.) — aceasta, în 
fața unor sportivi redutabili care s-au impus în compe- 
tițiil internaționale.

C. POPA, coresp. principal

DINTRE SUTE DE... CAIACE

curios faptul că nu stat no
tate printre meciurile-vedetă 
cele susținute de echipele An
gliei și Olandei, competitoare 
tradiționale la primele locuri 
în zona europeană. Ele vor 
juca, însă, un rol mai discret la 
actuala ediție, în care evolu
ează fără primii lor jucători 
(Roger Taylor sau Tom Okker, 
de pildă) trecuți în rîndul pro
fesioniștilor.

Iar cum „Cupa Davis" tacă 
mai păstrează canoanele vechi
lor tradiții amatoare, cei care 
fac capete de afiș în progra
mul open-urilor sint aci spec
tatori.

Radu VOIA

TEHERAN (de la corespondentul Agerpres, N. 
Popovici). — In prezenta împărătesei Iranului, 
Farah Pahlavi, și a prințului Gholam Reza Pah
lavi, președintele Comitetului Olimpic Iranian, 
marți seara, pe stadionul Mohammad Reza Shah 
din Teheran, a avut loc solemnitatea deschiderii 
celui de-al treilea concurs internațional de 
lupte libere dotat cu „Cupa Aryamehr”. în loja 
oficială a luat loc, de asemenea, Anghel Alexe, 
președintele Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport și al Comitetului Olimpic 
Român, care se află în capitala Iranului pen
tru o vizită de opt zile la invitația Comitetului 
Olimpio Iranian. A fost prezent ambasadorul 
României, Pavel Silard.

Ca și la precedentele reuniuni, la ediția din 
acest an a „Cupei Aryamehr", participă luptă
tori din țara noastră, alături de sportivi din

țara gazdă, U.R.S.S., Polonia, Mongolia, Bul
garia și din Coreea de Sud. Întrecerile vor 
dura o săptămină.

Marți, Anghel Alexe, a depus o coroană de 
Hori la Mausoleul lui Reza Shah, întemeieto
rul Iranului modern. Ea amiază, oaspetele 
român a fost primit de prințul Gholam Reza 
Pahlavi, fratele Șahinșahului, președintele Co
mitetului Olimpio Iranian. Era prezent amba
sadorul României Pavel Silard. Prințul Gholam 
Reza a oferit apoi un dejun în onoarea invi
tatului român. Președintele C.N.E.F.S. a tăcut, 
o vizită generalului Parviz Khosrovani, sub
secretar la președinția Consiliului de Miniștri, 
președintele Organizației Iraniene de Educație 
Fizică și Socit, cu care a avut o convorbire 
prietenească în legătură cu activitatea sportivă 
din cele două țări.

AZI, LA BUCUREȘTI Șl BACAU 
începe marea dispută vgleibalistică

Azi, la București și Bacău, 
încep turneele finale ale cam
pionatului de volei, masculin 
și feminin. Cursa pentru cu
cerirea titlului de campioană 
națională se anunță palpitan
tă, datorită valorilor apropi
ate ale echipelor, cit și dife
renței minime dintre princi
palele candidate. Iată situația 
de la care pornesc echipele i

MASCULIN

1. Dinamo 22 20 2 64:14 42
2. Steaua 22 19 3 61:13 41

3. Politehnica 22 16 6 51:30 38
4. Rapid 22 15 7 53:31 37

FEMININ

1. Rapid 22 20 2 64:11 42
2. Dinamo 22 20 2 63:12 42
3. Penicilina 22 20 2 64:14 42
4. Farul 22 13 9 46:35 35

Federația de specialitate a 
alcătuit și corpul de arbitri 
care va asigura conducerea 
jocurilor. Vor conduce, ca 
„principali", următorii: D. 
Radulescu, D. Medianu, M. 
Albuț, Z. Patru, Em. Costoiu, 
I. Covaci la București ; C. Ar- 
mășescu, I. Armeanu, I. Ni- 
culescu (București), V. Mo

rarii (Cluj), C. Pitarii (Sibiu), 
la Bacău.

In prima zi jocurile se vcr 
desfășura după următorul 
program i

MASCULIN
București, sala Floreasca 
de la ora 17
Dinamo — Rapid 
Steaua — Politehnica

FEMININ

Bacău, sala Tineretului 
de la ora 17
Farul — Dinamo 
Penicilina — Rapid

ȘEDINȚA CONSILIULUI
DE CONDUCERE AL A.C.R

Astăzi dimineață va 
avea loc in sala de festi
vități a hotelului Nord 
ședința Consiliului de 
conducere al Automobil 
Clubului Român. Pe 
ordinea de zi figurează : 
darea de seamă asupra

laactivității 
înființare 
și obiectivele pe 1969 ; 
îmbunătățiri în structu
ra organizatorică a 
A. C. R.; alegerea nou
lui consiliu de condu
cere.

A.C.R. de 
(aprilie 1967)

A X-a ediție a „Cursei munfilor"

Rutierii cehoslovaci s-au instalat
în fruntea întrecerii

Herăstrău! a mai găzduit un 
concurs nautic: „Cupa Olim
pia" la caiac-canoe. Cu tot 
startul matinal (ora 7,45) în
trecerile s-au desfășurat sub 
același semn al luptei... împo
triva valurilor provocate de 
către șalupele I.C.A.B. Firește, 
la acea oră nu erau amatori 
de excursii pe lac, dar proba
bil că adresa făcută de orga
nizatori către Căpitănia lacu
rilor a eșuat din nou într-un 
sertar al „amiralității". A- 
ceasta, spre dezamăgirea ar
bitrilor, spre disperarea spor
tivilor care trăgeau în gol la 
cîțiva metri de linia de sosire, 
spre neliniștea antrenorilor ce 
recitau cu spaimă privind 
fragilele ambarcații : „Dintre 
sute de... caiace care lasă ma
lurile / cite oare le vor spar
ge, vînturile, valurile?"

Să revenim, însă, la con

cursul propriu-zis. întrecerile 
au fost — și de data aceasta
— dominate de sportivii dina- 
moviști. Ei au ocupat 10 locuri 
I, cîștigînd astfel trofeul pus 
în joc. O comportare frumoa
să în aceste disputate probe au 
avut și tinerii de la Olimpia. 
Am remarcat, de asemenea, 
buna pregătire a caiacistelor 
Clubului sportiv școlar. A fost
— putem spune — un concurs 
reușit, plăcut prin dîrzenia 
lui, prin numărul mare al 
competitorilor.

REZULTATE (primele lo
curi): SENIORI: G1B. Cră
ciun (Dinamo) 4:34, C 2 Olim
pia (O. Lungu-Gh. Budu) 4:28, 
K 1 D. Mitrea (Ol.) 3:38, K 2 
Olimpia (D. Gălan-M. Ioniță) 
3:34, K 4 Olimpia; JUNIORI I 
K I D. Petrescu (C.S.S.) 2:14, 
K 2 Dinamo (Nemeș-Tănase)

1:59, K 4 Dinamo 1:48, G 1 
I. Ștefan (D) 2:30, C 2 (Dina
mo (S. Nemeș-E. Nemeș) 2:24; 
JUNIOARE I K 1 M. Drăghici 
(D) 2:35, K 2 Dinamo (Răutu- 
Nițu) 2:23; JUNIORI II: K 1 
D. Valentin (D) 2:37, K 2
C.S.S. (Bădoi-Diaconescu) 
2:05, K 4 Dinamo 1:50, C 1 
Gh. Safca (D) 2:30; JUNIO
ARE II: K 1 A. Cătănaru 
(C.S.Ș.) 2:35, K 2 C.S.Ș. (Mă- 
năilă-Ștefan) 2:26.

CLASAMENT GENERAL: 
1. Dinamo 169 p, 2. Olimpia 
139 p, 3. C.S.Ș. 106 p, 4. Șc. 
sp- 2 76 p, 5. Voința 47 p.

V. TOFAN

PLENARA COMITETULUI
f. 0. K. C.

Vineri dimineață, la se
diul C.N.E.F.S., va avea loc 
Plenara Comitetului Fede
rației Române de Kalac-Ca- 
noe. In cadrul lucrărilor se 
va face o Informare asupra 
activității din ultimul an, 
va fi prezentat planul de 
măsuri pentru sezonul 
1969—1970, precum și alte 
probleme organizatorice. La 
dezbateri participă membri 
ai comitetului federal, in
vitați din rindul antrenori
lor, instructorilor, arbitrilor, 
activiști ai comisiilor spor
tive locale.

Plutonul rulează compact și se va menține astfel pînă aproape de finiș. 
Foto A. NANU
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SI REALITATE

C
ulmea performanței sportive, pe 
care mulți au impresia că au 
atins-o, este, de fapt, o „fata 
Morgana", dovedită de timp și 
de nesecatele resurse și potențe 
umane. Ce pare astăzi de do

meniul fantasticului, mîine intră în sfera 
obișnuitului. Recordurile cad unul după 
altul sub asaltul forței asociate inteli
genței omului, în condițiile perfecționă
rii continue a tehnicii, metodicii, stiluri
lor... Fiecare generație este în esență su
perioară celei precedente. Sportivul de 
elită de acum este cel puțin egalul celui 
considerat de superclasă cu cîțiva ani în 
urmă. Și, totuși, sîntem adesea sclavii 
nostalgiilor trecute și ne întrebăm de ce 
nu mai există un " ' • - ■
cînd un sport sau altul coboară de pe 
pozițiile, cucerite la un moment dat. Vo
leiul nostru suferă în ultima vreme de 
această migrenă apăsătoare; majorita-
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CĂLĂREȚII ROMÂNI LA NOVI SAD
Aseară, echipa de călărie 

a țării noastre a plecat la 
Novi Sad pentru a participa 
la concursul internațional din 
zilele de 10—12 mai. Au făcut 
deplasarea Oscar Recer, Con
stantin Vlad, Aurel Stoica,

Anghel Ionescu, Cornel Ilin, 
însoțiți de antrenorul Gheor- 
ghe Antohi. Călăreții români 
vor avea ca adversari spor
tivi din R. D. Germană, R. P. 
Ungară, R. S. Cehoslovacă și 
R.S.F. Iugoslavia.

Cu foarte rare excepții, 
sîntem nemulțumiți 
de rezultatele arun

cătorilor noștri. Statisticile 
ultimilor ani arată o dife 
rență valorică substanțială 
între performan
țele aruncători
lor români și 
cele obținute în 
multe țării ale 
lumii. Situația a 
fost analizată, nu 
o dată, la dife
rite nivele; au fost 
găsite explicații de na
tură tehnică și au fost 
stabilite felurite planuri 
de acțiuni, unele traduse 
chiar în practică, dar per
formanțele au înaintat în 
ritm de melc, decalajul 
față de străinătate fiind 
într-o creștere continuă.

în articolul de față n-a
vem intenția să reluăm 
vechile aspecte ale proble
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SINAIA, 7 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Bucu
ria de a asista la o nouă 
cursă internațională a ci
cliștilor noștri — organizată 
excelent de clubul sportiv 
Dinamo și A.S. Loto-Prono- 
sport — a fost diminuată de 
cîteva neplăcute episoade, 
încă înainte de a se da star
tul în prima etapă (Sinaia 
— Brașov — Vlădeni — Si
naia, 142 km), plutonul celor 
56 de rutieri a fost redus 
practic cu un om. Este vor
ba de Constantin Ciobanu

(Voința Ploiești), pe care 
arbitrii l-au depistat că are 
asupra sa „pilule miraculoa
se”. Pentru tentativă de do
paj el a fost, firește, exclus 
din competiție. Așadar, e- 
xemplele anului trecut n-au 
folosit la nimio. Sint încă 
alergători care — ignorînd 
pericolul folosirii drogurilor 
și sancțiunile ce se aplică 
în momentul In care sînt de
pistați că folosesc sau pose
dă pastile interzise — con
tinuă să apeleze la acest 
stimulent, stigmatizat de în

treaga lume sportivă. Fede
rația de ciclism va trebui să 
fie de această dată necru
țătoare.

Modul rudimentar în care 
arbitrii au făcut controlul, 
antidoping (în genul unor 
detectivi amatori) ne-a a- 
mintit că de o bună bucată 
de vreme comisia de specia
litate numită de Ministerul

Hristache NAUM

(Continuare tn pap. a 4-a!

mei, ci dorim doar să în
fățișăm, dintr-un unghi 
nou, situația veche a arun
cărilor. Din capul locului 
ținem să subliniem că a- 
runcătorii sînt, de fapt, niș

este, de regulă, în afara 
stadionului, pentru că se 
spune, că discul și sulița 
deteriorează gazonul, acest 
fapt avînd apoi repercusi
uni directe asupra jocului

vară (juniori mici și mari 
și prima etapă a diviziei) 
și de fiecare dată situația 
aruncătorilor a fost aceeași. 
Locurile de concurs impro
vizate nemarcate corespun

Unde se pot face aruncări în București?
 >■ 

te copii ai nimănui I Dacă 
un săritor, să zicem, are 
acces la antrenamente și la 
concursuri pe oricare sta
dion, în schimb aruncăto
rii (cu excepția celor de la 
greutate) nu se pot bucura 
de un asemenea „privile
giu" decît o dată, cel mult 
de două ori pe an, la cam
pionatele țării și la cele 
internaționale. în restul 
timpului, locul lor de pre
gătire și chiar de concurs

echipelor de fotbal. Nu do
rim acum să demonstrăm 
netemeinicia unei aseme
nea concluzii (cazul cioca
nului este, desigur, cu to
tul altul !), dar trebuie s-o 
spunem deschis că în a- 
ceasta rezidă, dacă vreți, 
una din cauzele penuriei 
de aruncători.

Am urmărit în acest în
ceput de sezon cele trei 
mari concursuri de primă

zător, cercurile sau pista 
de elan neamenajate. Și a- 
tunci ?-.. De unde să apară 
rezultatele pe care tot le 
așteptăm dacă nu sînt asi
gurate, nici măcar la con
cursuri, condițiile necesare 
pentru desfășurarea acestor 
probe ?

Romeo VILARA

(Continuare In pag. a 2 a)
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. . . . . . . . . . . .. . . I 
tea iubitorilor săi, văzîndu-l împins în jo- . 
sul ierarhiei mondiale, îl trec în catasti- I 
ful sporturilor în regres. Și se întreabă • 
retoric: „unde sînt zăpezile de altă . 
dată", de cc nu mai sînt un Medianu, un I 
Plocon, un Ponova, un Roman, o Bunes- ■ 
cu, o Pleșoianu, o Doina Ivănescu etc., 
etc. ? Regres, regres, regres !

Adică, se face confuzia valorilor pe 
anumite r ■ 1 •
respectiv, 
volei de acum un deceniu, fie ea și na
țională, ar fi rezistat iureșului Stelei din 
primele două seturi jucate în fața dina- 
moviștilor, sau acestora din urmă în ce
lelalte 3 seturi ale aceluiași meci ? Care 
reprezentativă feminină din trecut s-ar fi 
putut mîndri cu un set cîștigat la Penici
lina, Dinamo sau Rapid ?

Nu, nici vorbă de regres. Voleiul a pro
gresat din toate punctele de vedere, dar 
trebuie să recunoaștem că el a progre
sat și în alte țări, mai rapid în ce pri
vește concepția de joc, metodele de pre- _ 
gătire etc. Ceea ce a făcut ca voleiul | 
nostru să deseindă din partea superioară I 
a piramidelor, a fost progresul mai lent .

. °.ces*e privințe, automulțumirea tehni- I 
cienilor după atingerea unui anumit ni- •
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J' - 
a sau Y de altădată,

i
trepte de dezvoltare a sportului I 

’. Care echipă românească de I

I
ii

I 
I
I

vel, mai scăzuta preocupare pentru de
pistarea da talente, nereceptivitatea fată 
de practicile mondiale și spiritul novator 
in pregătirea jucătorilor, aceasta In nu
mele unor metode bune cîndva (dar eu- 
rînd mai apoi infirmate de vreme și, din 
păcate, neînloeuite).

în sftrșit, de cîtva timp se încearcă eli
minarea acestor (și altor) carențe, pentru 
redarea ritmului normal de progres spor
tului cu mingea peste plasă. Se aruncă 
tot ce e vetust la lada cu gunoi... Multi 
sînt sceptici în ce privește reușita, dar — 
în măsura în care noile concepții vor fi 
dublate și de armonia în muncă a celor 
care au ales acest drum, de lipsa intere
selor meschine, a discordiei și malițiozi
tăților — toate impedimentele vor dis
pare din calea voleiului nostru, a cărui 
ascensiune spre fotoliile din fafă va fi 
astfel, fără doar și poate, facilitată. 
Există la ora actuală o generație de ju
cători și jucătoare cu perspective mai 
frumoase ca oricînd. Este momentul ca 
această „generație a promisiunilor" să 
fie dusă în vecinătatea perfecțiunii (acest 
lucru cerînd, desigur, și o totală dăruire 
și seriozitate din partea jucătorilor), 
neuitîndu-se, bineînțeles, că treptat, pe 
nesimțite, alta trebuie să-i ia locul. Per
petuarea valorilor duce la evitarea în 
mare măsură a epocilor de criză. Și vo
leiul nostru — deși în progres, o repetăm

• a avut mai an asemenea cumpănă. I

Aurelian BREBEANU
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Exemplul rapidîstelor

Aidoma campionatului mas
culin, încheiat cu cîteva săptă- 
mini in urmă, și cel feminin a 
făcut inutil desfășurarea turneu
lui final, deoarece ierarhizarea 
echipelor fruntașe era cunoscută 
încă dih ultimele etape ale re
turului. Totuși, acest ultim act 
al diviziei A a fost interesant 
prin modul în care cele patru 
finaliste ău apărat culorile clu
burilor pe care le reprezentau.

Titlul a fost cucerit de Rapid 
București, antrenată de aprecia
tul proî. Sigismund Ferencz. In 
componența formației campioa
nă am recunoscut nume de 
sportive pentru care toți cei ce 
iubim baschetul nutrim deose
bită dragoste și considerație. De 
mai multe ori campioane na
ționale, componente de zeci de 
ori ale reprezentativei țării, ra- 
pidistele au ținut ca acum spre 
finalul activității lor competi- 
ționale, să dea un nou exemplu 
de maturitate sportivă, de spirit

de echipă, de combativitate, de 
unitate de gîndirp și acțiune în 
realizarea obiectivului. Serio
zitatea în pregătire, colaborarea 
po.-Fectă cu maestrul Ferencz, 
au dus la concretizarea con
cepției, fără șovăire, cu toată 
dăruirea.

Cu un lot mai valoros și mai 
tînăr, studentele de la Politeh
nica București au cedat „înainte 
de limită" titlul pe care îl cuce
riseră în mod spectaculos cu un 
an în urmă. Comportarea ine
gală a baschetbalistelor de la 
Politehnica (mai ales dacă o 
comparăm cu meritoriile rezul
tate obținute în „C.C.E.") con
stituie o problemă care trebuie 
să-și găsească răspunsul în or
ganizarea viitoarelor pregătiri. 
Sperăm că victoria, deși tardi
vă, înregistrată în turneul final 
asupra actualelor campioane 
va mobiliza colectivul de jucă
toare în jurul antrenorului și 
îi va reda încrederea în pro
priile posibilități.

Pe locul trei s-a clasat echipa 
studentelor de la I.E.F.S., care 
au făcut un real salt calitativ,

le stimuleze spre 
mai susținută și 

chiar și mai bune, 
ultima clasată în

Unde se pot face aruncări
(Urmare din pag. 1)

In București, ca să folo
sim doar exemplul
principalului centru a- 
al țării, funcționează 

200 de școli generale, 
și școli profesionale cu

tletic 
peste 
licee , ,
zfeci d’e mii <ie elevi și cu cî
teva sute de profesori de 
specialitate. Ei bine, pot ii 
numărate pe degete acele 
școli sau licee ale căror curți 
pot permite aruncări lungi, 
în această situație, la lecțiile 
de atletism din cadrul orelor 
de educație fizică- discul și 
sulița, ca să nu mai vorbim 
de ciocan, apar cel mult ca 
noțiuni teoretice, copiii ne- 
avînd posibilitatea materială 
de a deprinde, cît de cit, al
fabetul tehnic al acestor pro
be. Să ne mai mirăm atunci 

diferitele competițiică la 
școlare numărul aruncători
lor este în netă inferioritate 
față de acela al alergătorilor 
și al săritorilor ?

Situația ar putea fi regle
mentată dacă orele respecti
ve s-ar desfășura, așa cum_ar 
fi normal, pe un stadion, 
aici apare.., bizareria, 
dioanele bucureștene nu 
deschise, cum am arătat, 
tru aruncători. Tn toată 
pitala, nu există decît extrem 
de puține locuri afectate pre
gătirii aruncătorilor. Este 
vorba de terenul de la Sta
dionul Tineretului, de ame-' 
najările din vecinătatea tur
nului de parașutism de la 
stadionul „23 August", de la 
stadioanele Constructorul și 
Progresul și de la „locurile" 
din incinta parcului Dinamo. 
Altele, nu credem să mai e- 
xiste. Și atunci ? Unde se 
poate antrena un tînăr care 
locuiește, de pildă. în cartie
rul Militari ? Cît din bugetul 
său de timp liber trebuie să 
piardă el, pentru a se duce 
la un antrenament la ,.23 Au
gust* sau la „Tineretului" ?

In afară de aceasta, în 
București există prea puțini 
antrenori specialiști în pro
bele de aruncări: vreo 14>— 
15. Curios este faptul că în
tre aceștia nu se află nici li
nul salarizat de marile clu
buri Steaua și Rapid, care — 
cu excepțiile de rigoare — de 
ani de 
că tori, 
divizie, 
runcări , . .
femei) Steaua a înscris doar 
5 aruncători (Iosif Naghi, 
Wolf Sokol, Marcel Petra, 
Dorin Rădulescu și Al. Te- 
chirdalian) și nici o aruncă
toare, în loc de 14 cîți ar fi 
avut dreptul potrivit regu
lamentului I

Dar 
Sta- 
sînt 

pen-
Ca-

zile nu produc arun* 
Tn recentul meci de 
la cele 7 probe de a- 
(4 la bărbați și 3 la

Cercetînd statisticile ul • 
timelor sezoane ajun
gem la o concluzie nu 

lipsită de interes. Dintre a- 
runcătorii care s-au perindat 
prin echipa națională de se
niori. doar 3 au fost bueu- 
reșteni: Virgil Manolescu și 
Lucian Kotlar la disc, Gh. 
Costache la ciocan. In resl, 
numai atleți provinciali, unii 
ajunși, ce e drept, la maturi
tate sportivă în Capitală. Nu 
cumva, faptul că bucurește- 
nii n-au unde să fie descope- 
riți și mai apoi unde să se 
pregătească, este o explica
ție a acestei situații ? Pentru 
că refuzăm să credem că prin
tre tinerii din Capitală nu e- 
xistă talente autentice și pen
tru probele de aruncări 1

Ne dăm perfect de bine 
seama că nu-i este de loc u- 
șor unui club să-și amenajeze 
un loc special pentru arun
cări, dar dacă, la nivelul mu
nicipiului București probleJ 
ma aceasta (căci este real
mente o problemă I) nu va 
figura 
sportive 
tea ca< 
me. să ___ ____ ......
măcar aruncători la nivelul 
celor de astăzi.

Am ales ca exemplu Bucu- 
reștiul, dar în aceeași situație 
se găsesc multe centre din 
țară (în primul rînd Clujul, 
dar și destule altele). De a- 
ceea credem că trebuie făcut 
ceva neînlîrziat.

înainte de a pune punctul 
final, un anume aspect al 
problemei, ne mai reține a- 
tenția. Dacă Bucureștiul n-a 
dat și nu dă aruncători echi
pei naționale, în schimb din 
acest oraș s-au ridicat marile 
noastre aruncătoare, perfor
merele de talie mondială I.ia 
Manoliu și Mihaela Peneș. Să 
fie ele niște excepții ?•..

Și încă ceva, tot o nedu
merire. în condițiile amintite, 
Capitala n-a dat echipelor na
ționale decît puțini atleți pen
tru aruncările lung; dar, ceea 
ce apare total 1 surprinzător, 
este faptul că din București, 
în ultimii 30 de ani, nu s-a 
ridicat nici măcar un singur 
aruncător de greutate ! 1 Or, 
pentru această probă nimeni 
nu se poate plînge că n-ar e- 
xista condiții materiale... Cine 
să mai înțeleagă ceva ?

capabil să 
o activitate 
performanțe

In' sfîrțit, 
turneul final, de fapt pe locul
IV în campionatul național, este 
tot o echipă tînâră : Crișul Ora
dea. Performanțele din divizia 
recent încheiată le fac cinste 
dar, în același timp, le obligă, 
într-o ierarhie se urcă greu, 
dar se coboară ușor. De aceea, 
saltul calitativ trebuie susținut 
prin eforturi continue și susți
nute.

O privire retrospectivă asupra 
acestei a XX-a ecțiții a campio
natului național feminin ne per
mite tragerea unor învățăminte, 
utile pentru viitoarea activitate. 
Așa, de pildă, divizia A a scos în 
evidență pătrunderea în majori
tatea echipelor a unor eiemente 
tinere, dotate eu deosebite cali
tăți fizice, dar care nu pot fi 
exploatate suficient din cauza 
slabei pregătiri tehnico-tactice 
individuale. Fără aceasta, nu 
poate fi obținută personalitatea 
atît de necesară evoluției în 
prima divizie a țării. Am mai 
remarcat la majoritatea forma
țiilor o preocupare specială pen
tru pregătirea tactică, dar care, 
nefiind susținută de pregătirea 
individuală pe o treaptă supe- . 
rioată, a prilejuit evoluții plate, 
fără spectaculozitate, puțin plă
cute. Ca o consecință, greșeli
le de tehnică au abundat și au 
dus la lipsa de continuitate a 
fazelor de joc, iar procentajele 
aruncărilor la coș au fost destul 
de slabe. Lipsa de varietate în 
acțiunile individuale și cele co
lective au fost o altă caracte
ristică negativă în evoluția echi
pelor noastre feminine.

Este clar că se impune o o- 
rientare corespunzătoare a pre
gătirii lă toate nivelele și, mai 
ales, la cel al junioarelor, cu 
stabilirea precisă a conținutului. 
Este necesară realizarea core
lației perfecte între factorii an
trenamentului. Volumul de cu
noștințe, intensitatea și com
plexitatea mijloacelor folosite, 
trebuie să stea în atenția mun
cii antrenorilor cu viitorii per
formeri.

Mihai NEDEF

în atenția forurilor 
diriguitoare, S-ar pu- 
nu peste 
nu mai

multă vre- 
avem nici

N.R. Problema pusă în dis
cuție ni se pare a fi de mare 
importanță. De aceea aștep
tăm și părerea unora dintre 
cei direct interesați în rezol
varea ei.

„Cupa Steaua"-pruna competiție de tir
a de la

CU 
să

Competiția de tir dotată 
„Cupa Steaua" a început 
se desfășoare la Tunari. Este 
primul concurs pentru arme
le cu glonț din acest an care 
âre loc pe acest poligon.

Iată și rezultatele înregis
trate în întrecerile de pînă 
acum : armă liberă calibru 
redus 60 f culcat seniori :
1. Ferecatu (Dinamo) 594 p,
2. Alerhand (G.S. Arad) 593 p,
3. Sicorschi (Dinamo) 592 p,
4. Rotaru (Steaua) 592 p, 5. Vi
drașcu (Dinamo) 587 p, 6. Olă
rescu (Arhitectura) 585 p; 
senioare : 1. Ana Goreti (Olim
pia) 588 p, 2. Georgeta Șer- 
ban (C.S. Iași) 583 p, 3. Ro- 
dica Hnat (Dihamo) 581 p. 
4. Melania Petrescu (Dinamo) 
581 p, 5. Veronica Stroe (Di- 
namb) 577 p, 6. Edda Baia 
(Arhitectura) 577 p ; pistol vi
teză 60 f : I. Dumitriu (Steaua) 
589 p (296 + 293), 2. Maghiar 
(Dinamo) 588 p (295+293), 
3. Gtușcă (Construcții) 587 p 
(294 + 293), 4. fuga (Dinamo) 
586 p, 5. Gered (Steaua) 585 p, 
6. Popa (Construcții) 581 p ; 
armă liberă calibru redus 40 f 
poz. picioare : 1. Ferecatu 366 
p, 2. Olărescu 366 p, 3. Col
dea (Steaua) 363 p, 4. Rotaru 
362 p, 5. Vidrașcu 359 p, 6. Al

șani (C.S.M. Cluj) 353 p ; 40 f 
genunchi : 1. Ferecatu 386 p, 
2. Olărescu 385 p, 3. Rotaru 
383 p, 4. Cristescu (Steaua) 
380 p, 5. Vidrașcu 380 p, 6. Ivă- 
nescu (Arhitectura) 379 p; 
3 x 40 f: 1. Ferecatu 1148
(396+386+366), 2. Olărescu
1143 p (392+385 + 366), 3. Ro
taru 1140 (395 + 383 + 362), 4. 
Vidrașcu 1132 p, 5. Coldea 
1124 p, 6. Sicorschi 1120 p; 
talere (manșa 
(Steaua) 90 
(Steaua) 90 t, 
(Steaua) 88 t.

Astăzi, de la ora 9, progra
mul cuprinde următoarele pro
be : armă standard 3x20 f 
senioare, armă liberă calibru 
redus 60 f culcat juniori, ta
lere (manșa a doua).

Trăistaru 
lonescu 

3. Calomfirescu

I): 1. 
t, 2.

Nr. 537 (5971)IBBMEWglgSgJay!

CODREAConfecția — Progresul 9-9 (4-5)!

In mai multe orașe din țară 
vor avea loc astăzi jocuri de 
handbal din cadrul, campiona
telor diviziilor A și B. Din par
tidele programate de campio
natul masculin al primei divizii 
se remarcă cea de la Bucu
rești dintre echipele Steaua Și 
Universitatea Cluj. Iată progra
mul jocurilor din Capitală : 
.stadionul Tineretului, de la ora 
15.30 : Universitatea-Rulmcntul 
Brașov (f. A) ; Universitatea 
București — Dinamo Bacău 
(m A). Steaua - Universita
tea Cluj (m A) ; teren Ciulești,

de la 
Școala 
Școala 
iești - 
Rapid 
(f A).

ora 15.30 : I. E. F. S. 
sportivă Ploieșli (f B), 

sportivă nr. 2 Bucu- 
Politehnica

— Liceul 4
Iași (f B),

Timișoara

*

această e-Citeva jocuri din 
tapă a campionatului feminin 
s-au disputat ieri. Ia Capitală 
formația Confecția a terminat 
la egalitate intilnirea cu Pro
gresul. După ce în urmă cu 
5 zile handbalistele de la Con
fecția detronaseră pe Rapid din 
fruntea clasamentului, in urma 
unui joc excelent, ieri, aceleași 
jucătoare, au fost de nerecu
noscut. Ele au fost in perr 
nență conduse, reușind să 
galeze in ultimul minut 
joc : 9-9 (4-5).

La Timișoara, în derbynl lo- 
Construc- 

(8-4). Partida a 
dîrzenia cu care 
și prin rapiditatea 
s-au succedai de 
la alta.

cal. Universitatea 
torul 18—8 
plăcut prin 
s-a disputat 
fazelor care 
la o poartă

r.a-
e-
de

Fază din meciul Confecția —Progresul: Butan (Progresul) a
aruncat la poartă, dar llie (Confecția) a blocat

Foto: T. MACARSCHI

S-a scris de ajuns despre 
rateul televiziunii pe ..Di
namo", unde aparatele n-au 
avut timp să prindă golul în 
minutul 1. s-a scris și mai 
mult despre minutele 87 —88 
de la Iași, unde televiziunea 
a dovedit ce lesne poate stră
bate omenirea drumul 
iad în rai, dus-intors și vi
ceversa — pentru ca eu *" 
vă pot relata liniștit -eea 
n-ați avut cum vedea dumi
nică. prea ocupați cu Viatu
rile și 'frabanturile pe șose
lele patriei. Ei bine — cum 
se zice cînd vrei să fii de
zinvolt în lața „camerei ‘ — 
eu am văzut pe Republicii, 
dimineața, un gol superb, 
formidabil și excepțional. 
Gol de Fâcchetti, combinat 
cu dribling de Charlton (Bob
by) și pus de „șmecheria" 
nemuritoare a lui Ozc-n. 
Iul lui Codrea. Era 2--1 
tru Progresul-, numai 
progresiștii, știm cum, 
2—1 tras de un păr mai 
ca al Beâtleșilor, deși ■ 
felul său — 
dm To th nu 
acest domeniu, ci în altele... 
(Tn legătură cu arbitra iele — 
,.1'Equipe" propune, mai 
glumă, mai în serios, ca 
al treilea arbitru de tușă 
fie postat nu pe teren-, ci 
fața unui apara' dp televizi
une pentru controlul tehnic 
al fiecărei greșeli în joc- Ar 
fi uman și derutant : 
mai ști în cine să dăm 
piatra ; așa cum cunosc 
specia umană — multe 
pete de arbitri principali 
fi salvate, în schimb 
aparate S-ar face zob-..). Co- 
drea, cum spun, a luat min
gea la vreo 30 de metri de 
poartă și s-a dus la gol, cum 
m-a.ș duce eu la Mecca, dacă 
n-aș fi ateu : fascinat, 
transă, visînd. Toată 
îl privea ca pe un 
care, firește, 
nimic. Omul a driblat linul- 
doi, trei semeni de ai 
intrat în careu și în 
tragă s-a dus lateral, 
corner, ca un nebun 
tic. Nu l-a atacat i 
din milă — probabil, 
la cîțiva centimetri de linia

din

să 
ce

Go- 
pen- 
noi, 
un 

lung 
-- în 

nici cu Alexan- 
mi-e rușine în

nu va

Momente din meciul feminin România-Polonia
Făcînd parte din pregătirea jucătoarelor noastre pentru 

campionatul mondial, pe echipe și individual, care se va des
fășura în toamna acestui an, meciul dintre reprezentativele 
României și Poloniei, disputat la Ploiești, a constituit un 
bun prilej de antrenament și verificare. După cum se știe, 
întîlnirea a fost ciștigată la un scor destul de concludent, 
cu 10 :6. După o oarecare ezitare în primul tur (4>/2: O'+j, 
un joc mai atent în turul al doilea a fost suficient pentru 
a mări avantajul. In cele ce urmează vom prezenta citito
rilor noștri cîteva momente mai semnificative din această - 
întilnire, menite să scoată în evidență atît părțile pozitive, 
cît și unele lipsuri alo jucătoarelor noastre fruntașe.

Fără îndoială, partida cea 
mai plină de peripeții a me
ciului a fost cea susținută în 
primul tur de Elisabeta Poli- 
hroniade (cu albul) în compa
nia Mirei Litmanowicz. Pozi
ția care rezultase pe tablă 
după a 24-a mutare a albu
lui nu prevestea nimic bun 
pentru negru și o victorie ra
pidă părea să plutească 
aer (vezi diagrama 1).

LITMAN’OWICZ

B Bl
1; Klâira 
i; +i' «

âfiâ»
» W O fc

POL1HRONIADE

în

ur-Din această poziție a
mat : 24... RfS 25. Ne4 Td8 
26. h5 De7 27. Ng6 Dd6 28. 
De2! ? (Era mult mai bine 
28. Rh2, apărînd profilactic 
pionul g3 și dacă 28... Re7, 
atunci față de continuarea din 
partidă albul ar fi avut un 
tempo în plus) 28... Re7 29. f5 
(Consecvent) 29... TdfS 30. Del 
(Amenință Db7) 30... Dc7 31. 
Dh4 ? (în căutarea unei deci
zii rapide, albul „supra-com- 
bină“. Continuarea simplă 31. 
f:e6 era suficientă pentru cîș- 
tig) 31... Rd6 (Curajul dispe
rării ! Regele negru se avîntă 
în mijlocul primejdiei) 32. Df4 
(Amenință T:e6+ + ) 32... Rc6 ! 
33. De4+ Rb5! (Și iată cum 
problema se complică. Din 
cauza lipsei de apărare a pio
nului g3, albul nu poate lua 
la e6) 34. c4-f- Ra6 35. b4 ! ? 
c:b4 36. D:d4 e:f5 37. Df4 Dc6 
38. Te7 Dd6 39. d4 D:f4 40. g:f4 
(Și iată cum tabloul s-a schim
bat : atacul alb a fost res
pins și negrul a obținut un fi
nal 
b5 !
44. 
46.

mai bun) 40... Td6 41. d5
42. c:b5 R:b5 43. Tle5 Tc8 
N:f5 N:f5 45. T:f5 Tcl + 
Rf2 Tc2+ 47. Te2. în a- 

ceastă poziție partida s-a în
trerupt. Finalul este avanta
jos negrului, dar lă reluare

Cooperativa „Metalo-Casnica"
Unitatea 59

Calea Criviței nr. 223 sectorul 8

Telefon 12.33.97
Execută la comandă garnituri din cauciuc cu ma

trița beneficiarului și a cooperativei : amortizoare 
auto, vulcanizare, încărcări acumulatori ; execuție ire
proșabilă din material de calitate.

Livrarea lucrărilor se face urgent avînd personal 
cu înaltă calificare.

în 
un 
să 
în

n-am
Cil 
eu 

ca- 
ar 

multe

în 
lumea 
nebun 

reuși

i săi, a 
ioc să 

spre 
auten- 

nimeni, 
Ajuns

cornerului, dintr-un unghi pe 
care nc-am obișnuit să*l nu
miri imposibil, fiindcă încă 
nu știm ce e posibil, Codrea 
a pus mingea în colțul celă
lalt — cu o nebunie desă
vârșită 1 Dar abia de aici în 
colo a început domeniul fru
mosului : întreaga țechipă a 
„lT“-ultii — care joacă azi 
cel mai bun fotbal din ulti
mii ei ani. scăpînd. în siîr- 
șit. de eticheta aceea cam 
ipocrită a „echipei de elan"
— a sărit la băiat să-i înă
bușe de fericire ; ori Codrea
— sărind și fugind ca un puf 
de leopard 
tinuă. 
brățișare... 
din al 
plutind 
oameni, 
pămînt 
o scenă 
clipe : fericiți, bieții I 
după el, să-j prindă și 
fericească ; fericit, 
fugea de ei, căutînd să scape 
de legile gravitației, dbrnio
— în visul lui — să găsească 
alte puncte do echilibru. 
Pînă la urmă l-au prins, l-an 
sufocat în sărutări șj l-au 
adus înapoi, pe Terra- Aceas
ta e folia performanței- deli
rul clipei victorioase- plă
cerea nerușinată de a trăi — 
și pentru ea am inventat, 
sportul, balonul rotund, cam
pionate și televiziune.

Copleșiți- de informații, de 
rezultate, de 
care se matcă și se 
de poze-telex și situația în 
clasament — noi uităm, și cu 
ajutorul televiziunii, de aceste 
clipe privilegiate ale vieții 
sportive. N-avem viață spor
tivă, ci telesport. N-avem 
minute de adevăr, ci minute 
de transmisie. Avem emisii 
în direct, dar nu intrăm în 
nici nn secret. Avem infor
mații, cutare a învins, cu
tare a zis, dar prea rimăm 
sport cu tort- uitînd de mort 
și deci de adîncurile vieții. 
Trebuie să depășim stadii 
informațional pentru a intra/ 
în misterele vieții pe stadion.

in transă coti- 
nu voia nici o îm- 

Era într-un sta* 
fericirii desfrînate, 

peste lucruri, peste 
gata să se rupă de 

și de colectiv, 
fantastică, de

Era 
trei 

fugeau 
i să-l 
Codrea

minutele în 
ratează.

BELPHEGOR

Meciurile pentru campionatul mondial

Din echipa oaspe, scoruri 
pozitive au înregistrat Lipska 
și Rybarska. Aceasta din urmă 
a exploatat corect greșelile 
Măriei Dezmireanu, conducînd 
corect atacul în jocul de mij
loc. In poziția din diagrama 
4 a urmat :

DEZMÎREANU

Gaprindașvili și Spasski au luat avans

jucătoarea poloneză n-a ales 
cea mai bună ca'le și partida 
s-a încheiat la egalitate.

O încheiere spectaculoasă a 
avut partida dintre Alexandra 
Nicolau (cu negrele) și Ana 
Jurczinska. De data aceasta, 
din cauza unei inexactități de 
deschidere, jucătoarea noastră 
se afla în defensivă. Ea a sa
crificat un pion pentru a obți
ne contrașanse și, în poziția din 
diagrama 2 a întins adversa
rei una dintre cele mai per
fide curse pe care le-am în- 
tîlnit în ultimul timp, jucînd

RYBARSKA

34.33. g4! Ng6 (33... f:g4 
N’:g4 pierde calitatea) 34. N:h6 
Tcc8 35. Nf4 Df7 36. g5 Rg7 
37. b5 a:b5 38. a:b5 Nd8 39. b6

mutarea „nevinovata' 
Rh8 !

NICOLAU

Cele două meciuri pentru 
campionatul mondial, Petro
sian — Spasski și Caprindaș- 
vili — Kușnir, au suferit o 
mică întrerupere. Primul, dato
rită faptului că Spasski a cerut 
un „time-out“ regulamentar, 
cel de-al doilea deoarece, con
form programului, a doua ju
mătate trebuie să se dispute 
la Moscova.

Campioana mondială și-a a- 
sigurat un avantaj substanțial 
în ultimele partide disputate la 
Tbilisi (a realizat 3 1/2 din ul
timele 4 !) și, după remiza din 
partida a 9-a, conduce cu 
5 1 2—3 12. Este evident că în 
cele 7 partide care mai sînt 
de jucat, pretendenta va tre
bui să încerce totul pentru a 
reduce scorul. Rămîne de vă
zut dacă va reuși.

Mult mai puțin „roză" este 
situația lui Petrosian. Dețină
torul titlului a suferit două 
înfrîngcri consecutive în parti
dele a 4-a și a 5-a, fiind astfel 
condus, pentru prima oară în 
cele două meciuri eu Spasski, 
la două puncte diferență. îngri
jorător pentru campion nu este 
însă scorul, ci faptul că în a- 
ceste partide, în special în a 
5-a. a jucat slab. Iată cum s-a 
desfășurat această din urmă 
partidă :

N:d5 1». e:d5 Dc2 ? 20. D14! 
D:a2 21. d6 Tcd8 22. d7 (Pionul 
acesta strangulează jocul ne
grului. Tare era și 22. D15 sau 
22. Te7) 22... Dc4 23. Df5 h« 24. 
Tel Da6 25. Tc7 b5 26. Cd4 ! 
Dl>6 (Ceva mai bine era b4, iar 
după părerea lui Taimanov, 
șanse de apărare dădea Dd6 !) 
27. Tc8 Cb7 28. CcG Cd6 29. 
C:d8 ! (O încheiere frumoasă) 
C:f5 30. Cc6. Negrul a cedat.

în 5 minute!
Problema de mai jos face 

parte din categoria miniaturilor 
(maximum 7 piese). Atragem 
atenția dezlegătorilor că cele 
3 cîmpttri de fugă care stau la 
dispoziția regelui negru în pozi
ția inițială (a6, c7, c5) nu tre
buie să-i fie luate priti mutarea- 
cheie. Dimpotrivă, regele negru 
treUiîle să fie făcut mat la a 
doua mutare, după ce fuge pe 
oricare dintre ele.

Albul începe și dă mat în 2 
mutări (Controlul poziției : Alb. 
Ra8, Dai, Ta2, Nd7. Negru. 
Rb6, Na5).

r ® «
HWi® 1

■1 IV»
9 %

JURCZINSKA

Jucătoarea poloneză a luat 
pionul „otrăvit" de la e6 și 
după 29. D:e6 T:f3 ! ! a rămas 
fără o figură, deoarece la răs
punsul 30. g:f3 ar fi urmat 
30... D:f3+ 31. Rgl N:d4+ 32. 
T:d4 Dfl mat.

Dintre celelalte partide me
rită să fie remarcat jocul cu 
negrele în deschidere al Su- 
zanei Makai în partida cu Lit- 
winska. După numai 18 mu
tări s-a ajuns la poziția din 
diagrama 3, evident favorabi
lă negrului, care și-a realizat 
avantajul înaintînd energic pe 
flancul damei.

MAKAI

Mi»IfeM
K H B 

8» 8 9 BA

LITWINSKA

19. Dd3 c5 20. Te2 c4 21. Df3 
b4 22. c:bl N:b4 23. Cc2 Ne7 
24. Nel Db6 25. Dc3 Cb8 ! (O 
manevră interesantă : calul se 
îndreaptă spre c6 pentru a 
mări presiunea pe d4) 26. Cb4 
Cg3 27. N:g3 7? (O greșeală 
care grăbește sfîrșitul) 27... 
N:b4 și negrul a cîștigat o 
figură.

Ne7 40. Tal Ta8 41. Ne5+Rh7 
42. T:a8 (Direct Dg3 cîștiga 
imediat) 42... T:a8 43. Dg3 Rg8 
44. NfG Rf8 45. De5 Te8 (Aci 
partida s-a întrerupt) 46. Dg3 !? 
Ta8 47. De5 Te8 48. N:e7+ ! 
Rg8! ? (O încercare intere
santă de a complica lucrurile, 
propusă de Alexandra Nico
lau. Din păcate, nici aceasta 
nu ajută) 49. Df6 T:e7 50. 
D:f7+ T:f7 51. Tal f4 52. Ng4 
e3 53. Ne6 e2 54. f3 ! Rg7 55. 
N:f7 și albul a cîștigat după 
cîteva mutări.
B « K a K ■ B SI B ■ ■

Rubrică redactată de :
Sergiu SAMARIAN

GAMBITUL DAMEI
Spasski Petrosian

1. c4 Cf6 2. Cc3 e6 3. Cf3 d5 
4. d4 c5 5. c:d5 C:d5 6. e4 C:c3 
7. b:c3 c:d4 8. c:d4 Nb4+ 9. 
Nd2 N:d2+ 10. D:d2 0—0 11. Nc4 
Ce6 12. 0—0 b6 (Istoria se repe
tă : pînă aci la fel ca într-o 
partidă din meciul revanșă Ale
hin — Euwe, 1937, în care a 
urmat 13. Tfdl Nb7 14. Df4. 
Botvinnik a recomandat 13. 
Tadl, cum joacă Spasski acum) 
13. Tadl Nb7 14. Tfel Tc8 (Mai 
bine Ca5) 15. d5 e:d5 (Ca5 !) 16. 
N :d5 Ca5 ? (Acum mutarea a- 
ceasta nu mai este bună) 17. 
DI4 Dc7 (Trebuia De7) 18. DI5

t
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Un cititor ne informează că la 
T.A.P.L.
salariații sînt obligați să 
lunar, 
sport. Cititorul declară 
scrisoare — că se numește 
Ciungu și că locuiește în < 
sus-amintit pe str. Eroilor ! 
20.

Autorul acestor rînduri 
prin telefon consiliul județean de 
educație fizică și sport să veri
fice autenticitatea informației și 
identitatea corespondentului. După 
douăzeci și patru de ore, un ac
tivist al C.J.E.F.S. Gorj anunță 
— telefonic — re
dacția că asemenea 
metode sînt inexis
tente în cadrul aso
ciațiilor sportive din 
Tg. Jiu, iar 
Ciungu Ion 
există în 
T.A.P.L.

De fapt 
acestor rînduri — 
și redacția — nu 
doreau să afle dacă 
Ion Ciungu lucrea
ză la T.A.P.L. Tg. 
Jiu. ci dacă s-aul 
verificat pe viu a- 
firmațiile lui. Adică, 
o mînă anchetă. O foarte mică 
anchetă socială, care să se 
sprijine pe niște acte, fie ele cît 
de puțin timbrate sau savant
compuse.

Pentru că, altfel, așa cum se 
întîmplă în cazul de față, scri
soarea pseudo-anonimă (de vre
me ce numele e fals !) cît și an
cheta (?) aduc lucrurile într-un 
punct mort. Pentru că, oricît 
l-am bănui pe Ion Ciungu (?) de 
procedee machiavelice, există în 
frazele lui, fie-ne iertată candoa
rea și intuiția, o nelămurire, o 
nemulțumire, un „ce“, care ’ 
întrebarea deschisă.

Pentru că el nici măcar 
reclamă cu indignare, ci întreabă

Tg. Jiu, vrînd-nevrînd, 
..............._ J ' verse, 

o sumă oarecare pentru 
Cititorul declară — în 

‘ Ion 
orașul 
la nr.

vreun 
nici nu 

cadrul

autorul

roagă

doar : „Ce poate suferi un sala
riat prin raptul ci va refuza sil 
plătească această cotizație și nici 
nu vrea să fie membru al asocia
ției sportive ? Poate să aibă unele 
consecințe pe linie de serviri da
torită acestui refuz, de 
cotizația pentru sport ?“

Evident, nu. stimate 
Ciungu ’. Chiar dacă ar 
numai pentru această 
— quasi-anonimă — și tot 
rita să vă răspundem in 
Presiunile exercitate asupra sa- 
lariaților pentru a-1 convinge să 
„cotizeze benevol- in folosul tom-

a plăti

tovarășe 
fi fost 

Întrebare 
me- 

scrls.

Nu cumva, undeva, pe neștiute,- 
a reînviat practica moartă „pen
tru. totdeauna" ? Nu cumva. pe 
tăcute, zîmbind, ducind degetul 
la buze, se cer (și se obțin) bani 
— făcindu-se mici aluzii la even
tualele neplăceri care ar urma 
unul refuz ?

Avent toată stima pentru con
ducerea C.J.E.F.S.-ului Gor.1; 
nu știm dacă ciungu Ion există 
cu adevărat, dar, nu cumva... ?

Poate că o reverificare — o re- 
veriflcare serioasă — ar spulbera 
cu totul îndoielile provocate de 

corespondentului vo
luntar. scrisorile a- 
nonime și de rea 
credință ar îi veste
jite public, iar pro
filul moral al acti
vistului sportiv — 
salariat sau 
ar cîștiga o 
strălucire.

Poate că 
reverificare 
oasă nu se va îace 
printr-o ANCHETA, 
ci — pur șl simplu 
— cu ajutorul unor 
corespondenți vo
luntari din locali
tate pe care îi ru- 
scrie în acest sens, 

de toată solicitudi-

întrebarea

Dac de fapt.
ANONIMA?

lasă

nu

nu — 
nouă

această 
serl-

botei și sportului sint nu numai 
odioase dar pot fi sancționate 
prin lege.

De altfel, pînă in urmă cu 
cîțiva ani toți salariații urbei de 
care e vorba în rîndurlle de față 
„cotizau benevol", cu mic cu 
mare, în afara celor în vîrstă 
(după 59 de ani și 4 luni dragos
tea pentru fotbal devenea ilicită 
și nu mai putea fi calculată în 
bani). Dar perioada aceea a apus 
o dată cu înființarea noilor aso
ciații sportive (Spartac etc...). Și 
iată că cineva. dîndu-Și un nume 
șl o adresă oarecare,
lui întrebîndu-1 dacă nu va avea 
de suferit necotlzînd

scrie iiaru-

întru sport.

găm să ne 
asigurîndu-i 
nea ziarului. Poate că însuși Ion 

*Ciungu va reveni cu amănunte.
Sau. poate, totul se va dovedi 

o farsă, o mică răzbunare episto
lară a unul salariat obligat să-și 
dea obolul pentru construirea 
unei piste de zgură, tocmai prin 
1965, și care n-a putut sâ uite 
afrontul suferit.

Dar, de fapt, orice concluzie 
fiind prematută, ne propunem, 
înainte de a trage vreun fel de 
învățăminte, să ascultăm opinia 
publică a capitalei Gorjulul.

Ccimil BACIU
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LA MIJLOC DE SAPTAMINA
Jocul cu balonul rotund cu

noaște în aceste zile o efer
vescență deosebită. Bat la 
ușă meciul de la LauSanne, 
partidele turneului U.E.F.A.
— ambele loturi, și cel de se
niori și cel de juniori pre- 
gătindu-se cu toată ardoarea
— o vie atracție o exercită 
cele două meciuri din țara 
noastră ale Alemanniei Aachen 
și mai sint destule noutăți pe 
care le veți 
de mai jos.

afla în rîndurile

La telefon, hotelul Bradul!
destulăPlecați cu 

ieri dimineața de ia 
cei mai buni

discreție 
Snagov, 

fotbaliști ai ță-

apoi cred că și din punctul de 
vedere al atmosferei generale. 
Poiana oferă un mediu mai 
propice deconectării jucăto
rilor, atît de necesară înain
tea unei partide importante.

Azi după-amiază (n.r. —
ieri) avem un antrenament de 
100 de minute, iar pentru 
mîine (n.r. — azi) , am anga
jat un meci cu divizionara B 
Metrom. din Brașov, jocul în- 
cepînd la ora 17.

In zilele cai-e ne-au mai ră
mas pină la plecarea din țară 
— care se va produce luni la 
ora 9.30 — avem planificate 
antrenamente zilnice, plim
bări. excursii. Duminică di
mineața ne vom reîntoarce la 
București, urmînd ca în seara 
aceleiași zile să facem

că mîine la 
nuîndu-și pregătirile 
pînă Ia meciul pe 
susține pe... malul 
Farul.

Predeal, conti- 
la munte, 
care-l 
mării,

Conferință de
la F.R. Fotbal

presă

va 
cu

Azi după-amiază, după 
ședință de lucru a Biroului 
federal, va avea loc o confe
rință de presă în cadrul că
reia antrenorii lotului națio
nal de seniori și ai celui de 
juniori vor expune gazetari
lor situația la zi a pregătiri
lor celor două team-uri repre
zentative, informindu-i asupra 
ultimelor noutăți.

o

sportul pay. a 3-a

Rapidistul Neagu — pe care-l său coechipier Ion Ionescu

Acest precept filozofic îmi 
vine în minte ori de cite ori 
mă gindesc cit de greșită este
— după părerea mea — ideea 
că jucătorul de fotbal, ca per
sonalitate sportivă, 
trebuie să fie doar 
a antrenorului.

Am mai spus-o și
— sau
Păstorel Teodoreanu dacă 
n-am spus-o, o repet — : an
trenorul se ocupă mai puțin 
de pregătirea individuală, el 
asigură sudarea, omogeniza
rea colectivului, îi dă o idee 
tactică de joc, are fără îndo
ială. un rol determinant în 
formarea unei echipe și ii 
poate făuri chiar un mare 
viitor.

Jucătorul, însă, ca indivi
dualitate, nu se poate defini 
și afirma decît prin calități 
și eforturi proprii, el trebuie 
să-și caute, să-și corecteze și 
să-.și imbunătățească neînce
tat stilul său de joc, care va 
purta amprenta personalității 
sale, va fi cartea sa de vizită 
și mijlocul cel mai sigur de a 
pătrunde în înalta societate 
a fotbalului contemporan...

Vreau să exemplific pentru 
cei mai tineri, din propria-mi 
experiență din trecut, cum un 
jucător își poate schimba și 
corecta succesiv jocul, pină 
la găsirea unui stil personal 
care să-i poată pune cel mai 
bine în valoare propriile va
lențe.

Pe 
tînăr 
l-am 
de la 
fotbalist care excela în jocul 
de cap. Nu bănuisem că poate

este sau 
o creație

altă dată
vorba regretatului 
Tcodoreanu

vremea cînd — foarte 
— jucam la Timișoara, 
văzut pe faimosul Ress 
Wacker Viena. Era un

Cupa T. U. G.
Azi, pe terenul T.U.G. (str. 

Drumul Găzarului), va avea loc 
al doilea meci din competiția do
tată cu „Cupa T.U.G.“. De data 
aceasta, se vor întîlni divizionara 
A Progresul si T.U.G. Partida va 
începe la ora’ 17,15. în deschidere, 
de la ora 15,30: Autobuzul — Pro- 
gresul-tineret.

.....

veți vedea mîine alături de fostul 
înscriind în stilul său caracteristic.

Agendă
bucureșfeand

să existe o asemenea sigu
ranță și perfecțiune în pre
luarea cu capul a celor mai 
înalte baloane, venite din de
gajarea portarului, deschideri 
atît de exacte către extreme, 
pase adresate „la picior'1 
coechipierilor săi și — bine
înțeles — goluri de toată fru
musețea marcate în poarta

Zile, săptămîni și luni în
tregi. după terminarea antre- 
namentului cu 
consacrat multe ceasuri 
exerciții jucării 
capul. Am dobîndit o dexte
ritate pe care n-o avusesem 
pină atunci și foloseam cu 
preferință acest mod de a 
juca mingea, așa incit o vre-

echipa,

mingii

am 
de 
cu

BAUON%K0Mtt)

„AJUTÂ-TE
SINGUR

adversă — toate acestea exe
cutate numai cu capul !

Am fost furat și fermecat 
de atita măiestrie 1

Unii se tem de cuvintul 
„imitație". în fotbal, ca și în 
orice domeniu, în artă. în li
teratură sau știință — nu tre
buie să ne ferim de a imita 
pc marii maeștri. Să spunem 
mai de grabă că singurul 
mijloc de a-i întrece este a- 
ceia de a-i lua mai intii ca 
model !

me mi se spunea — poate și 
cu o nuanță ușor peiorativă, 
dar care nu mă deranja de 
loc — „Ress !“ „Haide Ress 1“ 
„Bravo Ress 1“ ,,Huo Ress !“...

Cred, de altfel, că în peri
oada respectivă am folosit ex
cesiv jocul de cap. în dauna 
altor execuții pe care le-aș fi 
reușit mai bine și ar fi fost 
mai eficiente pentru echipă, 
dacă aș fi utilizat mai muit 
picioarele.

La cîtva timp după aceea

am mai suferit o influență 
tot atît de binefăcătoare i un 
alt austriac, jucătorul Hot 
fman de la First Viena. La 
fel de bun ca și Ress în jocul 
de cap, își alterna însă în
tr-un mod admirabil execu 
țiile, folosind cu egală dex 
teritate capul și ambele pi 
cioaro, în cele mai diferite 
situații de joc.

Mi-am dat. însă. o dată 
seama cile lipsuri mai avea 
jocul meu — astfel incit atn 
luat-o iarăși de la capăt cu 
antrenamentele suplimentare..

In sfîrșit, ultima mare „co
titură" a trebuit s-o fac după 
reîntoarcerea de la Arsenal 
Londra, unde mi-am dat sea
ma de importanța „pasei 
lungi", care era foarte puțin 
uzitată in fotbalul Europvi 
centrale și în Balcani.

Deci, mi-am schimbat de 
•trei ori stilul de joc, încercînd 
să obțin acumulări noi, în 
tirumul spre perfecțiunea pe 
care o visăm cu toții...

Iată de ce aș spune orică 
rui tînăr, chiar internațional, 
să nu considere cumva ter
minat procesul dezvoltării 
sale în știința jocului, căci 
loc pentru, mai bine a fost 
și va li mereu, slavă domnu
lui, în fotbalul românesc și 
chiar în cel mondial, iar reu 
șita nu s-ar lăsa prea mult 
așteptată, cu singura condiție 
să se evite primejdia înfumu
rării și a mulțumirii de șine, 
care plafonează și compromite 
toate ambițiile noastre. ,

Ajută te singur — căc 
vreau să te văd jucător țYiare '

Petre STEINBACH

' „Ne aflăm încă departe de nivelul internațional" 
i dar există perspective optimiste
I

I
I
I

Nu de mult a avut loc ședința 
Biroului Federației de judo, cu 
un singur punct pe ordinea de zi: 
analiza primei ediții a campiona
telor internaționale ale României, 
disputate la București.

Bilanțul acestei competiții, 
menționa în materialul pus

rii au ajuns pe la ora prînzu- 
lui la Poiana Brașov, unde 
urmează să rămină pină du
minică.

După repetate apeluri, i-am 
găsit la hotelul Bradul, la al 
cărui telefon ne-a răspuns an
trenorul Angelo Niculescu.

„Ne-am mutat la Poiana 
Brașov din următoarele con
siderente — ne-a spus antre
norul echipei naționale: aici 
ne aflăm la o altitudine a- 
propiată celei de la Lausanne,

nocturnă — un ultim joc de 
acomodare cu echipa de tine
ret Progresul." F.C. ARGEȘ -

statistică

4"

Ce fac juniorii?
Reuniți la centrul „23 Au

gust", juniorii lotului național 
au făcut ieri un prim joc de 

antrenament cu echipa Electro- 
aparataj (camp, orășenesc) pe 
care au întrecut-o cu 2-0 (1-0).

Din cei 20 de fotbaliști con- 
vocați, 12 au făcut un antre
nament susținut, patru fiind 
momentan accidentați (Ior- 
dache, Georgescu, Caniaro și 
Ștefănescu), iar alți patru 
(Vlad, Helvei, Vișan și Dehe- 
leanu) fiind cedați provizoriu 
selecționatei școlare care, în
tre 8 și 11 mai, participă la 
turneul internațional de ju
niori de la Zagreb, alături de 
echipele Iugoslaviei (A și B) și 
Austriei.

CERNO MORE VARNA
2-1 (1-1)

(prin telefon). 
s-a desfășurat

PITEȘTI, 7 
în localitate 
partida amicală de fotbal din
tre F.C. Argeș și echipa 
gară Cerno More Varna, 
dele au obținut victoria 
2—1 (1—1). Au marcat: 
can (min. 21), Kraus (min. 87), 
respectiv Bogalinov (min. 40).

ILIE FEȚEANU — coresp. 
principal

Duminică se vor disputa în 
Capitală următoarele partide ;

• STADIONUL POLITEHNI
CA, ora 10 : Politehnica Bucu
rești — Ceahlăul P. Neamț (di
vizia B).

• TERENUL ELECTRON I-
QA, ora 10 : Electronica Obor
— Politehnica Galați (divizia B).

• TERENUL T.U.G., ora 10 : 
Autobuzul București — Unirea 
Mănăstirea (divizia C).

• TERENUL SIRENA (Lacul 
Tei), ora 10 : Sirena București
— Cimentul Medgidia (divi
zia C).

• TERENUL LAROMET.
10 : Tahnometal București 
Minerul Cîmpulung (divizia

• TERENUL VOINȚA, 
10 : Voința București — 
hova Ploiești (divizia C).

ora

C). 
ora 

Pra-

hi etapa disputată dumi- 
s-au înscris 19 goluri.

Cele mai eficace înain-
Dinamo București, 43 de 

goluri marcate, Steaua, 40 de 
goluri, „U“ Craiova, 39 de 
goluri și U.T.A,, 36 de goluri.

țări:

• Cele mai slabe apărări; 
Vagonul, 50 de goluri primi
te, F.C. Argeș și „U“ Craiova, 
cu cite 39 de goluri, Farul și 
Steaua, cu cite 34 de goluri.

fost acor-• Duminică au 
date 5 lovituri de la 11 m și 
toate au fost
Este o cifră record în ceea ce 
privește numărul de penaltiuri 
acordate intr-o etapă, precum 
și în privința eficacității ju
cătorilor.

transformate.

Azi sosește Alemannia Aachen
Binecunoscuta echipă vest- 

germană sosește azi, pe calea 
București. Mîine, 
Claessens și Ion 
susține prima sa 
țara noastră, în 

compania Rapidului. Meciul 
se va juca pe stadionul Re
publicii, cu începere de la ora 
17,30. în deschidere, un atrac
tiv joc old-boys între foste 
glorii fotbalistice ale Rapidu
lui și ale echipei iugoslave 
Vardar Skoplje. După cum s-a 
mai anunțat, Ion Ionescu va 
juca mîine o repriză Ia Ale
mannia și o repriză Ia fosta 
sa echipă, în tandem cu 
Neagu.

Al doilea meci al Aleman
niei se va disputa duminică la 
Arad, în compania liderului 
clasamentului.

• In cele 24 de etape ale 
campionatului diviziei națio
nale A s-au marcat 495 de go
luri, 
nică

aerului, în
lui

Ionescu va
partidă în

Dinamo București pleacă 
miine la Predeal

in

I
I
!
I
1
I
I

bul- 
Gaz- 

cu
Jer-

I

se 
în 

discuția membrilor biroului fede
ral, este, spre regretul nostru, ne
satisfăcător. Ultimele locuri ocu
pate de cele două reprezentative 
românești prezente în concurs nu 
ne oferă un prilej de aplauze. 
Dar, aceste confruntări cu echipe 
care au avut în componență spor
tivi afirmați în arena internațio
nală ca Saunin. Tokmakov și 
Suslin (R.S.S. Letonă), Werner și 
Ilendel (Vorwărts Berlin), Res- 
micek și Sistek (Cehoslovacia), 
ne-au creat posibilitatea să 
dem pe ce treaptă valorică 
aflăm".

Atît referatul respectiv, cît 
discuțiile ample purtate pe mar
ginea lui au analizat stadiul 
judo-ului românesc la această 
oră. Tntr-adevăr. sportivii noștri 
au progresat de la un concurs la 
altul, în întrecerile lor pe plan 
național au entuziasmat de fie
care dată, fiind adesea aplaudați 
la scenă deschisă. Se impunea 
însă o confruntare internațională, 
drept etalon valopc.. .In , conse
cință. la numai opt luni de la în
ființarea federației, â fost orga
nizat un concurs internațional. 
Cu un curaj demn de toată

ve
ne

Și

lauda, federația noastră nu a ales 
sparing-partenerj de mîna a doua 
pentru a consemna In final vic
torii neconcludente, ci a invitat 
încă de la prima competiție Inter
națională formații dintre cele 
mai redutabile pe continentul eu
ropean. Evident', nu se poate 
spune că speranțele nu au exis
tat înainte de ridicarea cortinei. 
Dar. pe măsură ce meciurile din 
cadrul acestui concurs se consu
mau apăreau tot mai evidente 
minusurile sportivilor români.

Mal întîi, un complex de infe
rioritate care se evidenția o dată 
cu luarea prizelor. Deși Judocanil 
autohtoni stăpînesc o suită apre
ciabilă de procedee tehnice, el 
n-au reușit să le finalizeze decît 
într-un număr neînsemnat. Ad
versari) lor le-au simțit acest 
complex chiar din luarea prizei, 
dezlănțuind imediat atacuri pe 
care reprezentanții noștri r(u le-au 
putut para.

Apoi. în cazul cînd, totuși, spor
tivii oaspeți n-au finalizat in pri
mele minute ale partidelor, pro
cedeele tehnice de ippon, au fă
cut o în finalul acestora, datorită 
slabei pregătiri fizice a tricolori
lor. Așadar, un alt capitol asupra 
căruia vor trebui să reflecteze 
tehnicienii noștri.

Prima ediție a campionatelor 
internaționale a constituit. fără 
Îndoială, un valoros schimb de 
experiență din care specialiștii, 
antrenorii șl sportivii noștri au

SIMPOZION SPORTIV

c-

Steaua întreprinde 
un turneu-fulger

R.F. a Germaniei

Consiliul municipal pentru 
ducație fizică și sport București 
organizează mîine, de la ora 
19, în aula Facultății de Drept, 
din Bd. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, simpozionul cu tema „Fot
balul e pasiunea mea". Iau cu- 
vîntul Constantin Teășcă, loan 
Chirilă și Eftimie

I
I DE LA UN BUT LA AL TUL

și Belgia diviziile B

Ionescu.

țării, Steaua, vaCampioana 
întreprinde săptămîna viitoa
re un turneu-fulger în R.F. a 
Germaniei și Belgia. Steaua 
va părăsi Capitala luni, va 
susține două partide și se va 
reîntoarce în țară vineri.

Federația română de fotbal a 
stabilit ca începind cu etapa din 
11 mai, partidele din campiona
tele diviziilor B și C să se 
pute dimineața, de la ora 10. 
excepție meciurile cuprinse 
programul Pronosport, care 
avea loc după-amiază, la ora 
cială fixată pentru jocurile

a

• In etapa a XXIV-a, 3 ar
bitri au obținut cite 5 stele, 4 
cite 4 stele și unul — 2 stele. 
De remarcat că arbitrul O. 
Anderco — Satu Mare, după 
un debut strălucit în divizia 
A (la meciul U.T.A. — Vago
nul), a obținut și la a doua sa 
partidă un calificativ bun: 4 
stele! In schimb, Al. Toth — 
„cavaler al fluierului" cu o 
îndelungată activitate — a 
primit doar 2 stele.
i

• Clasamentul golgeterilor;
— 15 goluri! Dumitrache 

(Dinamo București) — 1 din 
11 m, Oblemenco („U“ Cra
iova) —3 din 11 m,

— 13 goluții Voinea (Ste
aua) — 2 din 11 m,

— 12 golurii Tuf an (Farul),
— 41 goluri! Neagu (Ra

pid), Oprea („U* Cluj) — 3 
din 11 m,

— 10 goluri: Grozea (Petro
lul) — 1 din 11 m,

— 9 golurii Creiniceanu 
(Steaua),

— 8 goluri: Oaidă (Progre
sul) — 2 din 11 m, Petescu 
(U.T.A.), D. Ene (Dinamo Ba
cău).

Aflăm, că echipa dinamo- 
vistă (fără coniponenții lotu
lui național, bineînțeles) plea- Vardar Skoplje — old-boys.

Activitatea competițională 
ajuns în faza decisivă nu nu
mai pentru echipele de primă 
divizie, ci 
„B” și de 
neul final 
vizia A, 
București, 
joc

la această fază a competiției, 
am semnalat, la timpul cuve
nit, latura pozitivă a invitării 
și celei de a treia clasate in 
campionatul Capitalei, Școala 
sportivă 
fi fost 
hotărîre, privind sporirea nu
mărului de echipe bucureștene 
(care, de altfel, ar fi putut fi 
4 in acest turneu), evident jus
tificată prin valoarea lor, să fi 
fost luată înainte și nu după 
consumarea fazei bucureștene 
a competiției, 
duce lipsă

rtr. 
mai

2. In Schimb, ar 
bine ca această

De la I. E.A. B. S.
începînd de astăzi, la casele 

din str. Smîrdan nr. 13, C.C.A. 
ți stadionul Giulești s-au pus 
în vînzare bilete pentru me
ciul de fotbal Rapid — 
mannia Aachen, care va 
ioc vineri 9 mai orele 
pe stadionul Republicii.

Ale-
avea
17,30

GHERGIIELI,
de la 
făcut 

confi- 
rațio-

marele absent 
Lausanne, ne-a 
zilele trecute o 
dență. al cărei
nament își merită — 
credem noi — cu pri
sosință reproducerea 
publică. „In partida cu 
Elveția, rezultatul va 
depinde de randamen
tul înaintașilor noș
tri !! Apărarea poate 
juca senzațional 89 de 
minute, dar dacă în
tr-un singur minut se 
ivește o unică fisură 
in dispozitivul ei, sau 
dacă vreun atacant 
advers nimerește vreo 
bombă uluitoare, toa
tă munca este compro
misă. De aceea, îna
intașii români — zic 
eu — au soarta me
ciului în mină. Un gol 
înscris de noi, mai a- 
les la 0—0, ar însem
na oxigen pentru apă
rare, pentru moralul 
tuturor, și poate ar în
semna și calificarea la 
Mexic..."

N.A. — Ce părere 
aveți, Dumitrache, 
Năsturescu et comp. ? 
Nu-i așa că Loți a 
prins marea cheie a 
meciului de miercuri?

• Apropo de ... va

Rapidului. (Ci- 
„Echipa giuleș- 
a trecut de al 

val... al 8-lea ...

Iurile 
tate : 
teană
7-lea
n-a rezistat celui de-al 
9-lea etc...“).

In campionatul ita
lian omoloaga — intru 
ambiție — a Rapidului 
de la noi ar putea fi 
considerată echipa Fi
orentina, cu deosebi
rea că ea a rezistat 
în fața a nu mai puțin 
de ... 23 de valuri. Cu

Fără accidente în ul
timele două etape, e- 
chipa antrenată de 
Pesaola are toate șan
sele să cîștige trofeul 
„Scudetto" care răs
plătește pe campioana 
Italiei.

... Să luăm aminte, 
Dane 1

• Din inițiativa 
F.R.F. au luat ființă 
încă 14 centre de co
pii și juniori. Al 15- 
lea, proiectat la Timi-

ma-isercții...

ședințele asociației, 
GH. SECOȘAN, a în
trebat : „Dar noi ce 
beneficiu avem ?“

Stupefiantă, cara- 
gialească, întrebare 1

Să-i mai asculți 
pe timișoreni plîngîn- 
du-se că n-au fotbal I 
Cu asemenea condu
cători — cu tot regre
tul pe care-l încercăm 
auzind mereu cum se 
îngroapă o faimoasă 
tradiție — greu se va 
putea schimba cenu
șiul peisaj fotbalistic 
timișorean de astăzi.

• înaintea meciu- 
cu Universitatea 

antrenorul 
ROBERT 
a venit

I
I
i
i
I
I

12 meciuri, cîștigate și 
11 egale, obținute în 
„suivi“, actuala lide
ră a campionatului i- 
talian a bătut recordul 
stabilit de echipa mi
laneză Ambrosiana 
(Internazionale de 
azi), care în campio
natul 1934—35 reali
zase 22 rezultate utile 
consecutiv. Remarca
bila performanță a 
team-ului din Floren
ța are următorul pro
fil : 35 puncte în cla
sament, 27 goluri mar
cate și 11 primite !

șoara, n-a putut Jua 
naștere. Motivul ? La 
ședința cu beneficia
rii acestei... darnice 
hotărîri a F.R.F. — 
asociația sportivă Pro
gresul —, care urma 
să fie înzestrată cu 
40 000 lei echipament, 
7 000 lei pentru chel
tuieli diverse, două 
norme de antrenori, 
doi instructori plătiți 
cu ora, o normă ma
gaziner etc. și în care 
120 de copii ar fi ur
mat o instruire fotba
listică organizată, pre-

Ilui
Craiova, 
Farului,
COSMOC,
să-i salute pe foștii 
săi elevi, strîngîndu-le 
mîna, pe rînd, la toți, 

o 
a- 
cu

întrebîndu-i cum 
mai duc, glumind 
mical, prietenește, 
ei.

O punte de civiliza
ție, de eleganță spor
tivă, dacă vreți, im
presionantă în contex
tul „atmosferei beli- 
gerante“ care domneș
te înaintea multor 
partide din acest re
tur.

M. POPESCU

I
I
I
I
I
I
I

și pentru ceie din 
juniori. Pentru tur- 
al calificării in di- 

care se dispută in 
_____ T._, au căpătat drept de 
joc formațiile Vulcan Bucu
rești (seria I), Chimica Năvodari 
(seria a Il-a), Constructorul 
Suceava (seria a.III-a), C.S.M. 
Sibiu (seria a IV-a) și Minerul 
Lupeni (seria a V-a). Prima 
etapă va avea loc duminică 11 
mai, cînd se vor disputa par
tidele Constructorul Suceava 
— Chimica Năvodari (teren 
Steaua-Ghencea, la ora 10,30) 
și C.S.M. Sibiu - Vulcan Bucu
rești (teren Grivița Roșie — 
Parcul copilului, la ora 10,30). 
Etapele următoare vor avea 
loc în zilele de 14, 18, 25 mai 
și 1 iunie.

Și juniorii cunosc febra ul
timelor confruntări. Tot în 
București, în zilele de 11, 18 
și 25 mai, se întrec cele 8 for
mații participante lamâții participante la lupta pen
tru .titlul național. Programul 
sferturilor de finală este ur
mătorul : Rulmentul Bîrlad — 
C.F.R. Brașov (teren II, la ora 
10.15), Grivița Roșie Bucu
rești — C.S.M. Iași (teren IV, 
la ora 9), Clubul Sportiv Șco
lar București — Ancora Galați 
(teren IV, Ia ora 10,15) și 
Școala sportivă nr. 2 București 
- I.R.A. Tecuci (teren II, la 
ora 9). Toate meciurile vor avea 
loc pe stadionul Tineretului.

In legătură cu participarea

Nu de 
rugbyul
★ 

amiază.
divizia

suspiciuni 
nostru...

in meci
A ; DI-

Ieri după 
restanță din 
NAMO - GLORIA 29-3 (8-0).

cules prețioase.învățăminte. Spor
tivii, îndeosebi, au avut prilejui 
sâ se convingă că vor avea de 
străbătut un drum lung, de pre
gătire intensă, pentru a ajunge 
măcar pe picior de egalitate, cu 
colegii lor din alte țări. Am con
statat, de asemenea, că nu pot 
emite, cel puțin deocamdată, pre
tenții de evidențiere șl obținere 
de succese la marile competiții 
internaționale. Aceasta Insă hu 
prcstlpune doar o muncă de la
borator, fără posibilitatea unor 

, verificări care apar absolut nece
sare cu judoka din alte țări. Re
zultă deci că, asemenea confrun
tări slnt absolut indispensabile in 
calendarul competițional al fede
rației.

Biroul federal, in urma analiză
rii posibilităților de dezvoltare 
valorică a Judo-ulul nostru, a 
elaborat un plan de măsuri pen
tru activitatea viitoare pe care 
ii va supune dezbaterii comitetu
lui federal. Iată citeva din mă
surile propuse : in toate secțiile 
de judo ar trebui pus un accent 
deosebit pe dezvoltarea calităților 
fizice și îndeosebi a mobilității, 
forței in regim de viteză și suple
ței. în centrul atenției vor sta 
juniorii care pot fi îndrumați cu 
mai multă ușurință spre a ajunge 
ia nivelul existent pe plan inter
național. Se vor introduce ca 
obligatorii normele de control 
pentru toți judoka. Lunar vor fi 
organizate concursuri amicale și 
oficiale. Antrenorii și instructorii 
care conduc secțiile de Judo vor 
trebui convocați periodic la 
cursuri de specializare conduse 
de tehnicieni de peste hotare.

Sperăm că măsurile ce vor fi 
luate la apropiata ședință a co
mitetului federal să constituie un 
prețios punct de plecare pentru 
afirmarea judo-ulul nostru în 
sprijinul acestei afirmații avem 
pilda altor discipline sportive 
apropiate în ceea ce privește pre
gătirea (box. lupte ș.a.) care a'u 
obținut succese remarcabile la 
cele mat Importante confruntări. 
Avem deci o experiență prețioasă 
pe care va trebui s-o folosim. 
De asemenea, avem. încredere in 
posibilitățile sportivilor șl antre
norilor noștri.

ing. Radu GRUIA 
membru în biroul F.R.J.

rrCupa Semănătoarea"

A opta ediție a „CUPEI 
SEMĂN ATO AREA" a început 
marți seara, pe ringul din in
cinta stadionului Olimpia, în 
fața unui public numeros. 
Meciurile au fost spectacu
loase, evidențiindu-se Aurel 
Bădica (Rapid) care a reușit 
să-1 întreacă la puncte pe fos
tul campion republican de 
juniori Nicolae Roșu (Meta
lul). Celelalte rezultate, juni
ori : Șt. Ilina (Olimpia) b.p. 
P. Ciobănel (Sudorul), D. Frîn- 
cu (Olimpia) b. K.O. 3 P. Tiu 
(Sudorul), Alex. Nelu (Sudo
rul) b.p. I. Radu (Rapid), V. 
Mălinaș (Metalul) b.p. V. Ian- 
cu (Semănătoarea), M. Nea- 
goe (Metalul) b.p. Alex. Ivan 
(Semănătoarea), I. Dochiu 
(Olimpia) b.p. E. Barbu (Su
dorul), D. Cristea (Rapid) b.p. 
V. Marinescu (Semănătoarea); 
seniori: V. Nițoi (Olimpia) 
b.ab. I. FI. Boroianu (Rapid), 
N. Lazăr (Olimpia) b. K.O. 1 
Gh. Radu (Rapid), M. Țuțu-

I

ianu (Metalul) b.p. V. Posto- 
lache (Semănătoarea). N. An
drei (Metalul) b.p. S. Lazăr 
(Semănătoarea), I. Badea (Ra
pid) b. dese. 2 Gh. Bunea (Se
mănătoarea) și V. Marinescu 
(Olimpia) b.ab. 3 M. Cozman. 
(Olimpia).

DANIEL DIACONESCU
— coresp.

PRONOSPORT
Anunț

PRONOEXPRES

Numerele extrase la concursul 
special din 7 mai 1969

Pentru premiile obișnuite
Extragerea I : 7 29 18 23 43
Extragerea a Il-a : 38 40 1 24 

11 10.
Pentru premiile suplimentare

15
27

40 6

Extragerea a 111-a : 16 5 6 17
21

Extragerea a IV-a : 40 4 34 39
20

Extragerea a V-a : 23 14 42 30
22

Extragerea a Vl-a : 6 1 21 30 13
Extragerea a VII-a: 18 30 9 22: 7
Extragerea a Vin-a : 35 27 8 25

Extragerea a IX-a : 4 37 
45 10 31

Fond de premii : 3 324 320 
din care pentru premiile 
nuite : la extragerea I : 882 491 lei , 
în care se include 145 510 lei re
port la categoria I ; Ia extragerea 
a Il-a: 736 981 lei.

13.
Pentru premiile speciale

lei 
obiș-

LOTO
Premiile întregi și sferturi de 

Ia tragerea din 2 mai 1969
EXTRAGEREA I :
Categoria 1:1 variantă întreagă — do nea. ia, • «x tt_q • 2 voriantfi

sfert a 37 323 lei; a lila: 65 va
riante întregi a 1 259 lei și 56 va
riante sfert a 314 lei; a IV-a: 303 
a 346 lei și 218 a 86 lei; a V-a: 
567 a 219 lei și 452 a 54 lei.

EXTRAGEREA A IT-A :
Categoria B : 1 variantă sfert a 

69 633 lei; categoria c : 1 variantă 
întreagă a 23 211 lei și 8 variante 
sfert a 5 802 lei; categoria D : 407 
a 100 lei și 1 169 a 25 lei.

Report la categoria A : 352 673 
lei.

Premiul de la extragerea a It-a 
categoria B sfert a fost obținut 
de participantul Dlaconu Con
stantin din Brașov.

LOTO-PRONOSPORT
Publicăm mal jos programul 

concursului Pronosport Nr. 19 de 
duminică 11 mal 1969: I : Bologna
— Palermo ; II : Cagliari — Samp- 
doria: III : Juventus — Fioren
tina: IV : Pisa — Lanerossi ; V: 
Roma — Atalanta; VI : Varese — 
Torino ; VII : Verona — Interna
zionale ; VIII : Dunărea Giurgiu
— Progresul Brăila : IX : Metrom 
Brașov — Metalul București ; X: 
Oțelul Galați — Gloria Bîrlad : 
XI : A.S. Cugir — Chimia Rm. 
Vîlcea ; XII : C.S.M. Sibiu — O- 
limpia Oradea; XIII : Industria 
sîrmej Cîmpia Turzii — Electro 
nutere Craiova.

Consiliui Național pentru 
Educație Fizică ți Sport, în 
colaborare cu Ministerul 
Sănăfății, organizează în 
perioada 12 mai — 30 iunie 
un curs pentru formarea de 
masori necesari diferitelor 
loturi sportive.

înscrierile se fac la 
C.N.E.F.S., str. Vasile Conta 
16, etaj VII, camera 168, în
tre 25 aprilie și 10 mai, o- 
rele 12—15, pe baza urmă
toarelor acte :

— cererea candidatului 
din care să reiasă vîrsta, o- 
cupația, domiciliul în Bucu
rești

— copie după actul de 
studii (absolvent liceu)

— certificat de sănătate.
Cursul se desfășoară zil

nic. între orele 17—20.
Informații suplimentare se 

dau cu ocazia înscrierii.



Ce sanse» are reprezentativa de ciclism a României?
Părerea unor

Varșovia va găzdui la 12 
cel de al XXII—lea start în 
„Cursa Păcii". Competiția a de
venit un important examen a- 
nual pentru reprezentanții 
sportului cu pedale din multe 
țări ale lumii. Specialiștii au 
și denumit-o, de altfel, un ve
ritabil campionat mondial de 
mare fond, al cicliștilor ama-» 
tori. Anul 
desfășoară 
Berlin și 
serie de 
printre 
Belgiei, Uniunii Sovietice. 
Franței, Poloniei și R. D. Ger
mane. Țara noastră va fi re
prezentată de o echipă alcă
tuită din ION ARDELEANU 
(28 de ani), WALTER ZIEGLER 
(31 de ani), WILMOȘ EGYED 
(29 de ani), GH, MOLDOVEA- 
NU (25 de ani), TEODOR PU- 
TERITY (22 de ani), NICOLAE 
DAVID (21 de ani) și DUMI
TRU NEMȚEANU (20 de ani). 
Este, după cum se vede, vorba 
fie a doua echipă a țării. De ce 
a fost desemnată echipa secun
dă? Specialiștii federației moti
vează astfel : în primul rînd, 
pentru faptul că în conformi
tate cu 
probată 
cliș,tii 
Jocurile 
Munchen au în planul de pre
gătire și de participare la com
petiții îndeosebi probe asemă
nătoare cu cele de la J.O. (100 
km contratimp pe echipe și 
180 km fond pe circuit) ; pe 
lista rutierilor capabili să par
ticipe la Munchen se află toți 
componenții primei noastre e- 
chipe ; un al doilea rînd, pen
tru că la începutul anului cind 
s-a împărțit lotul în două gru
pe (Dinamo și Steaua), cicliș
tilor de la Steaua, antrenați de 
Ion Vasile, 11 s-a stabilit ca 
principal obiectiv de primăvară 
„Cursa Păcii”. Așa stînd lu
crurile, nti ne rămîne decît să

specialiști ai sportului
mai

acesta, întrecerea se 
pe ruta Varșovia— 

reunește la start o 
echipe redutabile, 

care reprezentativele 
Uniunii

orientarea metodică a- 
de biroul federal, ci- 
nominalizați pentru 

Olimpice de la

vedem ce șanse vom avea în 
marea competiție care începe 
la 12 mai la Varșovia. Pentru 
a face un sondaj, am apelat la 
opiniile autorizate ale cîtorva 
specialiști. Lor le-am adresat 
două întrebări :

1. CARE SOCOTIT! CA ESTE 
NIVELUL DE PREGĂTIRE AL 
ECHIPEI CE NE VA REPRE
ZENTA ÎN „CURSA PĂCII ?

2. CE SANSE ACORDAȚI 
SPORTIVILOR ROMÂNI?

Iată răspunsurile primite:
OCTAVIAN AMZA — arbi

tru internațional (membru în 
Juriul internațional al celei de 
a XXII-a ediții a „Cursei Pă
cii”) :

1. Față de anii trecuți, ni
velul de pregătire al echipei 
care va evolua în acest an în 
„Cursa Păcii" este mult infe
rior. Acest lucru a fost eviden
țiat de întrecerile la care a 
participat in ultimul timp e- 
chipa antrenată de Ion Vasile : 
cursele din Bulgaria, ~ 
pa F.R.C.” și „Turul 
giei". Cauzele care au deter
minat nivelul scăzut al pregă
tirii sînt: condițiile atmosfe
rice nefavorabile din majori
tatea timpului afectat pregăti
rii ; faptul că n-au fost selec
ționate în echipă cele mai va
loroase elemente; lipsa de co
laborare la alcătuirea planului 
de pregătire (n-au participat 
antrenori cu experiența 
„Cursei Păcii" : N.l Voicu și E. 
Golgoți) și la ref' 
activitatea fiind lăsată în 
clusivitate pe umerii lui 
Vasile, antrenor care și-a 
cut anul acesta debutul la con
ducerea unei echipe naționale: 
orientarea greșită a antreno
rului Ion Vasile și a colegiu
lui central al antrenorilor în 
ceea ce privește alegerea lo
cului unde să se desfășoare 
pregătirea.

„Cu- 
Bel-

I Voicu și E. 
■nlizarea lui, 

ex- 
Ion 
fă-

RUTIERII CEHOSLOVACI S-AU INSTALAT 
ÎNTRECERIIIU FRUNTEA

(Urmare din pag. I)
Sănătății șl CJN.E.F.S. strălu
cește prin absență. Oare lunga 
iarnă a acestui an să-i fi pa
ralizat complet inițiativa 1

Sa revenim, totuși, la com
petiția propriu-zisă. Startul în 
prima etapă s-a dat la ora 
9,15 din centrul stațiunii Si
naia. Deși vremea a fost 
splendidă, etapa n-a avut prea 
multe momente dinamice. Ci
cliștii s-au studiat reciproc, 
s-au supus unor mici teste (pe 
urcușuri și coborîri) și doar în 
final s-au dezlănțuit. După cum 
se știe, la ediția jubiliară a 
acestei competiții participă 10 
alergători de peste hotare — 
reprezentînd cluburile Dinamo 
Moscova și Ruda Hvezda Plsen 
— și 45 de rutieri români. Ei 
bine, deși numeric plutonul este 
dominat de gazde, calitativ a- 
lergătorii noștri sînt inferiori 
grupului restrîns al oaspeților. 
Cele două cățărări (Vlădeni, 
km 75 și Predeal, km 118) au 
fost cîștigate de ciclistul din 
Plsen, A. Bartonicek, iar fina
lul etapei a aparținut în în
tregime cicliștilor cehoslovaci. 
Pentru cîștigarea primului loo 
Dlouhi, Moraveo și Bartonicek 
au sprintat irezistibil detașîn- 
du-se de pluton. După o admi-

rabilă dispută „în familie", 
Dlouhi și-a adjudecat victoria.

Cicliștii romani s-au mulțu
mit să-i tatoneze pe cei 3 va
loroși sprinteri din Plsen. Ma
rele, învingătorul ediției de a- 
nul trecut, a fost și el prin 
apropiere, iar băieții lui Zlot
nikov (rutierul clasat la a IX-a 
ediție a „Cursei Munților" pe 
locul II, actualmente antrenor 
la Dinamo Moscova) au avut 
și ei 3 reprezentanți în grupul 
fruntaș de 16 rutieri — grup 
alcătuit pe urcușul 
nelor Timișului.

CLASAMENT î 1. 
Dlouhi (R. H. Plsen) 
142 km în 3h 43:45 ț 
mir Moraveo (R.H.P.), 3. An
tonin Bartonicek (R.H.P.) | 4. 
N. Ciumeti (Dinamo I), 5. P. 
Giartans (Dinamo Moscova), 6. 
St. Suciu (Dezrobirea Brașov), 
7. N. Gorelov (D.M.), 8. K. Ma
ier (R.H.P.), 9. V. Selejan (Di
namo I), 10. V. Tudor (Dina
mo I), 11. A. Kaslauskas (D.M.),
12. G. Moiceanu (Dinamo I),
13. I. Cosma II (Dinamo II), 

Fr. Gera (Steaua I), 15. I.
Marek (R.H.P.), 16. Al. Sofro- 
nie (Dinamo I) — toți același 
timp cu învingătorul. Astăzi, 
are loc etapa a Il-a, cu start 
la ora 10,00.

serpenti-

Frantisek 
a parcurs 
2. Vlasti-

14.

nostru cu pedale —
2. Față de pregătirea pe ca

re o are, echipa noastră va a- 
vea dificultăți chiar din pri
ma etapă. Pentru menținerea 
sa în cursă va fi nevoie să se 
învingă dificila barieră a în
chiderii controlului de timp. 
Personal nu cred că se va pu
tea afla în primele 10 locuri, 
ale clasamentului general fi
nal pe echipe.

Prof. ILIE ISTRATE — pre
ședintele colegiului central al 
antrenorilor din F. R. Ci
clism :

1. Planul inițial de pregătire 
a echipei n-a putut fi realizat 
din cauza vremii nefavorabile. 
Cicliștilor din echipa pentru 
„Cursa Păcii" le 
tea competițională 
mentul cu teme.
pregătire trebuie apreciat în 
funcție de valoarea oamenilor. 
In echipă sînt o serie de ru
tieri aflați la apusul carierei 
lor sportive (Ion Ardeleana, 
Walter Ziegler) care, chiar și 
atunci cînd se găseau în ple
nitudinea forțelor, nu realizau 
performanțe de mare valoare. 
Apoi, la Varșovia vor lua star
tul și 4 debutanți: Nemțeanu, 
Puterity și David (care 
foarte tineri) și Egged, 
sînt lipsiți de experiență 
petițională internațională.

2. Apreciez că echipa poate 
termina cursa între primele 8 
locuri.

Prof. 
NU —

Din 
km de 
echipei 
„Turul 
respunzător. 
Belgia cicliștii ’români și-au 
putut completa pregătirea.

2. Echipa va ocupa la sfirși- 
tul întrecerii un loc în prima 
■jumătate a clasamentului ge- 
ncTdl.

OCTAVIAN TUHAI — pre
ședintele Federației române de 
ciclism :

1. Handicapată de vremea 
nefavorabilă, de iarna care s-a 
prelungit neașteptat de mult, 
echipa noastră pentru ~ 
Păcii" n-a putut să-și 
un nivel corespunzător 
gătire. Sper că „Turul 
a remediat oarecum 
lacună.

2. Prevăd reprezentativei 
noastre, la încheierea „Cursei 
Păcii", un loc între primele 8 
echipe.

Evident, față de anii trecuți, 
cînd reprezentativa noastră 
pleca Ia startul „Cursei Păcii’’ 
cu șanse la un loc pe podium, 
realizîndu-și uneori speranțele, 
acum 
cu o 
care 
acela 
competiția. Lipsa unui nivel 
corespunzător de pregătire a 
fost cauzată și de vremea ne
favorabilă, dar și de carențele 
manifestate de activiștii sa- 
lariați ai federației. Se puteau 
găsi regiuni în țara noastră 
unde vremea să permită în mai 
bune condițiuni realizarea 
programului de pregătire, du
pă cum le puteau fi oferite a- 
cestor rutieri și unele 
cari internaționale la 
potrivit. De asemenea, 
convingerea că echipa 
„Cursa Păcii" putea fi întărită 
cu o serie de alergători din 
prima reprezentativă, alergă
tori care cu siguranță nu vor 
face parte din team-ul ce se 
va deplasa la Munchen. Așa 
însă... Oricum, e mai bine să 
știm de la început la ce ne 
vom aștepta, să nu ne facem 
iluzii.

lipsesc par- 
și antrena- 
Nivelul de

sînt
Toți 

com-

NICOLAE OȚELEA- 
antrenor federal : . 
cauza lipsei a 2 000 
rulaj, nivelul pregătirii 
— pînă la plecarea tn 
Belgiei" — era neco- 

Consider că tn

„Cursa 
asigure 
de pre- 
Belgiei" 
această

trebuie să ne mulțumim 
participare modestă, în 

principalul obiectiv este 
ca echipa să termine

verifi- 
timpul 
avem 

pentru

H. N.

CALEIDOSCOP
Olimpiada... caraveleior !

Orașul Golumbus (statul 
Ohio) intenționează să cele
breze cu demnitate împlinirea 
a 500 de ani de la descope
rirea Americii de către Gris- 
tofor Golumb. în acest scop, 
consiliul municipal a prezen
tat, de pe acum, candidatura 
în vederea organizării Jocuri
lor Olimpice din anul... 
1992 1 Unii ziariști de peste 
Ocean au folosit acest prilej 
pentru a propune includerea 
în programul acestei Olimpia
de, pe lîngă cursele obișnuite 
de yahting, și a unei curse 
rezervate caraveleior...

torii clubului se consolează... 
acustic, ascultînd cuvintele de 
dragoste adresate echipei, su
porterilor, jucătorilor și an
trenorului. Vînzarea noului 
disc a întrecut toate așteptări
le, fiind primite comenzi chiar 
și din străinătate. In prezent 
„O, Liverpool, we love you" 
figurează printre primele 20 
de discuri de muzică ușoară 
din Marea Britanie, făcînd 
concurență în clasament or
chestrei Ray Gonniff.

Lipsă de combativitate

„O, Liverpool..."

în-Dintotdeauna industria 
registrărilor pe discuri a obți
nut succese de pe urma cînte- 
celor de dragoste. Ultima nou
tate în acest domeniu o con
stituie o declarație de dra
goste adresată unui... club de 
fotbal. Discul vine chiar din 
patria fotbalului și se intitu
lează „O, Liverpool, we Iove 
you" („Liverpool te iubim"). 
Difuzarea lui a venit tocmai... 
la timp, adică în momentul 
cînd rezultatul de egalitate ob
ținut de F.0. Liverpool în 
compania echipei Leeds Uni
ted i-a anulat ultimele șanse 
de a cuceri titlul de campioa
nă a Angliei. Acum, susțină-

aur 
Giu- 
con- 
din 
pe 

două

Nouă cicliști amatori danezi, 
printre care și Reno Olsen, 
cîștigătorul medaliei de 
în proba de urmărire la 
dad de Mexico, au fost 
damnați de un tribunal 
Gopenhaga la închisoare 
termene de o lună și
luni. Ei au fost găsiți vinovați 
de „lipsă de combativitate", 
în cursul unei reuniuni des
fășurate pe velodromul Or- 
drup din Gopenhaga, în sco
pul influențării pariurilor. In 
plus, cicliștii au fost suspen
dați și de federația daneză de 
specialitate.

F.I.F.A. ți terenurile
din tartan

O comisie a Federației in
ternaționale de fotbal va asis-

lupte 
se va 
inter-

întrecerile tinerilor 
halterofili români 

și polonezi 
Astăzi, în sala de 

a clubului Steaua, 
desfășura întîlnirea
națională de haltere Ro
mânia — Polonia (juniori). 
Oaspeții au sosit la Bucu
rești cu un lot puternic, 
din care fac parte urmă
torii halterofili: cat. 52 
kg — Nabojny; cat. 56 
kg — Krizvinski; cat. 60 
kg — Derefenko ; cat. 67,5 
kg — Siaminski; cat. 75 
kg — Ulandowski; cat. 82,5 
kg — Stefler ; cat. 90 kg — 
Tota ; cat. +90 kg — Bac- 
zek. Acestora le vor fi 
opuși, în ordinea catego
riilor : M. Grigoraș, D. 
Georgescu, T. Apostol, I. 
Habot, N. Iancov, T. Pe- 
trișor, L. Opreanu, O. Pop. 
în programul întîlnirii a 
survenit o modificare, în
ceperea întrecerilor fiind 
fixată pentru ora 17, în loc 
,de 18 cum se comunicase 
inițial.

Kangasniemi 
în formă!

HELSINKI, 7 (Agerpres). 
Cu prilejul unui concurs 
internațional de haltere 
care a avut loc la Imatra 
(Finlanda), campionul olim
pic la categoria semigrea, 
finlandezul 
gasniemi, a realizat la cele 
trei stiluri performața de 
512,500 kg. Rezultatul lui 
Kangasniemi reprezintă un 
nou record al țărilor scan
dinave.

Kaarlo Kan-

A

Jocuri de valoare mondială la Teleajen

ROMANIA R. F. A GERMANIEI
(echipe de juniori) 2-0 LA POPICE

PLOIEȘTI, 7 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). Dub'a 
întilnire dintre echipele națio
nale de juniori și junioare ale 
României și R. F. a Germaniei 
a dovedit din nou că popicele 
sînt prin excelență un sport 
individual, coechipierii nepu- 
tîndu-se ajuta în momentele 
critice decît cu un... oftat.

Trecînd repede peste emoții
le firești dinaintea concursului, 
„speranțele" celor două țări au 
luptat apoi cu particularitățile 
arenei pînă și-au regăsit — 
unii mai rapid, alții mai greu 
— ritmul normal, lansînd după 
aceea bila cu o precizie mate
matică. Consecința : tinerii po
picari români și vest-germani 
au obținut rezultate de valoare 
mondială, fiind aplaudați în 
egală măsură. în întrecerea fe
minină, oaspetele, care condu
ceau după patru schimburi 
1665—1661 p.d.. au evoluat 
atita siguranță de parcă 
s-ar fi antrenat mai mult
cele patru piste ale frumoasei 
arene a Rafinăriei Teleajen. 
Dar au intrat în concurs Ana 
Marcu, cu seriile sale „Ia pline" 
(146 și 147 p. d.), și Voichița 
Babuțiu, cu recunoscuta-i pre
cizie la „izolate" (76 și 72 p.d.), 
care și-au dominat adversarele, 
întoreînd în final rezultatul în 
favoarea echipei noastre. Dar,

cu
cu 

ele 
pe

Pe două ro(i
înscrieri in „Cursa Păcii"

Federația poloneză a de
semnat echipa care va lua 
startul la 12 mai în cea de-a 
XXII-a ediție a „Cursei Păcii". 
Cei șapte componenți ai for
mației sînt: A. Blawdzin, Z. 
Czechowski, M. Forma, Z. Ha- 
nusik, I. Magiera, K. Stek, R. 
Szurkowski.

Pentru prima oară, la „Cursa 
Păcii11 va lua parte și o echi
pă mexicană. Este vorba de 
selecționata clubului „Con
dor", care cuprinde pe S. Cer
vantes (de trei ori cîștigător 
al Turului Mexicului), J. Sa
rabia, L. 
M. Soto,

Cuella, A. Belmonte, 
H. Diaz.

Turul Spaniei

13 etape, în TurulDupă
Spaniei conduce rutierul fran
cez Roger Pingeon, urmat de 
englezul Wright la 1:46,0, spa
niolii San Miguel Ia 2:16,0 și 
Jose Manuel Lașa la 3:17,0, 
francezul Bellone la 3:18,0 etc. 
Etapa a 13-a, desfășurată în
tre Moya și Barbastro, i-a re
venit englezului Wright, cro
nometrat pe distanța de 229 
km cu timpul de 6 h 34:50,0 
(medie orară 34,697 km).

pentru o imagine completă a- 
supra luptei sportive ce a avut 
loc, iată rezultatele obținute 
in ordinea intrării fetelor în 
concurs : M. Bordei — U. Isen- 
beck 421—428 p. d. ; I. Zsizik 
- D. Kuhne 421-415 ; S. 
Andrei — E. Neindhardt 412— 
400 ; M. Antuș — U. Welsch 
407-422 ; A. Marcu - L. Heller 
428-406 ; V. Babuțiu - B. Beck 
430—423. Pe echipe : România 

“ ~ ' 2519—— R. F. a Germaniei 
2494 p. d.

Ora tîrzie la care s-a 
iat cea de a doua partidă 
îngăduie alte amănunte 
să scoatem în evidență 
țațele excelente, de clasă in
ternațională, obținute de Ion 
Băieș (965 p), 
(951 p), C. 
Ștefuț (906 
pali ai unei 
rii asupra 
vest-germani. Scor final : 5 500
— 5 345 p.d. Prin urmare, suc
ces în ambele partide conduse 
foarte bine de arbitrul iugoslav 
A. Likovnik.

Joi, pe aceeași arenă, are loc 
turneul individual.

Troian IOANIȚESCU

înche- 
nu ne 
decît 

rezul-

I. Tismănaru 
Voicu (932 p), I. 
p) autorii princi- 
confortabile victo- 
tinerilor sportivi

POLISPORTIVA, NU GLU
MA : Mary Rand, una dintre 
cele mai reprezentative atlete 
britanice, consacrată 
tiv cu 
limpice 
tatoare 
ziaristă 
tul în __ ,___  _____
atlantică organizată de coti
dianul „Daily Mail". Con
form regulamentului, pe care 
l-am mai publicat, ea a ales, ca 
mijloc de legătură cu aero
portul, alergarea (nimic de 
mirare !). lat-o intr-un inter
mezzo feroviar, la Londra, 
cu pujine minute Înaintea 
startului de la Turnai Poștei 
din Londra.

Merckx învins la Zurich 1

, ______ defini-
prilejul Jocurilor O- 
de la Tokio, cotnen- 
la televiziune șl deja 
reputată, a luat star- 
ciudata cursă trans-

„Campionatul orașului Zu
rich" a fost cîștigat de rutie
rul belgian Roger Swerts, care 
l-a învins la sprintul final pe 
olandezul Eddy Beugel. Am
bii cicliști âu parcurs 261 km 
în 6 h 49:35,0. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: belgie
nii Roger de Vlaeminck (la 
30 sec) și Eddy Merckx, Gian
ni Motta (Italia) și Gerben 
Karstens (Olanda) — toți la 
53 sec.

fbtfcal pe glob
DANEMARCA — MEXIC 3—1

Selecționata Mexicului a ju
cat la Copenhaga cu repre
zentativa Danemarcei. Victo
ria a revenit fotbaliștilor da
nezi cu scorul de 3—1 (2—1), 
prin golurile 
rensen (min. 
24) și Jensen 
oaspeți a 
(min. 1)

SCOȚIA — IRLANDA 
DE NORD I—1

în campionatul britanic, 
stadionul ,sHampden Park" din 
Glasgow s-a disputăt meciul 
dintre selecționatele Scoției și 
Irlandei de Nord. Intilnirea 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 1—1 (0—1).

• în campionatul R.D. Ger
mane : Chemie Leipzig —

marcate de So- 
7), Matsen (min. 
(min. 80). Pentru 
înscris Fragoso

Riesa 1—0, Magdeburg — 
Zwickau 2—0, Aue — Em 
Rostock 3—1, F. C. Halle — 
Lok. Leipzig 1—1, Jena — 
Vorwărts Berlin 2—0, Dynamo 
Berlin. — Union Berlin 1—1, 
Karl Marx-Stadt — Erfurt 
0—0. în clasament conduce 
Magdeburg 31 p, Vorwărts 30 
p, Jena 29 p, Empor Rostock 
28 p etc.

pe
Echipa de box a R.F.G.

pentru europene
A fost alcătuită echipa 

R. F. a Germaniei pentru 
campionatele europene de box 
de la București : Schubert 
Gerd (muscă), Pillarz 
Georg (cocoș), Prause 
(pană), Schwede Peter 
ușoară), Puzicha Gerd 
ră), Meier Giinter (semimijlo- 
cie), Spitzenberg Peter (mij
locie ușoară), Hernig Rudi 
(mijlocie), Waida Horst (semi
grea), Hussing Peter (grea). 
Echipa va fi însoțită de antre
norii Wemhoner Dieter și 
Dieter Gerhard.

Hans- 
Peteu 

(semi- 
(ușoa-

(Din Sportowiec)

CALEIDOSCOP
ta la 25 mai, în orașul Port
land (S.U.A.), la meciul de fot
bal dintre echipele West Ham 
United și Kilmarnock, care va 
avea loc pe un teren acoperit 
cu tartan. Va fi prima expe
riență făcută de F.I.F.A. în 
vederea eventualei omologări 
a terenurilor acoperite cu ma
terial plastic, care s-au dove
dit excelente cu 
cerilor atletice 
Mexic.

prilejul între- 
ale J.O.

Falsul Killy

Timp de cîteva săptămîni, 
ziarele din diverse orașe ale 
statelor Illinois și Michigan au 
anunțat că localitatea respec
tivă are cinstea de a fi vizi
tată de celebrul Jean-Glaude 
Killy, eroul Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Grenoble. 
Tot atîtea săptămîni. france
zul Bernard 
luat drept vedeta schiului 
francez. Dar toate amintirile 
lăsate de el în orașele vizitate 
au fost doar notele de plată 
neachitate la hoteluri și res
taurante. Abia cind Dubrelle 
a vrut să schimbe la Portland 
un cec semnat în fals — bine
înțeles cu numele de Jean- 
Claude Killy — a ieșit la ivea
lă escrocheria...

Dubrelle a fost

înaintea meciului lor pentru titlul mondial, Curtis Cokes (dreapta) și Joe Napoles s-au fotografiat 
impreună cu actrița americană Leona Early. Dar după meci, în care a fost învins prin k.o. în run
dul 13, Napoles n-a mai suris ca in fotografia ală turată...

Tiparul I. L*. „Infoini(»|ia", sir. Biezoianu nr, 23 25 llimuejli

Fără cuvinte.

Sezonul competițional al tră
gătorilor este deosebit de încăr
cat. în 
Franța, 
tale de 
pentru 
Cehoslovacia. Și pînă 
calendarul concursurilor 
care sînt chemați să participe 
cei mai buni țintași români 
este bogat.

★
în localitatea Treviso din 

apropierea Veneției, vineri, 
simbătă și duminică, va avea 
loc întîlnirea internațională 
dintre reprezentativele Italiei 
și României la armă liberă 
calibru redus, armă standard, 
pistol viteză și pistol liber. Au 
făcut deplasarea sportivii M. 
Roșea, V. Atanasiu, I. Tripșa, 
R. Vidrașcu, P. Sandor, St. 
Caban, Gh. Vasilescu, T. Ciulu, 
M. Marin, St. Alerhand, M. 
Teodor.

Joi, urmează să plece la 
Wiesbaden (R. F. a Germaniei) 
și Copenhaga loturile de ske- 
.etiști și taleriști pentru a lua

vară vor avea loc în 
campionatele continen- 
talere și skeet iar cele 
armele cu glonț in 

atunci 
la

parte la două importante com
petiții, „MARELE PREMIU 
EUROPA", pentru skeet : Gh. 
Sencovici, S. Diaconu, D. Dan- 
ciu, F. Iurcenco și „MARELE 
PREMIU AL ORAȘULUI CO
PENHAGA", pentru talere : 
I. Dumitrescu, Gh. Florescu, 
Șt. Popovici, Șt. Bodnărescu și 
A. Marinescu. Ambele întreceri 
se vor desfășura între 11 și 
14 mai.

Pentru campionatele interna
ționale de tir (arme cu glonț) 
ale României, de la poligonul 
Tunari (7-12 iunie) și-au anun
țat pînă acum prezența trăgă
tori de peste hotare, din 17 
țări : U.R.S.S., Bulgaria, Iugos
lavia, S. U. A., Cehoslovacia, 
Albania, Grecia, Turcia, Portu
galia, Spania, Italia, R. F. a 
Germaniei, Elvefia, Polonia, 
Ungaria, R. D. Germană, Cuba.

X

S-a încheiat
C. H. I. O.-Roma
Ultima probă de obstacole 

din cadrul concursului inter
național de călărie de la Roma 
a revenit sportivului englez 
Alan Oliver (pe calul Sweep), 
cronometrat cu timpul de 
1:05,4, urmat de italianul Al
berto Riario Sforza (pe Am
bler) — 1:07,4 și de francezul 
Guy Lefrant (pe Palestro) — 
1:09,2 (toți trei cu 0 puncte 
penalizare).

TELEX- TELEX-TELEX-TELEX

România-Italia în premiera turneului
polo la Magdeburg

In runda a 6-a a turneului internațional de șah de la Busum 
(R. F. a Germaniei), maestrul român Theodor Ghițesou a re
mizat cu bulgarul Boboțov. Jucătorul vest-german Mehrlock 
a obținut o surprinzătoare victorie în 32 de mutări la marele 
maestru danez Bent hai sen. 
clasament conduce Gerusal (R. F. 
Theodor Ghițescu ocupă locul 11 cu

Gerusal a cîștigat la Kestler. In 
a Germaniei) cu 41/2 
2,5 puncte.

p-

Mline după-amiază, 
beschwimmhalle din 
burg, vor începe

la El-
Magde- 

întrecerile 
unui nou turneu internațio
nal de polo, la care și-au 
anunțat participarea repre
zentativele Italiei, României 
și R. D. Germane.

Lotul țării noastre 
sește Capitala 
acestei dimineți, 
echipa care ne-a reprezentat 
cu 3 săptămîni în urmă pe 
Rivieră au survenit două 
modificări: Scurei a luat lo
cul lui Frățilă, iar Culineac 
revine în națională, înlocu- 
indu-1 pe tînărul Marica- 
Așadar, vom alinia din nou 
o formație experimentată, in 
care marea majoritate 
cătorilor au susținut 
50 de jocuri interțări. 
rîndurile ei mal fac 
Cheța, Zahan, Szabo,

pără- 
în cursul 

Față de

a ju-
peste

Din 
parte 

Fi roiu,

Novac, Zamfirescu, Popa, 
Mihăilescu și M. Popescu. 
Lotul român va fi însoțit de 
antrenorii I. Frtneu, C. Cor- 
cec, antrenorul federal Al. 
Popescu și dr. Ad. Szdgy.
• La acest turneu urma 

să ia parte și reprezentativa 
Iugoslaviei. Organizatorii au 
primit Insă în ultimul mo
ment o telegramă de la Bel
grad- în care federația iugo
slavă de specialitate anun;ă 
imposibilitatea de a onora 
cu prezența campionilor 
olimpici acest turneu. în 
urma acestei situații, progra
mul întrecerilor a fost mo
dificat astfel : vineri, de la 
ora 17,30 : ROMÂNIA-ITA- 
LIA ; simbătă, de la ora 15 > 
R. D. GERMANA—ROMA
NIA și duminică- de la ora 
15 : ITALIA — R. D. GER
MANA.

La Budapesta s-a disputat dubla
tenis de masă dintre selecționatele .___ _______
feminin au cîștigat jucătoarele japoneze cu scoruf de 5—L 
Meciul masculin s-a încheiat cu scorul de 5—2 In favoarea 
echipei Japoniei.

întllnire internațională 
Japoniei și Ungariei.

de 
ha

Peste 10 000 de spectatori au urmărit la Viena meciul pentru 
titlul european de box la cetegoria mijlocie mică dintre deți
nătorul centurii, italianul Remo Golfarini și șalangerul său, 
pugilistul austriac Peter Marklewitz. Golfarini a obținut vio- 
toria prin k.o. tehnio tn repriza a 9-a. Tntilnirea fusese pre
văzută pentru 15 reprize.
■

Intilnirea de tenis din cadrul „Cupei Davis" (zona euro
peană), între echipele Spaniei și Rhodesiei, s-a încheiat su 
succesul net al tenismanilor spanioli, învingători cu scorul de 
5—0. La Bridgetown, în cadrul aceleiași competiții (zona 
ricana), fermația Mexicului a obținut calificarea pentru 
următor, învingînd cu scorul de 4—1 echipa Jamaicăi.

ame- 
turul

Pier-
Ber-

Campionul olimpic în proba de fond, ciclistul italian 
franco Vianelli, și-a făcut reintrarea, cîștigînd „Cupa 
nocchi" (cursă rezervată profesioniștilor), cu timpul de 6h 
25:0 pe distanța de 228 km. Gimondi a abandonat la km 125.

La înctiiderea ediției
CONCURSURI INTERNAȚIO

NALE DE ATLETISM

• Norvegianul Arne Kvalheira 
a realizat cea mai bună perfor
manță a sezonului în proba de o 
milă — 4:00,8. In același concurs 
desfășurat la Eugene (Oregon — 
S.U.A.) Dick Fosbury a sărit 2,11 
m la înălțime.

• La Auckland, maratonistul

Jeff Julian (Noua Zeelandă) a 
parcurs 50 de mile în 5h 24:26. La 
30 de mile el a fost cronometrat 
cu 2h 47:34, iar la 40 de mile cu 
3h 53:36.

® La Budapesta, Varju a rea
lizat 18,78 m la greutate, atleta 
Ranky a aruncat sulița la 57,06 m, 
iar proba feminină de disc a re
venit sportivei Incsik cu 55,44 m.

® La 22 iunie, Ron Clarke va 
face o tentativă de record mon
dial la 10 000 m, pe pista de tar
tan de la Crystal Palace din 
Londra, avînd ca adversari pe 
englezii Bedford, Tagg, Taylor, 
Adler ș.a.

PETROSIAN S-A ÎMBOLNĂVIT

Cea de a 10-a partidă pentru 
titlul mondial de șah a fost a- 
minată pentru vineri, din cauza 
îmbolnăvirii lui Petrosian.

MECIURI INTERNATIONALE 
LA FOTBAL

® Aseară, în preliminariile cam
pionatului mondial, în cadrul gru
pei a 8-a, Ia Rotterdam : Olanda 
— Polonia 1—0 (0—0), prin golul 
marcat în min. 89 de Roggveqn.

• In campionatul interbritanic : 
Anglia — Țara Galilor 2—1 (1—0).

® In Cupa europei centrale (se
mifinală) inter Bratislava — Vas
sas Budapesta 2—2 (1—0).
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