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Interviul nostru cu GHEORGHE GURIEV, președintele Comitetului de organizare al C.E. de box

E.AUSANNE, 13 (prin telefon). 
— Cu 24 de ore Înaintea deci
sivei confruntări fotbalistice El
veția — România, vremea con
tinuă să fie admirabilă, aici, 
în orașul de pe malul lacului 
Leman (cerul complet senin și 
temperatura 
ceea ce nu 
(așa cum se 
pretutindeni) 
rologilor, dar, oarecum para
doxal, generează pe plan local 
un sentiment de ușoară nemul
țumire, din considerentul că re
prezentativa țării gazde ar pu
tea da un randament superior 
pe un teren mai greu, desfun
dat de ploaie, și In condițiile 
unei temperaturi mai scăzute.

De altfel, de la venirea noas
tră la Lausanne am constatat 
că meciul de miercuri seara nu 
este privit tn cercurile sporti
ve de aici, așa cum poate ne 
așteptam, cu prea mult opti
mism. Presa elvețiană care, în 
mod surprinzător, s-a ocupat 
pînă acum două-trei zile destul 
de puțin de acest meci, înse
rează, pe marginea lui, puncte 
de vedere contradictorii. Cea 
mai controversată chestiune 
pare a fi aceea a alegerii lo
cului de disputare a partidei, 
majoritatea părerilor exprimate 
apreciind ca greșită hotărîrea 
forului fotbalistic național de 
a desemna orașul Lausanne 
pentru a face oficiul de gazdă. 
Argumentul principal pe care 
se sprijină aceste critici este 
acela că publicul local nu este 
suficient de expansiv și explo
ziv (ca acela din Zurich, de 
pildă) pentru a putea da aripi 
în joc reprezentativei helvete. 
Motiv pentru care unele pro
nosticuri făcute public se ab
țin a da gazdelor suficient cre
dit într-o victorie. în spatele 
acestor opinii divergente stau, 
de fapt, vechile și cunoscutele 
rivalități între diferitele centre 
fotbalistice din „țara cantoane
lor".

Fără a-și forma din această 
stare de spirit o optică defor
mată. periculoasă, în ultimă in
stanță, fiindcă mai presus de 
divergențele care se fao sem
nalate elvețienii doresc in 
corpore victoria în meciul de 
miercuri și vor face probabil, 
totul centru a o obține, fotba-

foarte ridicată), 
numai că infirmă 
întîmplă, pare-se, 
prognoza meteo-

Proverblala lovitură de cap a lui Dumitracke declanșează deschiderea scorului în partida România 
— Elveția disputată la București. Foto: AUREL NEAGU

ampionatele europene de box, pe care Bucureștiul le va găz
dui cu începere din ultima zi a acestei luni, reprezintă, 
indiscutabil, evenimentul central al vieții noastre sportive, 

p.ț'arizînd în această perioadă premergătoare gongului inaugural
4» tia iubitorilor sportului cu mănuși ain întreaga țară.
In aceste zile, in care boxerii 

participanți la întrecerea de la 
București fac ultimele antrena
mente, iar organizatorii sint cu
prinși intr-o măsură tot mai mare 
de „febra de start", ne-am adre
sat, pentru ultimele noutăți, pre
ședintelui Comitetului 
nizare a competiți
ei (de altfel, șl pre
ședinte al Federației 
române de box), 
Gheorghe Guriev, 
care a răspuns so
licitării noastre. 
- O comisie A.I.B.A. 
va trebui să ratifice 
gradul de eficiență 
și utilitate a ame
najărilor și Instala
țiilor aferente locu
lui de desfășurare a 
galelor. Ne puteți 
oferi amănunte în 
acest domeniu ?

— Intr-adevăr pen
tru a atesta nive
lul pregătirilor efec
tuate în vederea eu
ropenelor, slnt aș
teptate la București, 
in intervalul 
15 și 24 mal, 
personalități 
A.I.B.A, Vor 
in ordine, J. 
derson 
membru 
european, 
sowskl (Polonia) șl 
N. A. NiMforov-De- 
nlsov (U.R.S.S.), vi
cepreședinți A.I.B.A. 
și, tn fine, pentru a 
analiza concluziile predecesorilor, 
secretarul-administrativ al forului 
internațional, H. R. Banks (An
glia).

dintre 
patru 

ale 
veni, 
Hen- 

(Scoția), 
tn biroul 

R. Li-

de orga-

De altfel, reunirea la București 
a membrilor biroului european de 
box va 
Congres 
A.I.B.A., 
29 mal,
R.H. Russell, președintele A.I.B.A.

prllejui șl tradiționalul 
al biroului continental 
care se va deschide la 
ora 17, tn prezența lui

mite In direct toate
galele de seară! 

• Interes deosebit In
turi de
relata

• La 20

televiziune

nua pe specialități, urmlnd să se 
desfășoare concomitent ședințe 
ale comisiei arbitrilor, comisiei 
medicale fi comisiei judecători- 
lor-arbitrl. Dintre problemele 
de prim ordin înscrise pe agenda 
de lucru 
neapărat 
sprijinul 
europene 
mal bine

străinătate: 16 pos- 
și 8 de radio vor

mai se pun In vlnzare biletele

a Congresului trebuie 
menționate cîteva : a) 
acordat de federațiile 
de box, autonome și 
dotate din punct de ve

dere financiar, fede
rațiilor din Asia șl 
Africa — unde boxul 
cunoaște o masivă 
aderență numerică, 
dar nu este suficient 
susținut, sub aspec
tul asistenței tehni
ce ; b) reducerea nu
mărului de boxeri 
prezențl la Jocurile 
Olimpice, ale căror 
gale — s-a confir
mat, la Mexic, o 

părere mai veche — 
au devenit lungi șl 
obositoare datorită 
prezenței lexagerat 

de numeroase a bo
xerilor, dintre care 
unii nu justificau 
valoric prezență in 
ringul unei aseme
nea competiții ; c) 
analizarea mal mul
tor propuneri refe
ritoare la schimba
rea regulilor prezen
te de desfășurare a 
„ețupei 
pentru 
tineret.

— Să

Europei'1 
echipe de

liștli români își mențin senti
mentul da încredere cu care au 
plecat din București. Atmosfera 
caro domnește în rîndurile de
legației noastre este destinsă, 
deconectantă. La aceasta a con
tribuit, în oarecare măsură, și 
programul care a urmat ime
diat sosirii la Lausanne și care 
a cuprins, printre altele, un 
spumos film cu Charles Cha
plin, vedetă căreia ziarele el
vețiene îi consacră pagini în
tregi în aceste zile, cu ocazia 
împlinirii respectabilei vîrste 
de 80 de ani.

Un efect stimulator l-a avut 
asupra întregii noastre delegații 
o neașteptată scrisoare sosită la 
hotelul de la Paix (reședința 
lotului jucătorilor români), pe 
adresa lui Dumitrache, tocmai 
din Suedia. Expeditorul ei, un

Mesajul primarului din Lausanne
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anume Kurt Johanson, jucător 
din localitatea Falkenberg, so
licită autografele componenților 
echipei României și îi urează 
talentatului nostru înaintaș să 
aibă o bună evoluție și să în
scrie cel puțin un gol în poarta 
elvețienilor. Iată dar, o emo
ționantă dovadă a prețuirii de 
care jucătorii fruntași din țara 
noastră se bucură și pe alte me
ridiane. Inutil să mai spunem 
că un rezultat bun obținut în 
compania echipei Elveției ar 
ridica această prețuite la cote 
și mai mari.

In cursul zilei de marți, bă
ieții noștri au avut un program 
care i-a apropiat și mai mult 
de atmosfera meciului, îndeo
sebi prin antrenamentul efec
tuat după-amiază. Intrucît gaz
dele n-au făcut echipei noastre 
excepția de a-i pune la dispo
ziție Stadionul olimpic, antrena
mentul s-a desfășurat la lumina 
zilei pe un teren din apropiere. 
A fost un antrenament indivi
dualizat, care a avut ca scop 
menținerea tonusului muscular

(Continuare tn pag. a 3-a)
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bunelemulte manifestații au subliniat 
România și Elveția: astfel, strălucita

In ultimele luni, mai 
relații care există intre 
expoziție românească la Casa elvețiană din Lausanne, in 1968, vi- 
gita la București a ministrului afacerilor externe, dr. Willy Spiihler, 
șeful Departamentului Politic Federal al Elveției, apoi două ex
poziții, una economică, alta culturală ale elvețienilor în capi
tala dv.

Lausanne este bucuros să
buri, primind echipa națională română de fotbal 
Principalul învingător trebuie să fie prietenia 
noastre.

contribuie la aceste fericite schim- 
pe terenul său. 
intre popoarele

GEORGES ANDRE CHEVALLAZ,
primarul orașului Lausanne

Concurs de verificare la popice

JUCĂTOARELE ÎN FORMĂ EXCELENTĂ
în vederea dublei Intîlniri 

dintre reprezentativele de se
niori ale Ungariei și României 
care urmează să aibă ioo în 
zilele de 17 și 18 mal pe arena 
din Magykanlzsa, FJR.P. a 
organizat un concurs da ve
rificare a ioturilor republica
ne. O formă deosebită au 
arătat jucătoarele care au evo
luat pe arena Voința din Ca
pitală. Iată cîteva rezultate i

Feminin — 1. Elena Cernat 
(Buc.) 930 p.d. (452 + 478), 2. 
Crista Szdcs (Buc.) 929 (452 + 
477), 3. Elena Trandafir (Buc.)

928 (436 + 492), 4. Valeria Du
mitrescu (Buc.) 928 (465 +. 
463), 5. Margareta Szemany 
(Tg. Mureș) 916 (428 + 488), 
6. Florica Neguțoiu (Buc.) 900 
(438 + 462); masculin — 1. 
P. Purje (Cîmpina) 1811 (895 + 
916), 2. I. Micoroiu (Reșița) 
1797 (920 + 877), 3. C. Rădu- 
lescu (Reșița) 1789 (898 + 891), 
4. V. Măntoiu (Buc.) 1766 
(877 + 889), 5. D. Kridor (Re
șița) 1730 (885 +845), 6. St 
Urdeg (Tg. Mureș) 1718 (883 + 
835).

la campionatele
europene

In urma rezultatelor înre
gistrate în concursurile de 
verificare. Federația româ
nă de gimnastică a alcătuit 
următoarea delegație pentru 
campionatele europene din 
Suedia (Landskrona, 17—18 
mai) : Rodica Apăteanu, E- 
lisabeta Turcu, Felicia Dor- 
nea și Mariana Gheciov. 
Sportivele vor fi însoțite de 
antrenorii Emilia Liță și 
Mircea Bibire. Conducătoare 
și arbitră — Maria Simio- 
nescu.

tntr-una din sălile de conferințe 
ale hotelului „Athinie Palace", 

început Intre membrii biroului 
continental, Congresul va conți-

revenim cu 
cîteva întrebări care 
preocupă în mod 
deosebit pe amatorii 

Ne 
rînd, 
galele,

Interesează, 
dacă se

cînd șl

în 
vor 
cite 
în-

AMBIȚIA LUI STUMPF
VA FI - POATE - ÎNCUNUNATA DE SUCCES

Cînd a boxat în orașul 
său natal, în luna martie 
(cu prilejul întilnirii Inter
naționala România—Bulga
ria), Horst Stumpf s-a bucu
rat, cum era de așteptat, 
de o mara simpatie din 
partea spectatorilor sibieni. 
Evoluția sa în compania 
bulgarului- Simeonov n-a 
făcut decît să întărească a- 
ceastă simpatie. L-am gă
sit după meci, în cabină, 
fericit. Pa atunci, era nu
mai candidat în echipa pen
tru campionatele europene. 
Acum, este titular la cate
goria mijlocie.

Metalurgistul a produs, 
de-a lungul anilor, multe 
bătăi da cap antrenorilor. 
Nu pentru că n-ar fi re
prezentat o valoare. Venit 
de la Sibiu, unde a intrat 
în tainele boxului sub în
drumarea antrenorului Ni- 
colae Negrea, el a fost le
gitimat din 1964 la Steaua. 
Se părea că aci va reuși 
să-și valorifice posibilități
le, dar, certat deseori cu 
disciplina, n-a mai putut, 
cu toate eforturile antreno
rului Spakov, să facă pași 
însemnați spre progres. Și 
atunci, s-a văzut eliminat 
din rîndurile colegilor săi 
steliști. De anul trecut, 
Stumpf a pășit într-o nouă 
sală, Metalul, de 
sa ocupîndu-se 
Stoianovici.

Fără discuție 
putut obține suc- 
însemnate, dacă 
o viață mai or- 
a trebuit însă să

pregătirea 
maestrul

dul“ ar fi 
cese mai 
ar fi dus 
donată. El 
sa mulțumească cu locul al 
doilea (în 1966 și 1969) și al 
IlI-lea (în 1967 și 1968), în 
campionatele țării. Naționa
lele din acest an ne-au ară
tat însă un Stumpf mult 
schimbat în bine, 
vîrsta de 25 de 
înțeles — se pare 
buie să renunțe 
rile de moment,

Ajuns la 
ani, el a 
— că tre
ia plăce- 
și să se

Concursuri internaționale de atletism
• Un grup de atleți români participă la sfîrșitul șăptămî- 

nii Ia întrecerile concursului „Bruno Zau)i“ de la Roma : 
Virginia Bonei, Ileana Silai, C. Corbu, C. Dosa, Ș. Ioan, V. 
Mihăiescu, I. Naghi, D. Piștalu și probabil Lia Manoliu, Con
cursul constituie criteriul de selecție pentru echipa Europei 
în vederea meciului de la Stuttgart cu America (1 și 2 august).

• Trei mărșăluitori (Vasile Farcaș — campion național pe 
1968), Marin Perșinaru și Victor Such concurează la 17 mai 
în R.D.G., într-o cursă pe 50 km.
9 La 25 mai, cu prilejul concursului republican de primă

vară al seniorilor, este programată și o cursă internațională 
de marș pe 20 km la care au fost invitați sportivi din Anglia, 
Bulgaria, Italia, R. D. Germană, U.R.S.S. etc. Cîteva federații 
au și comunicat numele concurenților lor : Abdom Pamich — 
fost campion olimpic și Bușea (Italia), Hans Reimann, Ger
hard Sperling, Peter Frenkel, Horst Stops (R.D.G.).

de box. 
primul 
televiza 
dintre ele 7 Apoi, dacă s-a
chelat o convenție cu radlotele- 
vlzlunea română — implicit cu 
Intervlzlunea șl Eurovlzlunea 
care, după cîte știm, și-au făcut 
cunoscute intențiile de a retrans
mite imagini de pe ringul de la

Ovidiu IOANIȚOAIA

• ••

consacre cu toate puterile 
unei pregătiri temeinice. Ne 
reamintim că, în recentele 
campionate, evoluția sa în 
compania lui V. Tecuceanu,

ținătorului centurii, Al Năs- 
tac), Horst Stumpf a fost 
chemat de antrenori în e- 
chipa națională, care va a- 
păra onoarea boxului româ-

((Ponttnuare în pag. a
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i PE ANONIMI!

I. Petrea și A. Năstac a fost 
de la meci la meci mai 
bună. Nu putem însă să 
nu ne aducem aminte și 
faptul că elevul lui Stoia
novici nu știe încă să a- 
precieze distanța în 
șarea loviturilor și 
da sa este prea 
prea deschisă, 
din această cauză - 
ționa loviturile unui adver
sar decis.

Printr-un complex de 
împrejurări (infringerea ti
tularului Chivăr la campio
nate, indisponibilitatea de-

declan- 
că gar- 
elastică, 

puțind 
- recep-

nesc la campionatele con;- 
tinentale. Credem că alege
rea e bună. Metalurgistul 
are experiența ringului și, 
în plus, o mare ambiție, de 
a dovedi antrenorilor de la 
Steaua (după cum ne-a 
mărturisit chiar el) că au 
greșit renunțînd prea de
vreme la serviciile sale. Să 
sperăm că această ambiție, 
va fi încununată de succes 
la marile întreceri care în
cep la 31 mal.

R. CALARAȘANU

AGENDA EUROPENELOR
COMPONENȚA LOTURILOR CEHOSLOVACIEI,

R.D.G. Șl ELVEȚIEI
Pe adresa Federației ro

mâne de box au început să 
sosească înscrierile oficiale 
din partea țărilor care vor

SUCCESUL UNEI LUCRĂRI A ANTRENORULUI
GUSTAV FISCHER

De curînd s-a desfă
șurat în R. F. a Germa
niei, la Karlsruhe, pri
ma consfătuire mondia
lă a antrenorilor de să
rituri în apă, la care au 
participat 160 de antre
nori reprezentînd toate 
federațiile naționale afi
liate la F.I.N.A. Cu 
acest prilej, antrenorul

român Gustav Fischer a 
prezentat lucrarea înti
tulată „Necesitatea fo
losirii unor aparate aju
tătoare în pregătirea 
săritorilor în apă“, rod 
al unei vaste experiențe 
a autorului, completată 
cu un film reprezentînd 
modul de funcționare a 
aparatelor. Lucrarea an-

trenorului Fischer s-a 
bucurat de un mare 
succes, mulți dintre spe
cialiștii aflați la Karl
sruhe manifestîndu-și 
interesul și dorința de 
a putea folosi aparate 
le, a căror utilitate s-a 
făcut simțită în însăși 
pregătirea din ultimii 
ani a săritorilor români.

participa la C.E. Iată com
ponența loturilor care și-au 
anunțat, pînă în prezent, 
participarea : CEHOSLOVA
CIA (în ordinea categori
ilor) : Prazienka Miroslav, 
Ondrus Vilian, Moravek Mi
roslav, Kovacs Alexander, 
Hricisan Tibor, Aksamit 
Vladimir, Cerny Josef, Ke
rnel Tomas, Hejduk Jan, 
Kapin Josef, Cemerys 
Petr, Antrenori : Horak 
Zdenek și LSw Tibor. R.D. 
GERMANA : Weinhold,
Warnke, Schultz, Below, 
Fambach, Tiepold. Wolke, 
Dahn, Brauske, Schelegel, 
Anders, Antrenor : Ludke. 
ELVEȚIA (echipă incom
pletă) : 60 kg : Hans Șchăl- 
lwbaum, 
Blaser, 71 
bradt, 81 
+81 kg : 
trenor :
bacher.

67 kg : Walter 
kg : Claude Weis- 
kg : Toni Schor, 

Ruedi Meier. An-
Raoul Blinden-

pleda în favoarea importanței 
pe care o are aportul an
trenorilor de copii și ju
niori în dezvoltarea unei disci
pline sportive ar însemna să se 
repete ceea ce s-a scris și . s-a 

vorbit de atîtea ori, in cele mai variate 
ocazii, la cele mai diverse r' 
nătatea activității acestor .....-------- —
trenori-pedagogi (de cele mai multe ori 
anonimi) s-a dovedit hotărîtoare, dețer- 
minînd unele federații ca, după ani și 

Iani, să-și amintească totuși de existența 
lor. Exemplele de prețuire sînt însă atît 
de rare, îneît pot fi socotite mai curînd 
excepții, ceea ce nu face prea mare 
cinste unor federații din țara noastră.

Mai tristă apare, însă, situația cînd 
este vorba de relațiile dintre antrenorii 
de juniori și cei ai echipei naționale sau 
ai formațiilor de seniori. Departe de a-și 
aminti cît de cît că și reprezentativa țării 
și campioanele republicane își trag seva 
tocmai din eforturile acestor anonimi, 
„marii* antrenori își permit nu numai să-i 
desconsidere, ba chiar să le denigreze 
munca. Mai mult, depășind orice limită, 
se încearcă a se prezenta în rol de victi
mă, văicărindu-se: „Cît am de lucrat cu X. 
Habar nu are nici de tehnică și nici de 
tactică. Trebuie s-o iau de la capăt cu el". 
Și afirmația este făcută în gura mare, 
în ședințe, „marele" antrenor uitînd că el 
însuși făcuse tot posibilul, deseori, pentru 
a-l legitima (se poate citi și racola) pe acel 
„nepriceput". Și totuși, „cel plin de ca
lități, dar prost. lucrat" (ah, cîtâ ipocri
zie I) este folosit cu insistență și contri
buie nemijlocit la îmbunătățirea perfor
manțelor echipei pregătită de „marele" 
antrenor, al cărui, prestigiu crește și da
torită anonimului a cărui muncă o, po
negrește. Cu timpul, talentatul sportiv se 
contopește cu totul în angrenajul noii 
sale formații, devine o valoare certă cu 
care „marele" antrenor se mîndrește. Iar 
anonimul, care l-a depistat și l-a ridicat 
pînă la nivelul unei selecționate de ju
niori sau de tineret, rămîne mai departe 
un anonim, singura lui „evidențiere" fi
ind făcută prin defăimarea muncii lui de 
către „marele" antrenor.

Desigur, nimeni nu pretinde ridicarea 
de statui antrenorilor de copii și juniori. 
Iar ei nu au, poate, nici pretenția unor 
felicitări, absolut cuvenite. Respectul 
muncii lor, se impune însă. Iar respectul 
înseamnă prețuirea unei activități fără 
de care nu ar fi posibil sportul de per
formanță. Și primii care ar trebui să 
aprecieze aportul anonimilor sînt chiar 
beneficiarii muncii acestora, adică „ma- i 
rii_“ antrenori. Mai multă modestie, o 
atitudine colegială, o mînă întinsă pro- 
vincialului, care s-a zbătut ani de zile i 
pentru a scoate din anonimat un talent, 
pentru a-l cizela, sînt manifestări de bun 
simț, o recunoaștere binemeritată a unui i 
efort făcut în slujba sportului. Denigra
rea înseamnă un semn de slăbiciune; 
aprecierea reprezintă un gest elegant și, l 
mai ales, cinstit.
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A

SPERANȚELE" IN APROPIEREA
CAMPIONILOR I

Așadar, tema dialogului de 
astăzi cu cititorii rubricii este 
comportarea juniorilor în prima 
confruntare — la nivel: națio
nal — din acest sezon. Desigur, 
nu întîmplător pentru că în 
general, „schimbul de mîine” 
trebuie să se bucure — pe toa
te planurile — de atenție și gri
jă, dată fiind importanta lui 
misiune de a. prelua, într-o zi, 
sau alta, ștafeta performanțe
lor și pentru că, în special, 
anul acesta vor avea loc cam
pionatele europene ale junio
rilor. Șl este inutil, cred, să 
subliniez că dorim cu toții ca 
și la 
caiacul 
tră să 
zentare

Sînt, 
concluziile după întrecerile de 
sîmbătă și duminică ? Cred că 
da. Personal, multe lucruri 
m-au entuziasmat chiar. I-am 
văzut cu acest prilej pe toți 
juniorii fruntași, de perspec
tivă, din București, din Galați 
și Timișoara — centre care au 
participat cu loturi masive — 
ca și din alte orașe. Ca specia
list, m-a impresionat, înainte 
de începerea probelor, felul în 
care mulți tineri caiaciști și ca
noiști s-au prezentat din punct 
de vedere al dezvoltării fizice. 
Se vede clar că în perioada de 
întrerupere a activității com
petiționale, chiar în condițiile 
dificile de pregătire create de 
starea vremii, antrenorii au lu
crat bine în această direcție. 
Așteptam însă, ca și ceilalți 
tehnicieni, confirmarea valorii, 
a progresului, în desfășurarea 
concursului propriu-zis.

Toate probele — conform 
programului de la campionatele 
europene — au scos în eviden
ță, ca o apreciere do ordin ge-

aceste mari competiții 
și canoea din țara noas- 
se bucure de o repre- 
de prestigiu.
deci, îmbucurătoare

neral, buna pregătire a tineri
lor concurenți. Mi-am notat 
realizarea unor timpi valoroși, 
mai ales în probele de canoe, 
prezența unui surprinzător de 
mare număr de fete la caiac (ca 
de altfel și la băieți). Se poate 
spune, fără pericolul de a exa
gera că, Ia ora actuală, există 
un viguros și extrem de talentat 
schimb de miine în sportul 
nostru. Referirea nu are în ve
dere doar evoluția, timpii și 
locurile ocupate de juniorii pe 
care încă din sezonul trecut îi 
consideram „speranțe", unii a- 
vînd chiar o oarecare consacra
re internațională. Mă gîndesc, 
mai ales, la valoarea generală 
a celor prezenți sîmbătă și du
minică în cursele de la Snagov. 
Cred că este pentru prima oară 
cînd se poate vorbi despre o 
evoluție bună și foarte bună 
nu numai a cîștigătorilor — 
cum ar fi, de 
bele de canoe 
tarea tuturor 
liști și chiar 
eliminate în 
aceasta înseamnă, în mod real, 
progresul într-un sport.

Este foarte greu de făcut evi
dențieri. Fără a epuiza lunga 
listă a celor merituoși, am să 
amintesc pe cîțiva : V. Iacob,
L. Nichitov, I. Simionov (ca
noe), M. Lovin, P. Maftei, N. 
Timofte, I. Calenic, A. Răutu,
M. Drăghici (caiac-fete), I. Dra- 
gulschi, E. Pavel, Nemeș-Tăna- 
se-Tudor-Tudose (caiac-băieți), 
componenți ai loturilor Dinamo 
și Steaua. Intr-un alt grup, 
foarte apropiat valoric și cu 
reale perspective de progres, 
am notat, printre alții, pe Țur- 
lică (Ancora Galați), Rusu, De- 
heleanu (Voința Arad) — la ca
noe, Maria Nichiforov (Ancora 
Galați), echipajul da K 4 al clu-

cîștigătorilor — 
exemplu, în pro- 
— ci de compor- 
celor nouă fina- 
a unor echipaje 
serii ! De fapt,

bului Steaua — la caiac fete ; 
Ratz (Olimpia Reșița), Petres
cu (C.S.Ș.), echipajul de K4 
al clubului Dinamo 
băieți.

Am făcut o 
mai largă pentru a sublinia 
faptul că acest sezon a început 
prin a ne dovedi că există în 
sportul caiacului și canoe! nu 
doar cîteva „vîrfuri", ci o ade
vărată generație de tineri talen- 
tați, capabilă să obțină o rapidă 
confirmare în cursa performan
țelor de valoare (mulți au și fă
cut acest pas !). Și este cert că 
unii dintre tinerii pe care i-am 
văzut la „Cupa Dinamo” sînt 
acum mai aproape ca oricind 
de valoarea campionilor. Dar, 
desigur, nu atit de aproape in
cit să creadă că nu mai au ni
mic de învățat și că egalizarea 
va veni, automat, o dată cu 
trecerea intervalului de timp 
care-i desparte acum do virsta 
senioratuiui.

Avem, cum spuneam, multe 
elemente tinere talentate, în 
evident progres. Trebuie, însă, 
să se muncească în continuare, 
cu aceeași dragoste și pricepere. 
Desfășurarea „Cupei Dinamo" 
a arătat, printre altele, că este 
necesară o preocupare sporită 
în direcția pregătirii fizice, ca 
și a pregătirii tehnice care să 
le permită tinprilor caiaciști și 
canoiști o creștere mai rapidă 
a performanțelor. Prin aceste 
două laturi ale procesului de 
instruire, dezvoltînd totodată 
pregătirea morală și de voință, 
se poate ajunge mai repede și 
mai sigur la reducerea substan
țială a 
niori și 
campion 
chin a
Deci...

— la caiac

enumerare

decalajului dintre ju- 
seniori. Foarte tînărul 
olimpic Ivan Patzai- 

dovedit că se poate !

Radu HUȚAN

LA SEMICERC
După cum se știe, în cam

pionatele divizionare A și B 
activează citeva formații șco
lare, atît în întrecerile femi
nine cit și în 
Aceste echipe 
începînd cu 
(1969/1970) a 

campionatul republican al ju
niorilor și școlarilor, motiv 
pentru care federația a decis 
ca la diviziile A și B să se 
alcătuiască în acest an cite 
două clasamente pentru fie
care competiție. Unul din aces
ta clasamente se va face pe 
baza tuturor rezultatelor echi
pelor participante, constituind, 
în fond, o oglindă fidelă a ac
tivității competiționale. Un al 
doilea clasament, alcătuit spe
cial pentru desemnarea primu
lui Ioc (inclusiv a campioanei 
republicane) și pentru stabili
rea echipelor ce vor retrograda, 
va fi făcut fără rezultatele 
formațiilor școlare. De pildă, 
în divizia A feminin, al doilea 
clasament nu va cuprinde re
zultatele echipei Liceului nr. 4 
Timișoara care începind de a- 
nul viitor va activa în cam
pionatul republican al juniori
lor și școlarilor.

Cum stabilirea primului loc, 
precum și a celor ce aduc re
trogradare se poate face abia 
după ultima etapă, deocamdată 

publica clasamentele 
A cu toate

cele masculine, 
vor fi incluse, 
ediția viitoare 
disputelor, în

FEMININ

24 20 1
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24 16 3
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4 260:211
5 246:203
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noi vom 
la divizia 
tele.
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1. Steaua
2. Dinamo

rezulta-
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S-A încheiat si campionatul
..SECUNZILOR**

MINERUL B. MARE
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220:267 
236:293

233:266

243:305

140:244

18
15

15
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REZULTATE DIN DIVIZIA B

Rezultate înregistrate în etapa 
a Vl-a a returului campionate
lor naționale de handbal, divi
zia B :

Masculin, seria I : A.S.A. Tg. 
Mureș — Inst, pedagogic Bacău 
11—10 (5—7), Politehnica 
rești — Agronomia Iași

Bucu-
17—17

(9—9); Cauciucul — Chimia Fă
găraș 14—11 (6—5); Știința Plo-

17—12 
— Me- 
(14-5) ;
Lovrin 

Baia
26—19

l cw <tomăul G&weJ
Tablouri dintr-o expoziție

Săptămîna trecută, dl 
lipsit din București fiind

G.

Șl UNIVERSITATEA 
CRAIOVA IN A

Iești — Tractorul Brașov 15—19 
(6—9); Voința București — Medi
cina Tg. Mureș 23—6 (6—5); seria 
a Il-a : Tehnometal Timișoara — 
Universitatea Craiova 
(10—3), Știința Petroșani 
talul Copșa Mică 22—11 
Gloria Arad — știința 
19—18 (11—12); Minerul
Mare — C.S.M. Reșița
(12—11), Textila Clsnâdle — Elec- 
troputere Craiova 28—15 (13—6) ; 
Feminin, seria Ii Politehnica Iași 
— Chimia oraș Victoria 10—11 
(7—7), Spartac Constanța — 
I.E.F.S. 5—14 (2—8), Șc. sp. Plo
iești — Șc. sp. 2 București 16—19 
(6—8); seria a Il-a : Mureșul Tg. 
Mureș — Știința Petroșani 16—15 
(10—8), Universitatea Craiova — 
Universitatea Cluj 6—18 (3—8),
Zorile Bistrița — Universitatea II 
Timișoara 12—9 (8—6), Voința Si
ghișoara — Șc. sp. Tg. Mureș 
13—10 (9—2), C.S.M. Sibiu — Con
structorul Baia Mare 20—3 (10—2).

a 
după spusele sale — plecat 
țară după treburi.

— Unde te duci ? — l-am 
trebat înainte de plecare.

— La Ploiești, Brașov, Sibiu, 
Iași, Bacău, Timișoara, Tg. Mu
reș, Craiova, Arad, Constanța, 
Oradea, Pitești și Baia Mare.Ne 
vedem sîmbătă.

Simbătă, potrivit înțelegerii, 
am venit la ușa lui. Dl. G. mi-a 
deschis și m-a poftit înlăuntru. 
Camera lui, oarecum ordonată 
și fără exces de lucruri, se 
transformase într-o magazie u- 
luitoare, cuprinzînd pe o supra
față de 5x3 m, sau așa ceva, cea 
mai eteroclită adunare de obi
ecte pe care mi-a fost dat s-o 
întîlnesc de Ja desființarea Tal
ciocului și pînă astăzi: sticle 
de limonadă și bolovani, ghete 
și fluiere, roți de automobil și 
electrocardiograme, ciorapi trei- 
sferturi și lemn de fag.

— Iți sînt dator, firește, 
plicație mi-a spus dl G. 
revenirea mea din leșinul 
mă adusese o cărămidă căzută 
în creștet de pe raftul de sus al 
bibliotecii. Știi foarte bine că de 
la o vreme se discută — lunar 
în „SPORTUL" și cam de două 
ori pe an în celelalte ziare — 
despre înființarea unui muzeu 
al sportului. O idee și dorință, 
de altfel, pe de-antregul înteme
iate. Cine n-ar dori să vadă, mai 
ales dintre tinerii dispuși 
transforme etern trecutul în 
gende, bocancii de fotbal ai 
Baratky, pantofii purtați de 
landa Balaș în clipa trecerii 
peste 1,80 m sau discul Liei Ma- 
noliu de la Olimpiadă 7 E firesc. 
Și, de aceea am privit cu simpa
tie eforturile inițiatorilor de a 
strînge felurite asemenea piese 
pentru posibilul muzeu. In ace
lași timp însă ml se pare că, 
pentru a oferi viitorului o ima-

în

în-

o ex- 
după 
unde

să 
le- 
lui 
Io-

MINA DE AUR
— Rădăuți, o 
multor turiști.

rută
Este
Țara

Suceava 
cunoscută 
drumul mănăstirilor din 
de Sus. Albastrul de Voroneț 
a devenit o nuanță arhicunos
cută în domeniul picturii mu
rale. Umbra lui Ștefan se sim
te peste tot. Mănăstirile se 
înșiră pretutindeni la poalele 
dealurilor subcarpatice.

In aceste locuri de basm am 
găsit o mină de aur cu filoane 
foarte bogate. Este obîrșiă Ște- 
faniei Lesenciuc și a lui Gelu 
Buhnilă, primii soli ai atletis
mului sucevean, care au început 
să se afirme pe plan național. 
Nu departe de ruinele vestitei 
Cetăți a Sucevei se află un sta
dion, pe care urmașii răzeșilor 
lui Ștefan „joacă atletism" ! De 
fapt, nimic nou. Căci, unde în 
țara noastră nu se practică as
tăzi 
am găsit o adevărată mină de 
aur 
tea 
ne lipsește: atleți și atlete la 
aruncări, probe atît de mult ră
mase în urmă față de nivelul

atletismul ? Numai că, aici

care, în scurt timp, ar pu
să producă tocmai ceea ce

ATENTIE

general al rezultatelor atletice. 
Am văzut aici, pe stadionul din 
Suceava, o fetiță aidoma Mihae- 
lei Peneș la 14 ani, făcînd pri
mii pași în atletism. Antre
norii Mihai Sprinceană, Dumi
tru Tronciu, Emilia Doroftei, 
entuziaști și optimiști, grupea
ză în jurul lor tineri ca Va
lentina Cioltan, Mihai Axente, 
Mihai Purice, Ștefan Enache 
și alții, care, nu peste multă 
vreme, pot deveni nume cu
noscute în atletismul autohton. 
Ii așteptăm cit mai curînd la 
marile concursuri. Drumul lor 
spre performanță este înlesnit 
de un sprijin incredibil de pă
rintesc, dat de către conduce
rea Consiliului județean de e- 
ducație fizică și sport, un spri
jin și o atenție 
— spre regretul 
în alte județe.

Ceva mai la
dăuți, l-am întîlnit pe inimo
sul antrenor Virgil Ștefănescu. 
El a venit aici de la Cîmpia 
Turzii, unde, cu ani în urmă, 
i-a lansat pe performerii de as
tăzi Vasile Mureșan și Vasile 
Sălăgean. Elevii lui cei mai de 
seamă se numesc Doina Marcu, 
Elena Tofănel, Angela Bazavan, 
Elena Bălosu și m-a asigurat 
că aceste nume nu vor fi mai 
prejos decît cele amintite în

nemaiîntîlnite 
nostru — și

nord, la Ră-

rîndurile consacrate atleților 
suceveni.

In Țara de Sus s-a desco
perit, așadar, o mină de aur 
pentru atletism. Antrenorii și 
sportivii sînt dornici să aducă 
un nou suflu în acest sport. 
Dar ei sînt singuri și oarecum 
departe de Capitală. Cum să-i 
ajutăm practic pe acești pio
nieri ai atletismului din nor
dul Moldovei ? La sfîrșitul lu
nii septembrie va fi organizată 
„Cupa Suceava" la atletism, o 
competiție de mare amploare 
pentru acest județ. Este o dată 
care, în calendarul federației, 
nu se anunță aglomerată. Ini
moșii suceveni, gazde bune, 
și-au exprimat, încă de acum, 
intențiile 
de atleți 
Prezența 
campioni 
tru ar constitui, desigur, un 
imbold și totodată un exemplu 
foarte bun, pentru acei tineri 
care astăzi încearcă să dezlege 
tainele performanțelor. Kino- 
gramele vii ale recordmanilor 
pot și trebuie să constituie o 
rampă de lansare pentru atle
tismul sucevean. Este o inves
tiție sigură, care ar aduce roa
de utile întregului atletism ro
mânesc.

lolanda BALAȘ-SOTER

de a invita o serie 
fruntași din Capitală, 
unul număr ridicat de 
ai atletismului nos-

mas- 
meci 
Cra-

S-a Încheiat șl divizia B, 
culln. Cel mal important 
din seria a n-a a opus, la 
iova, echipele Universitatea din 
localitate și I.E.F.S., într-un joc 
decisiv pentru desemnarea for
mației promovate (alături de 
Minerul B. Mare), în prima di
vizie. Partida a dat loc — așa 
cum ne informează corespon
dentul nostru, M. Vlădoianu — 
unei dispute aprige, încheiată — 
după mai bine de 2 ore de ioc 
— cu victoria studenților craio- 
venl (antrenor Radu Zamfires- 
cu) cu 3—2 (7, —15, 10, —11, 5).

Iată celelalte rezultate : seria 
I : Pedagogic Tg. Mureș—Ind.
sîrmei C. Turzii 2—3, C.F.R.,
Cluj—Minerul B. Mare 0—3, 
C.F.R. Timișoara—Metalul Hune
doara 3—1, Voința B. Mare—A.S.A. 
Sibiu 0—3, Alumina Oradea—Uni
versitatea Timișoara 3—1, Coop. Ș. 
Silvaniei—Gloria Arad 3—0 ; se
ria a Il-a : Construcții Buc.— 
Semănătoarea Buc. 1—3, Univer
sitatea Buc.—Electroputere Cra
iova 1—3, Politehnica Iași—Medl-

B.

Politehnica Brașov 1—3. Con
structorul Suceava—Știința pe
troșani 3—2.

In meci restanță, Minerul 
Mare—Gloria Arad 3—0.

CLASAMENTE FINALE

SERIA I

LA
PANTOFII ALBI! DIVIZIA B

I. MIN. B. MARE 
,U“ Timiș.

Timiș. 
Or.

Arad 
. Sibiu 
. Cluj 
Huned.

10. Voința B. M.
II. Coop.ș.Sllvan.
12. Ped.Tg.Mureș

A

2- »'
3. Ind. strm. C.T.
4. C.F.R.
5. Alumina
6. Gloria
7. A.S.A.
8. C.F.R.
9. Met. 1

22
22
22

21
15
15

22
22
St
22
22
22
22

65:16
52:29
51:40
47:36
46:38 
43:44
38:47

35:53
33:51 
31:52
28:55

a publicat 
informație

Ziarul nostru 
zilele trecute o 
referitoare la o hotărîre 
a consiliului Federației in
ternaționale de atletism în 
privința pantofilor cu cuie 
(interzicerea oricărui în
semn publicitar și obliga
tivitatea culorii albe). La 
prima vedere, știrea nu 
cuprinde în ea nimic sen
zațional, ceea ce i-ar 
putea face pe unii să gîn- 
dească că această hotărîre 
pe noi nu ne interesează 
deloc, sau poate cel mult 
tangențial, fiind o treabă 
a marilor fabrici de pan- 

cuie, a căror 
dispută a și determinat 
luarea deciziei amintite. 
In realitate însă măsura 
I.A.A.F. care va intra în 
vigoare de la 1 mai 1970, 
interesează în mod direct 
și atletismul nostru. Fiind 
membră a Federației in
ternaționale, F.R.A. are 
obligația să ducă la înde
plinire hotărîrea forului 
suprem și să vegheze pen
tru respectarea ei, căci 
altfel atleții români nu 
vor fi admiși să participe 
la nici una din reuniunile 
internaționale.

Dar, este limpede, F.R.A. 
nu poate aplica singură 
această ’ ‘ ~
de pe acum vor trebui 
luate 
pentru ca producția de 
pantofi de atletism, pla
nificată

• Rezultate din întrecerea fe
telor : Școlarul Buc. — Voința 
Buc. 69—32 (23—17), Arhitectura 
— Rapid II 49—35 (27—21), Șc. 
sp. Satu Mare — Voința Tg. 
Mureș 59—55 (32—21), Șc. sp. 
Craiova — Foresta Arad 56—49 
(21—16), Mureșul Tg. Mureș — 
„U“ Timișoara 60—37 (34—18), 
Politehnica Brașov — Șc. sp. 
Sibiu 68—53 (33—20).

• încheiată, divizia B la bă
ieți a stabilit promovarea în 
divizia A a echipelor Comer-

țul Tg. Mureș (antrenor A. Bor- 
bely) din seria I și Voința Bucu
rești (antrenor Gh. Chiraleu) din 
seria a Il-a. Ele vor evolua în 
prima categorie a țării, în locul 
formațiilor Farul Constanța și 
Politehnica Iași, retrogradate.

0 ÎNTRECERE

SERIA n-A

tofi cu

deciziei amintite.

hotărîre. De aceea.

măsurile necesare

nificată pentru anul 1970 
și cei următori, să aibă 
în vedere cerințele recen
tei hotărîri a I.A.A.F.: 
piele albă, fără inscripții, 
și fără nici un fel de 
bandă ornamentală dintr-o 
altă culoare. In această 
privință F.R.A. trebuie să 
sesizeze însă neîntîrziat 
organele competente din 
Ministerul Comerțului In
terior și chiar unită
țile producătoare (Reghin, 
I.E.A.B.S., etc) pentru ca, 
la rîndu-le, acestea să 
știe, din timp, ce au de 
făcut în viitor.

/

„23

DE AMPLOARE
a juniorilor 

la
„libere

GALAȚI, 13 (prin telefon). Luni a început 
în localitate tradiționalul concurs republican 
de primăvară al juniorilor la lupte libere. Pe 
cele două saltele de concurs din sala sportu
rilor se întrec peste 160 de tineri luptători.

De la primele confruntări s-a constatat un 
decalaj supărător între competitori. O mică 
parte dintre ei sînt bine pregătiți din punct 
de vedere tehnic (cei din Brașov, Galați, Lu
goj și București), restul concurenților prezen- 
tînd serioase carențe tehnice. Din întîlnirile 
turului III ne-au plăcut, în mod deosebit, me
ciurile dintre I. Anghel (Călugăreni) — N. 
Marin (București), Gh. Buceac (Galați) — H. 
Doicaru (Brașov), I. Dumitru (București) — 
I. Ciuraru (București).

Apreciem eforturile organizatorilor, care 
s-au străduit, și au reușit, să asigure sporti
vilor și oficialilor condiții bune de concurs și 
de cazare.

Miercuri au loc întrecerile finale, cînd vor 
fi desemnați cîștigătorii celei de a IV-a ediții 
a concursului republican de primăvară al ju
niorilor (mici și mari) la lupte libere.

T. SIRIOPOL, coresp.

43
37
37
34
34
33
31

30
30
29
28

1. UNIV. 
CRAIOVA

2. I.E.F.S.
3. Elec. Craiova
4. Semăn. Buc.

5. Politeh. Bv.
6. Politeh. Iași
7. Med. Buc.
8. Construe. Sv.
9. Vag. Ploiești

10. Șt. Petroșani
11. Unlv.

12. Const. 
Echipele clasate

4222 20 2
22 19 3
22 14 8
22 13 9
22 11 11
22 11 11
22 10
22 10

8
7
5
4

____ ____________ locurile 
în fiecare serie retrogradează în 
campionatul județean de califica
re.

Buc. 
Buc.

22
22
22
22 
pe

12 41:47
12 43:51
14 38:54
15 36:55
17 30:56
18 23:57

32
32
30
29
27
26
12

SUCCES DE PARTICIPARE
IH „CUM ROMÂNIEI il

PROGRAMUL
ÎNTRECERILOR

ZONALE
DE OINĂ

întrecerile celeiîncepute acum cîteva luni 
de-a 7-a ediții a „Cupei României" au ajuns 
în faza de zonă. Din informațiile sosite la fe
derație, reiese că actuala ediție a competiției 
a fost organizată în 32 de județe, înregistrîn- 
du-se o participare mult mai masivă decît în 
anii trecuți. Primul loc îl deține județul 
Neamț, în care și-au disputat întîietatea 15 
echipe, Biruința Gherăiești calificîndu-se 
pentru etapa de zonă.

Jocurile „pupei României" au» avut darul 
să reînvie tradiția sportului nostru național 
în numeroase județe. Astfel, pe foile de con
curs au apărut multe echipe noi, între care 
Spicul Avrameni (Botoșani), Crasna Luca- 
ceni (Satu Mare), Izvorul Micfalău (Covasna), 
Dorobanțu (Arad), Metalul Colibași (Argeș) 
și Petrolul Cricov (Prahova) echipe care au 
reușit frumoasa performanță de a se men
ține în cursa pentru cucerirea trofeului.

Programul întîlnirilor zonale : 16—18 mai 
— Urlați (Prahova) și Botoșani; 23—25 mai — 
Rm. Vîicea și Baia Mare. La fiecare zonă vor 
participa cîte 6—8 echipe, care vor fi împăr
țite în două serii. Se va juca sistem turneu 
simplu. Primele două echipe din serii se vor 
intîlni apoi într-un turneu (tur-retur) pentru 
desemnarea celor două formații care urmează 
să participe la finala pe țară, programată în
tre 6—8 iunie pe stadionul din Mangalia.

gine exactă a fenomenului spor
tiv, muzeul — această istorie în
tr-un apartament — ar trebui să 
cuprindă toate elementele carac
teristice activităților oglindite. 
Și nu numai o latură. Sau alta. 
De aceea, dorind să contribui la 
înzestrarea muzeului cu cîteva 
piese de preț (și eventual, de 
cea-și fi ipocrit ?, numele meu 
să fie întipărit pe-o plăcuță: 
„Donația Gorc“, așa cum întîl- 
nești la Luvru sculpturi și pic- 

cu inscripția: „donația 
donația contelui 

sau donația Gug-

turi
Rotschild, 
d’ Artois 
genheim"). Le-am căutat, puse
sem ochii pe ele mai de mult, 
le-am cumpărat șl în anume ca
zuri destul de scump și acuma 
mă îngrijesc să le clasez. Sînt 
pe terminate. Vrei să-ți arăt cî
teva 1

La răspunsul meu, evident a- 
firmativ, dl G. deschise un ca
iet legat cu piele, pe coperta 
căruia scria „Donația Gore: 
Catalog" și porni să citească la 
întîmplare, arătîndu-mi în ace
lași timp obiectele respective.

Nr. 4. Sticlă bere Rahova % 
kg, neagră, aruncată la 15 oc
tombrie 1962 pe stadionul Pro
gresul din Zimnicea în capul 
înaintașului central Cosmin de 
la echipa Știința Bolintin.

Nr. 16. Bandaj ghips purtat 
în anul 1967 de jucătorul Mil- 
tiade de la C.F.R. ca urmare a 
unei lovituri în fluierul picioru
lui primită de la adversar in 
pauza meciului de baraj pen
tru divizia B cu F. C. Abatorul.

Nr. 104. Uniformă pompier 
(gradul sergent), talia 42, îmbră
cată în ziua de 17 martie 1969 
de către arbitrul de centru Ni- 
colae Teșu la Pitești pentru a se 
deghiza și scăpa astfel de linșaj 
în urma unui 11 acordat echi
pei oaspe.

p. conf. AI. MIRODAN

EUROPENELE" BAT LA OSĂ,
J 1

FEBRA ORGANIZATORILOR CRESTE
7

(Urmare din pag. 1)

August" — pentru preluarea 
în direct, a galelor ?

— O convenție nouă nu s-a în
cheiat, televiziunea urmînd sa re
dea desfășurarea campionatelor, 
conform clauzelor recunoscute, 
definitivate la nivelul Consiliului 
National de Educație Fizică și 
Sport. Trecind insă la miețul în
trebării, trebuie să vă tncunoș- 
tințez că televiziunea va 
mite, cu certitudine, toate 
de seară (n.n. care vor 
de la ora 19, cu excepția 
lor, devansate cu o oră) șl 
probabil două-trel, din galele de 
prlnz (n.n. care vor începe la 
ora 13). Ceea ce ar însemna cam 
zece gale transmise in direct pe 
micul ecran... Din păcate, pînă la 
această oră nu vă pot furniza un 
răspuns ferm, intrucit nu cunoaș
tem exact totalul boxerilor care 
vor evolua la București (ultimul 
termen de înscriere nominală este 
20 mal), In funcție de care n-ar 
fi exclus să reducem, cu una 
sau chiar cu două, numărul gale
lor de prînz. Astfel, două dintre 
echipele europene pe care 
conta la actualele întreceri 
Portugalia și Luxemburgul 
și-au declinat participarea.

In ceea ce privește transmisia 
peste hotare, aceasta se va rea
liza cu siguranță — tn direct — 
pentru 16 posturi de televiziune 
pi 8 de radio.

— Socotind că prezența în Ro 
mânia a numeroșilor boxeri din 
diverse țări ale continentului 
constituie o ooazle unică în popu
larizarea acestei ramuri sportive, 
v-ara ruga sâ ne indicați ce ini-

trans- 
galele 

începe 
flnale- 
citeva.

S9

LA VERIFICĂRILE
TITULARII

Zece din cei. unsprezece 
sportivi ce vor reprezenta 
România la apropiatele cam
pionate europene de box au 
susținut la sfîrșitul săptămi- 
nii trecute meciuri de verifi
care ia Hunedoara. Singurul 
absent a fost pana Gheorghe 
Pușcaș, care se pregătește sub 
conducerea antrenorului său 
de la Steaua, Ion Chiriac. 
Acesta nu a prevăzut în aceas
tă etapă, în planurile de pre
gătire, partide de verificare 
și, ca atare, nu a boxat.

Cu prilejul galei de la Hu
nedoara, antrenorii echipei 
României au avut ocazia să 
constate nivelul de pregătire 
al elevilor lor. Avînd în ve
dere timpul care a mai ră 
mas, desigur că ei vor lua 
măsurile de remediere a even
tualelor greșeli. După părerea 
noastră, în ansamblu, sporti
vii se găsesc într-un grad 
avansat de antrenament.

Semimusca Aurel Mihai ni 
s-a părut mult schimbat în 
bine. El a boxat mai ordonat, 
nu a aruncat loviturile la în
tîmplare și, ceea ce este mai 
important, nu a lovit cu mă
nușa deschisă. Constantin 
Ciucă (muscă) s-a prezentat 
excelent și cu multă poftă do 
luptă. El și-a trimis adversa 
rul de două ori la podea și 
l-a obligat să abandoneze in 
ultima repriză. Cocoșul Aurel 
Dumitrescu s-a arătat același 
stilist, cu un box în linie, fo
losind foarte bine contrele de 
dreapta. Calistrat Cuțov (se 
miușoară) a făcut demonstra 
ție de scrimă pugilistică. An 
toniu Vasile (ușoară), Victor 
Silberman (semimijloi ie). Ion 
Covaci (mijlocie ușoară), 
Horst Stumpf (mijlocie) și Ion 
Alexe (grea) au fost siguri în 
acțiuni, rămînînd ca pînă la 
G.E. să-și îmbunătățească pre
gătirea fizică.

L-am lăsat la urmă, inten 
ționat, pe semigreul Ion Mo

țlative a întreprins Comitetul 
organizare șl, respectiv, federația 
in această direcție. Ne gîndlm. 
înainte de toate, la realizarea, cil 
boxerii străini eliminați încă din 
primul tur, a unor gale amicale 
în orașele din apropierea Capi
talei în ziua liberă sau, bună
oară, — reluînd o propunere mai 
veche a ziarului nostru — la or
ganizarea, două-trel zile după în
cheierea campionatelor, a unui 
meci între o reprezentativă a Eu
ropei șl una a României.

de

— Toate aceste propuneri au 
constituit obiectul unei amănun
țite analize, dar s-a considerat 
că, din păcate, ele sînt irealiza
bile. Pe de o parte, pentru că 
pugiliștii străini învinși în primul 
tur al competiției n-ar accepta 
să părăsească Bucureștlul, pler- 
zind astfel ocazia de a vedea la 
lucru elita boxului continental, 
pe de altă parte, pentru că dele
gațiile vin însoțite, de regulă, de 
un singur antrenor a cărui pre
zență va fi necesară tn colțul 
ringului. Or, a solicita un boxer 
să evolueze fără antrenor... Cit 
privește spectaculoasa idee a 
unui meci Europa — România, 
care ar fi trezit un legitim inte
res, a trebuit să renunțăm la ea, 
pentru că viitorii campioni ai Eu
ropei n-ar accepta — și eu cred 
că pe bună dreptate — să boxeze

DE LA HUNEDOARA
CORESPUNS

nea. Acesta rămîne, după pă
rerea specialiștilor, candida
tul nr. 1 la medalia de aur a 
categoriei sale. La Hunedoa
ra, el a fost ovaționat de spec
tatori pentru evoluția sa.

Paul IOVAN

la un interval atît de scurt după 
obținerea supremei satisfacții. In- 
ohipuiți-vă că un medaliat ar 
pierde a doua zi un meci amical...

— Ca revers al medaliei, ce 
măsuri a luat federația pentru 
a facilita prezența la „europene" 
a boxerilor șl oamenilor de box
— arbitri, antrenori, tehnicieni — 
din provincie ? Se vehicula, cu 
citva timp în urmă, ideea pre
mierii — prin bilete gratuite ia 
„europene" — a celor mai active 
secții db box din țară sau, even
tual, a unor pugliiștl tineri, a- 
flațl sub semnul unui evident pro
gres. S-a pus în practică această 
idee, a fost uitată ?

— S-a renunțat, din același im
perativ care a dus și la desfiin
țarea unui prezumtiv sistem de 
intrare la campionate pe bază de 
abonamente : elementul financiar. 
Patinoarul nu dispune decit de 
6 000 de locuri sigure, între care
— nesocotindu-le pe cele cedate 
oficialităților — 1500—2000 speram 
să fie ocupate de turiști străini. 
Așa că...

— Ce înțelegeți prin locuri si- > 
gure ?

— Cele aflate sub copertinăr 
deci neexpuse ploii. Restul de 
3500—4000 de locuri se află din
colo de umbrela copertinei...

— Așadar, s-a apreciat că siste
mul abonamentelor — altfel, 
practicat în întreaga lume a spec
tacolelor de orice gen — este 
neavantajos. Ce ne puteți spune, 
în consecință, despre vînzarea 
biletelor ?

— Acestea vor putea fi cumpă
rate pentru toate galele, dar la 
prețuri diferențiate, tn funcție de 
gradul acestora (eliminatorii, se
mifinale, finale), începînd, proba
bil, de la 20 mal.

— Și o ultimi întrebare : s-a 
discutat ceva cu I.T.B.-ul pentru 
a facilita venirea și plecarea 
spectatorilor la patinoarul „23 
August" î Ridicăm această ches
tiune, gîndlndu-ne deopotrivă la 
ora tîrzie de încheiere a ultimei 
gale, cit șl la afluența amatori
lor de box. Poate citeva curse 
speciale...

— Intr-adevăr, ideea este inte
resantă. Deocamdată, nu am dis
cutat nimic cu I.T.B.-ul, dar vom 
întreprinde ceva șl in această 
direcție.

LA 22 ȘI 24 MAI, MECIURI DE VERIFICARE 
A LOTULUI REPREZENTATIV PENTRU 

CAMPIONATELE EUROPENE
La 22 mai, pe ringul insta

lat pe stadionul Olimpia (cal. 
Vitan 206, tramvai 26, mașina 
35) de la ora 17, iubitorii boxu
lui din Capitală vor avea oca
zia să-i vadă la lucru pe com- 
ponenții lotului reprezentativ, 
cu 8 zile înaintea gongului 
inaugural a celei de-a XVIII-a 
ediții a campionatelor euro
pene.

Meciurile vor avea un ca
racter de antrenament public, 
în scopul pregătirii și verifi
cării sportivilor români pentru 
examenul ce-i așteaptă. In a- 
cest scop F.R.B. a hotărît ca 
la aceste întilniri să nu se dea 
nici o decizie, boxerii folosind 
căști de protecție pentru evi
tarea accidentelor. Organizată 
de clubul sportiv Olimpia, gala 
va cuprinde în program pe toți 
membrii lotului, în compania 
cărora vor evolua o serie de 
pugiliști valoroși din diferite 
secții ale cluburilor și asocia
țiilor sportive din Capitală. Iată 
programul reuniunii (în ordi
nea categoriilor) ; A. Mihai — 
P. Ganea (Dinamo), C. Ciucă 
— V. Ivan (C.P.M.B.), A. Du
mitrescu — Șt. Chiriță (Semă
nătoarea), Gh. Pușcaș — St. 
Hîrșu (Olimpia), C. Cuțov — 
C. Negoescu (Olimpia), A. Va- 
sile — C. Stanciu (Constructo

rul), V. Silberman — C. Ghiță 
(Dinamo), I. Covaci — N. Tudor 
(Metalul), H. Stumpf — I. 01- 
teanu (Dinamo), I. Monea — &. 
Gavrilă (Olimpia), I. Alexe — 
M. Niculescu (Voința).

Gala va fi completată cu 5 
meciuri oficiale din cadrul „Cu
pei Rapid".

După două zile, la 24 mai, ora 
17, la stadionul Ciulești vom 
asista la o gală asemănătoare, 
numai că de data aceasta ad
versarii vor fi schimbați. Acest 
antrenament, la numai două 
zile de cel precedent, este im
pus de cerințele competițiilor 
de genul campionatelor euro
pene. Iată programul : A. Mihai 
— N. Petrescu (Rapid), C. Ciu
că — D. Diaconescu (Universi
tatea), A. Dumitrescu — Gh. 
Manea (Voința), Gh. Pușcaș — 
Gh. Boț (Voința), C. Cuțov — 
D-tru Dosan (Grivița Roșie), A. 
Vasile — V. Prodan (Metalul), 
V. Silberman — M. Boteanu 
(Grivița Roșie), I. Covaci — K. 
Helmuth (Universitatea), H. 
Stumpf — V. Tecuceanu (Rapid) 
I. Monea — P. Cîmpeanu (Me
talul), I. Alexe — M. Dicu (Se
mănătoarea). In continuare se 
va desfășura cea de-a doua gală 
din cadrul „Cupei Rapid".
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ECHIPA

ALERGĂTORII ROMÂNI ÎN FAȚA
UNOR INTERESANTE CONCURSURI

DUMITRACHE

BOC
Văzuți de AL. CLENCIU

ROMÂNIEI SUSȚINE
focția victoriei echipei noastre". 

Frecvent abordat, în calitate 
de căpitan al naționalei române 
de către reprezentanții presei 
și radioteleviziunii elvețiene, 
Dan a răspuns la fel de ama
bil și solicitării noastre de a 
da o declarație pentru cititorii 
ziarului SPORTUL. : „Mîine voi 
fi prezent pentru a 35-a oară 
in echipa reprezentativă. Aș 
putea spune Insă că acesta este 
meciul carierei mele. Am mai 
jucat într-un meci interțări cu

(PHnore din pag. I)

*i a dispoziției de joo, «a șî re
amintirea diferitelor probleme 
de tactici. La ora la care trans
mit aceste rînduri, lotul român 
efectuează o scurtă vizită la 
stadionul pe care se va disputa 
partida de mline, pentru a ve
dea cum «e prezintă terenul 
do joa șl Iluminația.

Antrenorii Angelo Niculescu 
și Emerich Vogi au dat formă 
definitivă „ll“-lul oare va în-

ELVEțlA
Prosperi (1)

Ramelor (2) Michaud (3) Tacchella 
Odermatt (8) Signorelli (7) 

Kunzii (9) Vuilteumier (10)

(5) Chapuisaf (4) 
Kuhn (6) 

Quentin (11)

Meciul va fi conclus de o brigadă de arbitri din Scoția, avînd 
la centru pe Thomas WHARTON.

Lucescu (11) Dumitrache (9) Tufan (8) Dembrovschi (7) 
R. Nunweiller (10) Dinu (5)

Daleanu (4) Don (6) Boc (3) Satmăreanu (2)
Răducanu (1)

< ROMANIA

■ Meciul va începe la ora 20,30 (ora 21,30, era României), și 
va fi radiodifuzat (crainici reporteri Gheorghe Minoiu și Radu 
Urzicoanu) și televizat (crainic Cristian Țopescu).

cepe jocul și cart cuprinde un 
debutant în națională, pe Tu
fan. Solicitîpdu-1 acestuia o 
scurtă declarație în legătură cu 
meciul de miercuri, ne-a spus : 
„Deși debutul meu in reprezen
tativa țării se va produce într-o 
partidă atît de dificilă, nu am 
de loc trac. Inii place să joc în 
deplasare împotriva unor ad
versari valoroși, cum sînt elve
țienii. împreună cu Dumitrache 
ne vom strădui să constituim 
un pericol pentru poarta gazde
lor. Sper ca satisfacția debutu
lui să fie împlinită și cu satis-

caracter decisiv, la Sofia, cînd 
ani reușit calificarea pentru 
turneul olimpic de la Tokio. 
De data aceasta miza este mult 
mai importantă, fiind vorba do 
campionatul mondial. Ca cel 
mai vechi și, totodată, cel mai 
vîrstnic component al naționa
lei pot spune că niciodată n-a 
existat un atît de pronunțat 
spirit de echipă ca acum. De 
aceea, privim meciul de mtine 
cu mare încredere. Am convin
gerea că vom reuși să evităm 
înfrîngerea care ne-ar scoate 
din cursa pentru Mexic".

PALMARESELE... FAȚA-N FAȚĂ...
ROMANIA (echipa A și olimpică) ELVEȚIA

TOTAL,

Albania 6 3 1 2 15— 4 Albania 2 2 0 0 3— 0Anglia
Austria

3 0
2 0

2
1

1
1

1—
2—

3
5 Anglia 12 2 0 10 8— 50

Austria (am.) 2 2 0 0 5— 1 Argentina 1 0 0 1 0— 2
Belgia 3 2 0 1 3— 2 Austria 27 5 3 19 37— 82
Bulgaria 22 15 2 5 57— 35 Belgia 21 7 5 9 32— 41
Cehoslovacia
Cehoslovacia (am.)

17 3
2 1

3
1,

11
0

19—
6—

44
3 Brazilia 2 0 2 0 3— 3

Cehoslovacia (ol.) 1 1 0 0 4— 1 Cehoslovacia 17 3 3 11 29— 50
Cipru 2 2 0 0 12— 1 Chile 2 1 0 1 5— 5
Congo Kinshasa 1 0 1 0 1— 1 Cipru 2 1 0 1 6— 2Croația
Cuba

1 0
2 0

1
1

p
1

2—
4—

2
5 Danemarca 4 1 1 2 6—- 8

Danemarca 3 2 0 1 7— 6 Franța 26 9 6 11 49— 48
Elveția 4 2 1 1 9— 11 Grecia 1 1 0 0 1— 0
Estonia 1 0 0 1 1— 2 Irlanda 5 2 0 3 2— 6Franța 
Germania

3 2
5 0

0
0

1
5

8—
7—

5
28 Irlanda de Nord 2 1 0 1 2— 2

Ghana 1 1 0 0 4— 2 Israel 1 0 0 1 1— 2
Grecia 11 8 3 0 34— 13 Italia 38 6 12 20 55— 86
Iran 1 1 0 0 1— 0 Iugoslavia 7 1 2 4 10— 22Israel 
italia

1 1
4 0

0
0

0
4

2—
2—

1
7 Lituania 1 1 0 0 9— 0

Iugoslavia 27 12 3 12 42— 47 Luxemburg 2 2 0 0 8— 4
Iugoslavia (ol.) 2 2 0 0 5— 1 Maroc 1 0 0 1 0— 1
Letonia 2 1 1 0 4— 0 Mexic 3 1 1 1 3— 5
Lituania 
Maroc

2 2
2 1

0
0

0
1

6—
£j——

2
3 Norvegia 6 2 1 3 8— 11

Mexic 1 1 0 0 3— 1 Olanda 26 13 2 11 56— 57
Norvegia 2 2 0 0 3— 0 Polonia 2 0 2 0 4— 4
Olanda 
Peru

2 0
1 1

1
0

1
0

9—
3—

6
1 Portugalia 9 6 1 2 18— 14

Polonia 19 8 10 1 37— 31 R.F.G. 38 8 5 25 52—103
Portugalia 4 1 0 3 3— 6 România 4 1 1 2 11— 9
R. D. Germană 10 3 1 6 14— 17 Saar 1 0 1 0 1— 1
R. F. a Germaniei 2 1 0 1 1— 1 Scoția 6 1 0 5 9— 15Slovacia 3 1 1 1 5
Spania 2 1 0 1 3— 7 Spania 11 0 2 9 12— 30
Suedia 4 0 1 3 4— 15 Suedia 15 8 1 6 28— 31
Turcia 11 6 2 3 22— 11 Țara Galilor 2 1 0 1 6— 3
Ungaria 10 0 1 9 8— 38 Turcia 2 1 0 1 6— 3Ungaria (am.)
Ungaria (ol.)

2 1
2 0

0
1

1
1

5—• 
0—

5
2 Ungaria 30 5 2 23 45—:106

U.R.SS. 3 0 2 1 1— 3 U.R.S.S. 2 0 2 0 4— 4
Uruguay 3 1 1 1 2— 5 Uruguay 2 0 1 1 3— 6

333 92 56 188 532—816214 91 42 81 382—389TOTAL

Preocuparea F. R. Baschet 
pentru Îmbunătățirea sistemu
lui competițional face parte din 
ansamblul măsurilor întreprinse 
în ultima perioadă de timp 
pentru creșterea continuă a 
calității practicării jocului. O- 
rientarea spre o formulă care 
să asigure un număr crescut 
t)e jocuri o găsesa salutară șl 
ea trebuie să primească adeziu
nea fiecărui specialist, intere
sat în afirmarea baschetului 
românesc. Fără rezerve, ade
ziunea mea la noua formulă 
competițională pusă în discu
ție pentru anul 1969/1970 este 
totală și voi încerca, In conti
nuare, să o motivez.

Teoretic și, în bună măsură, 
practic, volumul crescut din ul
tima perioadă realizat în pre
gătire, conform concepției uni
tare elaborate de F.R.B. — în 
paralel cu o evidentă creștere 
a intensității și complexității 
efortului în antrenamente, nu 
își găseau în sistemul actual 
competițional un corespondent 
logic, acel mobil real care să 
stimuleze în plus pe jucători 
și antrenori la sporirea conti
nuă a acestor parametri mo
derni ai pregătirii sportive.

De asemenea, după părerea 
mea, în formula existentă jo
cul competițional reprezintă un 
scop prea „îngust", iar numă
rul redus de jocuri (22 într-un 
campionat) nu putea asigura 
jocului atributul major de „for
mă superioară de pregătire" 
cum teoretic în metodica învă
țării și perfecționării basche
tului este formulat, ca un prin
cipiu axiomatic. In plus, lipsa 
echilibrului valor io dintre e- 
chipele noastre din divizia na
țională, precum și uneori a- 
vantajele nejustificate ale te
renului din concepția unor 
specialiști, au făcut ca parti

ciparea la luptă pentru întîie- 
tate să nu fie dusă întotdeauna 
sub semnul și dorința de a 
crește calitatea jocului, ci de 
a face totul pentru a evita re
trogradarea (chiar din prima 
etapă, dacă ne gîndim că unele 
echipe își formulează ca „obiec
tiv" de performanță, rămîne- 
rea in divizia A).

Găsesc că noua formulă com
petițională care se preconizea
ză, deși destul de tardiv, face 
din joc, cel puțin din punct de 
vedere teoretic, o componentă 
de bază a procesului de pre
gătire. Iată de ce, sînt sigur,

le secțiilor Ia o amplificare 
considerabilă a volumului și 
intensității în pregătire. Jocul 
competițional devine astfel un 
stimulent real pentru o mai 
susținută participare la antre
namente a fiecărui jucător și, 
în special, a celui de rezervă 
care întrevede în noua formulă 
competițională posibilitatea de 
a lua parte efectiv la joc.

Consider, în plus, că în vi
itor antrenorii vor fi obligați 
să transforme jucătorul de re
zervă, în prezent o „noțiune" 
în terminologia baschetului, în- 
tr-o adevărată „rezervă" care

PLEDOARIE PENTRU NOUA FORMULĂ 
COMPETIȚIONALĂ A DIVIZIEI DE BASCHET
ea va duce la creșterea calita
tivă a practicării baschetului în 
țara noastră. Opinia și afirma
ția de mai sus în legătură cu 
jocurile desfășurate sîmbăta și 
duminica au la bază avantajele 
pe care le prezintă un aseme
nea sistem competițional.

Este vorba în primul rînd de 
o treștere de 100 Ia sută a nu
mărului de jocuri, cu aproape 
aceleași eforturi financiare de 
pînă acum, creștere cu conse
cințe și implicații favorabile 
unei moderne concepții despre 
pregătire. Aceste implieații po
zitive se pot deduce ușor din 
afirmația „cine trebuie să joace 
mai mult, va trebui să se 
șl pregătească mai mult și mai 
bine". Un număr de 44 de jocuri 
obligă, consider personal, pe 
jucători, antrenori și conduceri

se va putea apropia prin joc 
de tainele baschetului și nu se 
va depărta, așa cum în multe 
cazuri se întîmplă în prezent 
cu o bună parte din acești ju
cători. Dacă avem în vedere 
că majoritatea jucătorilor de 
rezervă sînt tineri, dornici de 
a se afirma, motivările în plus 
nu mai sînt necesare. Numă
rul crescut de meciuri asigură 
o cîștigare mai accelerată a ex
perienței de joc, necesară ju
cătorilor și echipei pentru a-și 
etala măiestria tehnico-tactică. 
Consider, de asemenea, că un 
număr crescut de jocuri duce 
implicit la o mai reală ierar
hizare a valorilor, a stabilirii 
locului în clasamentul final, eli- 
minînd „întimplarea", „ghinio
nul" prezente de multe ori în 
aprecierea rezultatelor jocuri-

UN MECI DECISIV

QUENTIN

LA TRIBUNE DE GENEVE:

„RĂZBOIUL NERVILOR
SE VA ÎNCHEIA

MIERCURI SEARA..."
Pînă cînd arbitrul scoțian 

Wharton va da semnalul înce
perii meciului au mai rămas 
doar puține ore și, totuși, ju
cătorii echipei gazde nu au so
sit încă în localitate. Lotul el
vețian va intra în camerele din 
hotelul pe care și l-a rezervat, 
abia miercuri la prinz cînd va 
sosi de la Mațolin, și cînd. an
trenorul Erwin Ballabio va a- 
nunța formația definitivă. Iată 
de ce un contact cu antreno
rul elvețian nu a putut fi luat 
pînă acum și formația anunțată 
de noi, ca și de presa elvețiană, 
nu este decît probabilă. Prin 
intermediul ziarelor și al emi
siunilor de radio și televiziune 
am aflat programul din ultimele 
zile al gazdelor. Duminică, a 
avut loc un antrenament de o 
oră după care a urmat odihnă 
obligatorie, iar seara toți ju
cătorii au asistat la un film dis
tractiv ; luni s-a ținut o consfă
tuire tehnică și s-a vizionat fil
mul meciului Franța — Ro
mânia. După o pauză de 
citeva ore jucătorii au fost 
din nou convocați la un 
antrenament de 60 de minute. 
După-amiază, programul a cu
prins o odihnă de trei ore, o 
plimbare și din nou o consfă
tuire tehnică, de data aceasta 
nu în colectiv, ci între Ballabio 
și fiecare jucător în parte. S-a 
insistat asupra misiunii pe care 
fiecare, în parte, o va avea de 
îndeplinit în partida cu Româ
nia. Pentru marți a fost pro
gramată numai o oră de antre
nament, iar miercuri dimineața 
toți jucătorii din lot se vor in
stala în autocarul care îi va 
trans- '"da la Lausanne.

Roger Quinche, antrenorul se
cund, a declarat că în vederea 
pregătirii echipei helvete, el s-a 
deplasat special, în Anglia și 
Italia, pentru a studia sistemele 
de antrenament ale reprezenta
tivelor respective.

„N-am avut nimic de învățat 
de la aceste echipe — a spus 
Quinche — pentru simplul motiv 
că temperamentul englezilor și 
chiar al italienilor diferă de cel 
al jucătorilor noștri. Noi ne-am 
bazat antrenamentul pe pregăti
rea fizică și morală, pe discu
țiile personale avute cu fiecare 
jucător in parte, pentru a le ex
plica sarcinile ce le revin în 
cursul partidei. Cu asta, cred 
că am spus aproape totul. Pen
tru a stimula moralul jucători
lor, intr-unui din holurile can
tonamentului am afișat o foto
grafie mare a Stadionului Aztec 
din Ciudad de Mexico sub care 
au fost scrise următoarele cu
vinte : „Aici veți juca dacă în
vingeți miercuri seara".

Și acum, iată citeva spicuiri 
din presa de marți:

„La Tribune de Geneve" se 
ocupă pe larg de acest eveni
ment. Sub titlul: „Războiul 
nervilor se va încheia miercuri 
seara la Lausanne", marele co
tidian remarcă absența lui Ion 
lonescu, explicînd acest lucru 
ca urmare a cererii jucătorului 
de la Alemannia, care s-a de
clarat indisponibil pentru joc.

„Tribune de Lausanne" publi
că o anchetă la care răspund 
foștii fotbaliști internaționali, 
de o deosebită popularitate în 
Elveția: Eschmann, Allemann 
și Grobety.

NORBERT ESCHMANN : „E- 
chipa învingătoare are 80 la 
sută șanse de calificare. In ac
tualul stadiu al fotbalului in
ternațional, însă, orice rezultat 
este posibil, și, deci, un pro
nostic este greu de dat".

TONY ALLEMANN: „Un 
scor egal nu ne scoate încă din 
cursa pentru Mexic. Desigur, 
după eșecul suferit în verifica
rea cu Borussia, băieții noștri 
vor să se impună : 2—1 pentru 
noi".

ANDRE GROBETY: „Nici 
chiar o înfrîngere nu ne scoate 
din lupta pentru primul loc, dar 
o victorie va pecetlui califica
rea Elveției in turneul final. 
Pentru noi meciul este mai greu 
decit se crede, deși sint con
vins că jucătorii elvețieni ma
nifestă o formă bună".

In fine, „La Semaine Sporti
ve de Geneve" remarcă : „Unul 
din cele mai interesante due
luri se anunță între Dumitrache 
și Tacchella".

Ion OCHSENFELD

Lotul național 
do juniori - S.N.O.

2-0 (1-0)
OLTENIȚA 13 (prin telefon). 

Lotul național de juniori a fă
cut un ultim meci de verifi
care — înaintea turneului 
U.E.F.A. — in compania divi
zionarei „C“ S.N. Oltenița. Ju
niorii au avut o evoluție a- 
plaudată, desfășurînd un joc 
frumos, în viteză, la capătul 
căruia au învins cu scorul de 
2—0. prin golurile marcate de 
Beldeanu (min. 11) și Petrea- 
nu (min. 73).

Iată formația prezentată de 
antrenorul Gh. Ola: Ariciu 
(lordache) — Gligorie, Decu, 
Broșovschi, Hainal, Vișan, 
Beldeanu, R. lonescu, Helvei 
(Naom), Vlad (Georgescu), Pe- 
treanu.

MARIN VOICU — coresp.

Alergătorii noștri se află în 
fața unui bogat program com
petițional intern și internațio
nal. Iată cîteva din cele mal 
importante concursuri la care 
urmează să-și dispute întâie
tatea.

• După Întrecerile de la 
București, Sibiul va găzdui du
minică un nou concurs de mo- 
toeros. în program figurează 
proba pentru juniori (pînă la 
clasa 300 cmc) și seniori (pînă 
la clasa 500 cmc). întrecerile, 
care vor avea loc pe traseul 
din Dealul Gușteriței, se a- 
nunță deosebit de atractive, în- 
trucît la start vor fl prezenți 
toți membrii lotului republican 
de seniori.

• Iubitorii motociclismului 
din Brăila vor asista în ziua 
de 25 mal la concursul repu
blican de viteză pe circuit. 
Și-au anunțat participarea a- 
lergători1 din București, Plo
iești, Pitești, Reșița, Timișoa
ra, Arad, Oradea etc. Organi
zatorii au ales un traseu si
tuat în centrul orașului Brăila.

• Concursurile internațio
nale de motocros organizate a- 
nul acesta în țara noastră vor 
fi inaugurate cu întrecerile ce 
se vor desfășura, pe Dealul 
Tîrgului din Tg. Jiu, duminică 
1 iunie. F.R.M. a primit con
firmări de participare din par
tea federațiilor din R.F. a Ger
maniei, Franța, Elveția, 
ria, R. D. Germană și 
slovacia.

• După o săptămînă, 
cipanții de la Tg. Jiu,

Unga- 
Ceho-

parti- 
cărora

Brașov: divizia A (scrimă)
Sîmbătă și duminică, la 

Brașov, întreceri de scrimă. 
Este vorba de campionatul di
viziei A, care programează o 
nouă etapă, a Il'-a, la toate 
armele.

11 se vor alătura și sportivi din 
Uniunea Sovietică, vor evolua 
în Capitală, pe traseul amena
jat în cadrul Complexului „23 
August".

I. CUCII ÎNVINGĂTOR 
ÎN „CUPA METALUL" 

IA DIHI-TIIACK
După o întrerupere de 

aproape trei ani, duminică 
au fost reluate în Capitală 
întrecerile de dirt-track.

Peste cinci mii de specta
tori, prezenți în tribunele 

Complexului sportiv Metalul 
din Pantelimon, au asistat la 
o frumoasă întrecere spor
tivă în care alergătorii de la 
Metalul, Steaua și Voința 
Sibiu au căutat să-și etaleze 
buna pregătire, nivelul de 
cunoștințe.

Reîntors după efectuarea 
unor turnee în R.P. Bulgaria 
și R.S Cehoslovacă, maes
trul sportului Ion Cucu — 
campionul țării — a domi
nat concursul cu autoritate, 
cîștigînd toate manșele la 
startul cărora s-a aliniat 
Dintre numeroșii concurenți 
tineri o frumoasă impresie 
a lăsat C. Voiculescu (fiul 
fostului alergător de la 
Steaua, Gh. Voiculescu), care 
a ocupat un merituos loc pa
tru. Iată primii trei clasați: 
1. Ion Cucu (Metalul) — 4 
victorii în manșe, 2. Alex. 

Sinea (Steaua) — 3 victorii, 
3. Alex. Datcu (Metalul) — 
2 victorii.

Trofeul cu care a fost do
tată competiția a revenit 
alergătorilor clubului organi
zator.
D. DUMITRESCU — coresp.

AZI, UN N3U CUPLAJ
DIVIZIONAR ÎN CAPITALĂ

Campionatul național de polo 
se reia cu partidele programate 
în etapa a III-a. La București, 
Dinamo va întîlni pe I.E.F.S. 
(ora 17), iar Progresul va juca 
cu Crișul Oradea (ora 16). Am
bele meciuri se vor desfășura 
la bazinul Dinamo.

In țară vor avea loc partidele 
C.S.M. Metalul roșu Cluj — 
Steaua, Vagonul Arad — Voința 
Cluj șl Politehnica Cluj — Ra
pid București. Iată și clasamen
tul înaintea acestor întîlniri :

CLASAMENTUL
1. Dinamo 2 2 0 0 23— 8 4
2. Steaua 2 2 0 0 9— 4 4
3. Rapid 2 10 1 8—3 2
4. Voința 2 10 1 10—12 2
5. Crișul 2 10 1 5—10 2
6. Progresul 2 10 1 7—6 2
7. C.S.M. Met. r. 2 10 1 9—19 2
8. Politehnica 2 0 11 7—8 1
9. I.E.F.S. 2 0 11 4—6 1

10. Vagonul 2 0 0 2 6—12 0
• Mîine după-amiază (bazi-

nul Dinamo de la ora 17) este 
programată întîlnirea dintre Di
namo și Rapid București.

• Federațiile de specialitate 
din România și R. D. Germa
nă au căzut de acord ca dubla 
întîlnire amicală dintre repre
zentativele de polo ale celor 
două țări să se desfășoare la 
București între 10 și 13 iulie.
OLiMPIA ORADEA — BALTIKA 
LENINGRAD 3—10 (0—4, 0-4, 

2—0 1—2)
ORADEA, 13 (prin telefon). — 

în cel de-al treilea meci interna
țional susținut în decurs de 3 
zile, echipa de divizia B Olimpia 
a dat o replică slabă formației 
oaspe (care cuprinde 4 jucători 
din lotul de tineret al U.R.S.S.). 
Au marcat Ghellerman 2. Poko- 
rîșev 2, Sokolov 2, Isianov 2, 
Strîjevskl șl Pasellțar pentru în
vingători, respectiv Karacsoni și 
Clcortaș. (I. GHIȘA — coresp. 
principal).

lor. întrecerea, lupta pentru 
stabilirea celui mai bun, scopul 
principal al sportului, devin 
mai pasionante, pot și trebuie 
să primească noi valențe in- 
structiv-educative.

Chiar mai mult, noua formulă 
impune antrenorului o mai 
bună pregătire teoretică-meto- 
dică, avînd astfel posibilitatea 
să corecteze a doua zi pianul 
tactic de joo folosit în pri
ma zi.

Fără îndoială, alături de alte 
aspecte fără o mai mică im
portanță în prezentarea avan
tajelor acestei forme competi- 
ționale, trebuie realizată trece
rea grabnică la aplicarea și rea
lizarea ei, împotriva unbr greu
tăți obiective pe care le ridi
că. Consider însă că acestea 
pot fi atenuate sau înlăturate 
prin măsuri corespunzătoare. 
Este vorba în primul rînd de 
greutățile care sînt legate de 
programarea unui număr de 
jocuri (cunoscînd că și alte 
ramuri de sport își sporeso nu
mărul de jocuri), de scoaterea 
cu o zi în plus a jucătorilor și 
arbitrilor de la locul produc
ției, asigurarea unor condiții 
mai rapide și confortabile de 
transport și cazare avînd în 
vedere efortul mult crescut prin 
două jocuri oficiale și cel din 
pregătire în noile condiții și 
altele.

Personal consider că acestea 
nu pot afecta avantajele reale 
ale noului sistem competițional 
al diviziei naționale de baschet 
și care, sînt încredințat că, ală
turi de acele frămintări și mă
suri ale F.R.B., vin să sprijine 
substanțial afirmarea baschetu
lui românesc.

Friederich PRINZ 
lector la Facultatea de educație 

fizică din Timișoara

Arbitrii jocurilor 
din grupă ale echipei 

României 
in Turneul U.E.F.A.
Partida România — Turcia 

(18 mai — Riesa) va fi con
dusă de francezul HELIES, 
meciul România — Portugalia 
(20 mai — Karl Marx-Stadt) 
va fi arbitrat de bulgarul CIU- 
KOV, iar România —U.R.S.S. 
(22 mai — Zwickau) de BA
DER (R. D. Germană).

0 NOUĂ ETAPĂ
ÎN DRUM SPRE A

Astăzi, pe terenul din Par
cul copilului, o nouă etapă în 
turneul de calificare pentru 
divizia A, care programează 
următoarele jocuri :

• Constructorul Suceava — 
Minerul Lupeni, ora 16 (arb. 
Sergiu Dragomirescu);

© Chimia Năvodari — 
C.S.M. Sibiu, ora 18,30 (arb. 
Th. Viting).

RESTANȚĂ LA CLUJ
Miercuri după-amiază ora

șul Cluj găzduiește meciul res
tanță din cadrul campiona
tului diviziei A de rugby 
dintre formațiile Agronomia 
și Steaua. Partida prezintă un 
interes deosebit, mai ales pen
tru echipa locală, care face 
eforturi susținute pentru a se 
îndepărta de zona retrogra
dării.

LAVODERM
emulsie alcoolică pentru curățirea mîinilor de impurități (ule- 
iuni, unsori, vopsea proaspătă, rugină etc.k Practic, înlocuind 
excelent săpunul, ața și prosopul. Utilizabil în orice loc și în 
orice condiții, curăța mîinile în maximum 2 minute.

LAVODERM
de vînzare la magazin»!» O.C.L. din țară, în tuburi a 60 gr 
conținut net,

LAVODERM
produs al întreprinderii „MEALOCHIM" — Brașov.

Loto - Pronosport
6 ZILE PÎNA LA 

ÎNCHIDEREA VÎNZARII 
BILETELOR 

LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO 

CU ATRIBUIRE 
DE APARTAMENTE

La 20 mai a.c. va avea too 
prima tragere excepțională 
Loto cu atribuire de premii 
în apartamente. Această tra
gere va cuprinde două faze i

— faza I formată din 7 ex
trageri, fiecare de cite 6 nu
mere din 80, pentru aparta
mente cu 3 camere;

— faza a Il-a formata din 
3 extrageri, fiecare de cîte 6 
numere din 90, pentru aparta
mente cu 2 camere.

Se atribuie în număr NE
LIMITAT : apartamente cu 3 
camere (confort gradul I) și 
diferența în numerar pînă la 
completarea sumei de 125.000 
lei; apartamente cu 2 camere 
(confort gradul I) și diferența 
în numerar pînă la completa
rea sumei de 100.000 lei; zeci 
de mii de premii în bani în 
valoare de 20.000 lei, 10.000 iei 
ș.a.

Se acordă premii și pentru 
2 numere cîștigătoare.

Jucînd pe bilete seria S de 
70 lei participați la toate cele 
10 extrageri la care se pot 
cîștiga apartamente cu 3 și cu 
2 camere, în număr NELIMI
TAT, precum și premii în 
bani.

Rețineți I Participtnd «u 
mai multe bilete aveți mai 
multe șanse de cîștig.

Au mai rămas numai 6 zile 
în care vă mai puteți procura 
biletele pentru tragerea ex
cepțională Loto din 20 mai

PRONOSPORT 
premiile concursului ar. 19 

din 11 mai 1969
Categoria I (13 rezultate): 

42,5 variante a 2.128 lei
Categoria a Il-a (12 rezul

tate) : 729 variante ți 148 lei
Categoria a III-a (11 rezul

tate) : 5.393 variante „a 30 lei
Tragerea concursului Prono- 

expres de azi va avea loc în 
Capitală, în Sala Clubului Fi
nanțe Bănci din str. Doamnei 
Nr. 2 cu începere de la ora 
17.45. Tragerea va fi televizată.



Pe traseul din apropierea localității KU
TINA (Iugoslavia), duminică au avut loc în
trecerile din cadrul primei etape a competi
ției internaționale „Motocrosul Balcanic", cla
sa 250 cmc. La startul actualei ediții s-au 
aliniat cei mai buni sportivi din România, 
Bulgaria și Iugoslavia.

Primind ieri o telegramă de la con
ducătorul delegației române, tov. D. Cher- 
ciu, avem posibilitatea să informăm cititorii 
asupra principalelor rezultate ale competiției.

Ceea ce remarcăm în mod deosebit, este vic
toria pe echipe realizată de sportivii români 
ca și buna comportare a tînărului alergător 
C. Goran.

Iată primii clasați la individual : 1. Șt. 
Gheorghiev (Bulgaria), 2. C. Goran (România), 
3. I. Sekulinov (Bulgaria), 4. O. Ștefani (Ro
mânia). Pe echipe : 1. România 105 p, 2. Bul
garia 104 p, 3. Iugoslavia 70 p. Vom reveni 
cu amănunte.

„Motocrosul Balcanic

in concursul hipic de la Novi Sad

Oscar Recer — eroul ultimei reuniuni
CEHOSLOVACIA SI SUEDIA CALIFICATE

NOVI SAD 13 (prin telefon). 
Și în cea de a treia zi a con
cursului internațional de că-

PĂȘIND ÎN TURUL DOI AL
ÎNTILNIREA ROMANIA ISRAEL

O REEDITARE DUPĂ ȘAPTE
Cupa Davis continuă... Dez

mințind toate temerile pesimiș
tilor, care vedeau deja „sala- 
tiera de argint” oferită la fes
tinul open-urilor, iată, că noua 
ediție — a 58-a — a ultimei 
mari competiții amatoare de 
tenis cunoaște un succes fără 
precedent. 54 de echipe s-au 
prezentat la startul celor trei 
zone geografice ale întrecerii, 
iar în Europa șansele de cali
ficare au fost disputate în pri
mul tur de către 34 reprezen
tative de țări.

Printre echipele care au pă
șit în turul doi al competiției 
se află și cea a României. Eli-

minînd cu 3-2 pe reprezentan
ții Republicii Arabe Unite, te- 
nismanii noștri se pregătesc a- 
cum să dispute un nou joc — 
în sferturile de finală ale gru
pei B (zona europeană) — de 
data aceasta în compania Is
raelului. Va fi reeditarea întîl- 
nirii de acum șapte ani, de la 
București, cînd meciul Roma
nia-Israel se încheia cu 4—1 in 
favoarea echipei noastre. Doi 
dintre adversarii de atunci, se 
vor reîntîlni probabil în aceas
tă confruntare, ce urmează să 
se desfășoare la sfîrșitul săp- 
tămînii viitoare, tot în capitala 
țării noastre. Este vorba de
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Terenurile Olimpia din Bra
șov au găzduit — luni — 
două interesante demonstrații 
de tenis cu participarea da- 
viscupmanilor din R.A.U., El 
Sonbol și Mohamed Hasanieni 
și a jucătorilor români din 
lotul pentru „Cupa Galea", 
Toma Ovici și Dumitru Hără
dău. Partidele amicale au fost

urmărite de un public nume
ros care a răsplătit cu aplau
ze jocul celor patru tenismani. 
El Sonbol a întrecut pe Toma 
Ovici cu 6—2, 6—3, iar Du
mitru Hărădău a cîștigat uni
cul set jucat în compania lui 
Hasanieni, cu 7—5.

C. GRUIA — coresp. princ.

CUPEI DAVIS“

me-

Telefoto :

lărie, în care s-au disputat 
ultimele două probe, călăreții 
români au reușit să se impu
nă ocupînd locuri fruntașe, in 
special, prin Oscar Recer, care 
s-a clasat . pe locul întîi în 
ambele probe. Iată rezulta
tele înregistrate : proba de 
ștafetă cu 2 călăreți (20 de pe
rechi) : 1. Oscar Recer și Con
stantin Vlad (România) cu 
Neron și, respectiv, Spirt, 2. 
M. Milutinovici și I. Vladovici 
(Iugoslavia) cu Milok și, res
pectiv, Polaris, 3. I. Horvath 
și S. Istvan (Ungaria) cu 
Barko șl, respectiv, Zardok ; 
proba de forță (32 concurenți): 
1. Oscar Recer (România) cu 
Neron (1,90 m !), 2. AnghelDo- 
nescu (România) cu Gînd, 
3—4. Oscar Recer (România) 
cu Vifor și M. Milutinovici 
(Iugoslavia) cu Milok.

ÎN PRELIMINARIILE
Franța a invins Bulgaria

La Stockholm s-au încheiat 
întrecerile primei grupe pre
liminare a campionatului eu
ropean masculin de baschet. 
Dreptul de a participa la tur
neul final al campionatului 
european, programat în toam
na acestui an în Italia, a fost 
obținut de selecționatele Ceho
slovaciei și Suediei, clasate pe 
primele două locuri.

în ultima zi a competiției, 
echipa Cehoslovaciei a învins 
cu 123—63 (59—31) formația 
Islandei, iar selecționata Sue
diei a dispus cu scorul de

C.E. Df BASCHET
intr-un meci de verificare

(40—34) de reprezen- 
Danemarcei.

★
Reprezentativa masculină de 

baschet a Franței, care se pre
gătește pentru campionatele 
europene, a întîlnit la Rouen 
într-un meci de verificare se
lecționata Bulgariei. Baschet- 
baliștii francezi au obținut 
victoria cu scorul de 96—81 
(48—40). Cei mai buni jucă
tori ai gazdelor au fost Bo- 
nato (22 puncte) și Staelens 
(16 puncte). Din echipa bul
gară s-a remarcat Dimitrov, 
autorul a 24 de puncte.

82—70 
tativa

Jan Kodes (23 
a fost vedeta 
contestabilă a
ciului de la Copen
haga, in care Ceho
slovacia a eliminat 
Danemarca, după 

o luptă acerbă.

„veteranii" celor 
ții — Ion Țiriac 
liazar Davidman 
vingînd cu 4—1 
deplasare la 
Israelului se 
sar suficient

Ce se va 
unei a doua victorii a echi
pei noastre ? Să privim tabe
lul alăturat. România s-ar ve
dea calificată în semifinala 
grupei, avind ca adversară pe 
învingătoarea dintre Spania și 
Iugoslavia. Greu de ales fa
vorita acestei ultime întîlniri, 
dar tenismanii spanioli, cu cei 
doi „Manuel" în formație, San
tana și Orantes, par de prefe
rat, totuși, echipei Franulovici- 
Spear. Ar urma atunci o nouă 
întîlnire România—Spania, re
editarea dramaticei dispute de 
acum doi ani, cînd echipa noas
tră a fost la un pas de o 
mare surpriză, cedînd doar la 
limită.

în a doua jumătate a tabe
lului grupei B, rezultatele pri
mului tur au 
le presupuse 
lor. U.R.S.S. 
Atena, chiar 
s-ar fi putut 
lia a trecut de rezistența bel
gienilor, fără ajutorul rachetei 
de import ,,Martino” Mulligan 
(simplurile au fost susținute de 
Pietrangeli și Castigliano, iar 
la dublu au jucat tinerii Crot- 
ta-Marzano). O prezență ine
dită - 
versară a
Canadienii, conduși de Mike 
Belkin, au

două forma- 
(30 ani) și E- 
(32 ani). în- 

Portugalia. in 
Lisabona, echipa 

anunță un adver- 
de redutabil, 
întîmpla în cazul

confirmat forțe- 
ale competitori- 
s-a calificat la 
mai ușor decit 
aștepta, iar Ita-

Canada, viitoarea ad- 
echipei sovietice.

eliminat Olanda

Trimisul nostru special, GH. RUSSU-ȘIRIANU, transmite de la Haarlem

(fără noua vedetă profesionis
tă Tom Okker, firește).

în grupa A, întilnirea cen
trală a turului inaugural a 
fost, desigur, aceea de la 
Copenhaga, unde Cehoslova
cia a eliminat cu 3—2 Dane
marca, într-un meci în care 
Jan Kodes. primul jucător al 
cehilor, a fost principalul fac
tor al victoriei, cîștigâtor în 
toate cele trei apariții. în rest, 
numai rezultate scontate, in
clusiv cel de la Varșovia, unde 
trio-ul polonez Gasiorek—Ry- 
barczyk—Nowicki s-a dovedit 
superior echipei maghiare, cu 
solist — Istvan Gulyas. Dintre 
viitoarele sferturi de finală ale 
acestei grupe se distinge cel 
dintre Suedia și R. F. a Ger
maniei, în care ultima, ciști- 
gătoare zonală in anul trecut, 
are o sarcină dificilă.

Date de reținut : 
de finală ale zonei 
sînt programate între 
mai, iar semifinalele 
15 iunie.

Astă-seară, partida hotăritoare : ROMÂNIA — OLANDA

sferturile 
europene 
23 și 25 
la 13—

Radu VOIA

HAARLEM, 13 (prin telefon). 
— încă în primele 24 de ore 
care au urmat eșecului de la 
Bruxelles, analiza lucidă, câl- 
mă, sinceră, a situației în care 
se află reprezentativa mascu
lină de baschet a României 
a fost la ordinea zilei. Nu au 
lipsit dintre criterii și teste 
nici cercetările fișelor medica
le, după cum antrenamentul 
efectuat duminică seară, în sala 
Institutului național de sport 
din capitala Belgiei, a putut 
furniza date importante. Ele nu 
sînt, însă, prea îmbucurătoare; 
în mod cert, majoritatea com- 
ponenților lotului manifestă 
criză de formă, mai ales psi
hică, capacitatea redusă de con
centrare constituind, după pă
rerea noastră, principalul im
pediment. Este, însă, de aștep
tat, după două zile de deconec-

din mai multe puncte detare 
vedere, un oarecare reviriment, 
suficient pentru alungarea psi
hozei și pentru realizarea uni
cei victorii realmente esenția
lă, cea asupra echipei gazdelor.

Oricum, sorții (poate nu nu
mai ei...) fac ca miercuri seară, 
în prima zi de concurs, soarta 
calificării să se decidă. Poate 
părea ciudată afirmația referi
toare la clarificarea calificării. 
Totuși, așa este. Iugoslavia se 
anunță practic inabordabilă, 
iar Anglia și Scoția sînt evi
dent încă incapabile de mi
nuni : locul secund în serie este 
deci singurul vehement dispu
tat. Sarcina jucătorilor noștri 
nu este de loc ușoară. în for
mația Olandei figurează cîțiva 
jucători cu gabarit impresio
nant, ajunși acum la un număr 
de meciuri internaționale (unii

CORESPONDENȚA PENTRU sportul

chiar 85 !) care constituie un 
atu serios. Punînd însă punc
tul pe i, acest lucru nu ne îm
piedică să considerăm califica
rea în egală măsură posibilă și 
obligatorie.

Sala Kennemer este capabilă 
să găzduiască 6—7 000 de per
soane. Dimensiunile suprafeței 
de joc a sălii ar permite dis
putarea poate chiar și a me
ciurilor de fotbal. Pardoseala 
sa este de beton bituminizat.

Primul antrenament efec
tuat de români, încă din seara 
sosirii la Haarlem, a permis o 
acomodare destul de 
a arătat o revenire la 
mai ales în ceea ce 
aruncările la coș.

Dacă nu am acorda 
gazdă a turneului cîteva rîn- 
duri, am comite, în primul 
rînd, o nedreptate. Conglome
rat alcătuit din splendori ar
hitectonice medievale și din 
elemente ale tehnicii industria
le ultramoderne, populat de oa
meni harnici ca furnicile, cu
rat, înflorit, prietenos, excelent 
pus în valoare și de o zi înso
rită, Haarlemul ne-a apărut ca 
un superb decor descins parcă 
din basme. Greu de găsit un 
medicament mai bun pentru 
stări depresive și, sincer să fim, 
din acest punct de vedere am 
făcut cunoștință cu mana ce-

bună și 
normal, 
privește

orașului

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ZIARULUI Sportul 

incotro se îndreaptă halterele?
Cunoscuți specialiști răspund la întrebările redactorilor noștri

Zilele trecute s-au desfășurat la București lucrările unei 
consfătuiri internaționale a antrenorilor de haltere. 
Profitînd de prezența în țara noastră a unor persona

lități marcante din acest sport, redactorii noștri i-au abordat 
pe cîțiva dintre ei în cadrul unui interviu colectiv-fulger. 
Astfel, în scopul clarificării unor probleme legate de dez
voltarea sportului celor puternici, cunoscuții antrenori M. T. 
Lukianov (U.R.S.S.), G. Toth (Ungaria), G. Carl (R.D.G.) și 
B. Stepien (Polonia) au fost solicitați să răspundă la urmă
toarele întrebări:

1 — CARE SÎNT AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE INTRO
DUCERII NOILOR CATEGORII DE'GREUTATE ?

2 — SÎNTETI PENTRU SAU ÎMPOTRIVA RENUNȚĂRII LA 
STILUL ÎMPINS ? DE CE ?

3 — LA CE CIFRE POT AJUNGE RECORDURILE MONDIALE 
LA TRIATLON (PE CATEGORII DE GREUTATE), TN URMĂ
TORII ANI ?

BRONISLAV STEPIEN 
antrenor al lotului național de 

juniori-lineret al Poloniei

1 Consider că Introducerea 
în programul concursurilor 
de haltere a întrecerilor 

la categoria muscă (52 kg) nu 
fac un serviciu acestui sport. 
Pentru bărbați adulțl, o asemenea 
greutate corporală este — cu 
rare excepții — nefiziologică. 
Cred că mai firesc ar fi fost ca a- 
ceastă categorie să se dispute doar 
în concursurile juniorilor care, 
fiind în creștere, trec apoi la 
categorii superioare. Or, introdu
cerea întrecerilor la categoria 
muscă șl pentru seniori poate 
duce, din dorința obținerii unor 
performanțe, la slăbirea artltcla- 
lă a unor juniori pentru menți
nerea lor în limitele categoriei. 
Cît privește categoria supergrea, 
era o necesitate imperioasă să se 
îngrădească participarea coloși
lor de 150—170 kg alături de spor
tivi care au depășit cu foarte pu
țin limita de la semigrea.

2 Sînt împotriva renunțării
la stilul împins șl sper să 
nu fie adoptată o aseme

nea măsură. Fără tradiționalul
procedeu al împinsului, concursu
rile de haltere șl-ar pierde mult 
din interes. In plus, menținerea 
acestei mișcări în întreceri ofi
ciale, deci implicit șl în antrena
mente, contribuie la îmbunătăți
rea forței șl pentru celelalte două 
mișcări.

3 Cred că în curînd vor pu
tea fi atinse următoarele 
recorduri : cat. muscă :

340 kg ; cat. cocoș : 370—375 kg ; 
cat. pană : 400—405 kg ; cat. ușoa
ră : 450 kg ; cat. semimljlocie : 
490 kg ; cat. mijlocie : 510 kg ; 
cat. semigrea : 540—550 kg ; cat. 
grea : 570—580 kg ; cat. super
grea : 600—620 kg. Deși unele din
tre aceste performanțe par as
tăzi de domeniul imposibilului, 
îmi exprim convingerea că ele 
vor putea fi atinse curînd, în 4, 
maximum 6 ani.

GYORGY TOTH 
antrenor federal

1Ș1 la box, ca șl la lupte, 
au fost introduse noi ca
tegorii. Atunci, de ce să 

nu le acceptăm șl la haltere 7 
Cu atit mal mult cu cît ele sînt 
create pentru două categorii de 
oameni : foarte ușori șl foarte 
grei. Dacă între limitele celor
lalte categorii a existat o dife

rență minimă de greutate, la ca
tegoria grea întrecerile unor con
curenți au fost de-a dreptul ri
dicole. Vechiul regulament ad
mitea ca un halterofil de 95 de 
kilograme să-șl măsoare forțele 
cu unul de 150 de kilograme. E- 
vldent, lupta n-a putut fl nici 
un moment interesantă.

2Triatlonul clasic trebuie 
să rămină așa cum a fost 
conceput în urmă cu 40-50 

de ani : împins, smuls, aruncat. 
De ce să facem inovații cu orice 
preț 1 Renunțarea la triatlon ar 
da peste cap toate recordurile 
la total șl ar micșora numărul 
halterofililor. Pentru neexecuta- 
rea corectă a mișcării trebuie să 
tragem la răspundere arbitrajul 
și nicidecum să adoptăm cea mal 
simplă măsură : desființarea Îm
pinsului I Greșeli de arbitraj, ca 
în orice sport, se vor face și în 
viitor, la haltere, dar asta nu 
reclamă neapărat renunțarea la 
împins.

3 Noile categorii vor deter
mina o avalanșă de recor
duri, în special la cele mari 

șl mici. Mă refer la acei sportivi 
care vor trece dlntr-o categorie 
în alta, unde pot obține șl recor
duri valoroase. Iată cum văd eu 
noile recorduri pînă la J.O. din 
1972 :

cat. muscă : 340 kg ; cat. cocoș: 
370 kg ; cat. pană : 405 kg ; cat. 
ușoară : 455 kg ; cat. semlmijlo- 
cle : 490 kg : cat. mijlocie : 500 
kg ; cat. semigrea : 530 kg ; cat. 
grea : 560 kg ; cat. supergrea : 
600 kg.

MIHAIL TIMOFEEVICI 
LUKIANOV 

conferențiar la Institutul 
„Leshaft" din Leningrad

1 Avantaj ele sînt mari. Mal 
mulțl sportivi vor putea 
fl încadrați în întreceri ; 

împărțițl, de data asta, în 9 ca
tegorii, își vor disputa întâietatea 
în condiții mai > echitabile. Mă 
refer, îndeosebi, la categoria grea, 
unde sportivul de 91 kg nu se va 
mai lupta cu unul de 150 kg ! La 
categoriile mici, noi, sovieticii, nu 
sîntem avantajați, deoarece la 
„muscă" e greu să găsim și să 
pregătim oameni sub 52 de kilo
grame. Totuși, introducerea aces
tei categorii o găsesc justă, pen
tru că o Imensă masă de sportivi 
asiatici fac parte din ea și, prin 
urmare, el vor avea dreptul să 
concureze cu șanse. Orice mă

sură luată peAtru lărgirea ba
zei de masă o găsesc utilă. Deci, 
cele 9 categorii la haltere sînt 
binevenite.

2 «Sînt pentru împinsul curat
fără „tendințe1* de arun
cat. Sînt de acord că se 

fac confuzii și mulți execută in
corect mișcarea împins, dar asta 
nu înseamnă să desființăm pro
cedeul. Dimpotrivă, punînd dege
tul pe rană, îmi permit să afirm 
că arbitrajele defectuoase au dus 
la unele discuții, care au atras 
propunerile de eliminare a îm
pinsului din triatlonul clasic. De 
ce să nu cerem arbitrilor mai 
multă exigență, mai multă pre
cizie și hotărîre în acordarea de
ciziilor ? Deci, factorul nr. 1 în 
menținerea împinsului trebuie să 
fie arbitrajul. Consider că împin
sul mi trebuie prea mult lucrat 
cu juniorii mici. Exersat la o 
vîrstă fragedă, procedeul anchi
lozează, face pe sportiv mai rigid 
și nu-i permite la maturitate 
rezultate valoroase la smuls. 
Pentru juniori recomand, la în
ceput, exersarea și învățarea 
perfectă a smulsului și a arunca
tului, iar la seniorat să se pună 
bază pe împins.

După părerea mea, viitoa-
" ' i vor3 După părerea mea, vm 

rele recorduri mondiale 
fi următoarele :

Cat
410 kg ;
cat. semimijlocie 
mijlocie 
grea 
cat.
a

cocoș: 380 kg ; cat. pană : 
cat. ușoară ; 455 kg ;

’ 495 kg ; cat.
512,5 kg ; cat. semi- 

: 535 kg ; cat. grea : 550 kg ; 
supergrea : 605—610 kg (nu 

indicat recordul la cat. muscă).

GERHARD CARL 
conferențiar 

la D.H.f.K. Leipzig

1 Desigur, faptul prezintă șl 
unele dezavantaje. Astfel, 
se va lungi durata con

cursurilor, care nici așa — cu 
7 categorii — nu erau prea 
scurte. Pentru noi, europenii, 
este foarte dificil să găsim hal
terofili seniori a căror greutate 
corporală să nu depășească 52 kg. 
Totuși, îmi exprim convingerea 
că introducerea noilor categorii 
este binevenită, întrucît vor fi 
atrași spre haltere mai mulți ti
neri, se va putea diferenția me
todica de pregătire la categoriile 
extreme, va crește numărul me
daliilor olimpice puse în Joc.

2 Menținerea întrecerilor la
stilul împins este, în primul 
rînd, o chestiune de tradi

ție, căci ele sînt înscrise cu regu
laritate încă din 1920 în progra
mele concursurilor de haltere. 
In al doilea rînd, antrenamentele 
sînt axate pe cele trei stiluri 
„clasice", suprimarea unuia din
tre acestea atrăgînd după sine 
o adevărată revoluție a metodicii. 
Opinez, deci, pentru păstrarea 
„împinsului" în competiții.

3 Cred că recordurile mon
diale vor atinge, nu peste 
mult timp, următoarele 

cifre : cot. muscă : 360 kg ; cat. 
cocoș : 380 kg ; cat. pană : 400 
kg ; cat. ușoară : 450 kg ; cat. 
semimijlocie : 485 kg ; cat. mij
locie ; 500 kg ; cat. semigrea :
530 k» ; cat. grea : 560 kg ; cat. 
supergrea : 600 kg. Unele dintre 
acestea s-ar putea să fie realizate 
chiar în cursul anului 1969.

Interviuri realizate de :
Ion OCHSENFELD 
Adrian IONESCU

Deși comisia de selecție a 
Federației iugoslave de box a- 
firmă că numai finalele cam
pionatelor naționale vor desem
na candidații pentru „europene" 
neoficial echipa națională este 
deja stabilită.

Selecționerii Hrastinski, Bog- 
danovici și Toma Hladni au 
ales 18 candidați, din care doar 
11 vor face deplasarea la Bucu
rești. Selecția a fost bine fă
cută și acest lucru se observă 
din rezultatele candidaților ob
ținute în ultimele 4 etape ale 
campionatului pe echipe al Iu
goslaviei : nici unul dintre ei 
nu a pierdut!

La trei categorii a fost ales 
numai cîte un singur boxer, 
de fapt cele mai mari speranțe 
ale Iugoslaviei pentru Bucu
rești. Este vorba de : Zvonko 
Vuin, vicecampion al Europei 
la Roma și medaliat cu bronz 
la J.O. din Mexio ; Liubinko 
Veselinovici și Mate Parlov.

Pentru opinia publică sporti
vă iugoslavă o mare surpriză 
a constituit-o hotărîrea selec
ționerilor de a nu apela la ser
viciile boxerului Iovan Paiko- 
viei, campionul țării, care, după 
cum se știe, l-a învins pe ro
mânul Stanef în întilnirea des
fășurată la Belgrad. Campionul 
— de profesiune acordeonist 
într-o orchestră de muzică 
populară, și care lucrează nu
mai noaptea — nu vrea să se 
subordoneze pregătirilor comu
ne. Absența sa reprezintă o 
pierdere serioasă căci Paikovici, 
după părerea generală, este cel 
mai talentat boxer al noii ge
nerații. Ceilalți candidați pen
tru București sînt : cat. semi- 
muscă : Dondici (Buducinost — 
Titograd), cat. muscă : Mirko- 
vici (Steaua roșie Belgrad), cat. 
cocoș : Ibrahimovici (Spartak 
Subotița), cat. pană : Sarar (Po- 
la), cat. semiușoară : Vuin (Ba
nat Zrenianln), cat. ușoară : 
Veselinovici (Radniciki Beo
grad), cat. semimijlocie ; Belici 
(Partizan Belgrad), cat. mijlo

RALPH BOSTON ȘI-A ANUNJAT RETRAGEREA!
NEW YORK, 13 (Agerpres). 

— Cunoscutul atlet american 
de culoare, Ralph Boston, u- 
nul din cei mai buni săritori 
in lungime din ultimul dece
niu, și-a anunțat retragerea 
din activitatea competițională. 
Ultima sa apariție publică la 
un concurs atletic va fi dumi
nică la Philadelphia cu prile
jul Jocurilor internaționale 
organizate în memoria dr. 
Martin Luther King.

In vîrstă de 30 de ani, tată 
a doi copii, Ralph Boston și-a 
înscris în palmares numeroa
se succese printre care trei 
medalii olimpice : aur la Ro
ma în 1960, argint la Tokio 
în 1964 și bronz la Ciudad de 
Mexico în 1968. In 1960, să
rind 8,21 m, el a îmbunătățit 
cu 8 centimetri recordul mon
dial al lui Jessie Owens. A- 
poi, l-a doborît de patru ori 
și a egalat o dată recordul 

cie ușoară : Torontali (Spartak 
Subotița) sau Todoroviri (Rad
niciki Kraguevaț), cat. mijlo
cie : Parlov (Pola), semigrea ; 
Silkovski (Kablovi Svetozarevo), 
cat. grea ■ Nedelkovici (Kablovi 
Svetozarevo) sau Vukușici (Bo
ro vo).

Comentatorii de box ai pre
sei sportive iugoslave au avut 
întotdeauna un cuvînt hotărîtor 
în stabilirea echipei naționale. 
De data aceasta din comisie 
face parte și colegul meu Toma 
Hladni, redactor la ziarul 
„Sport", fost campion național 
din anii de după război.

Intr-o recentă anchetă a zia
riștilor iugoslavi acreditați pen
tru campionatele europene de 
la București, 6 dintre cei mai 
cunoscuți comentatori au ară
tat cum văd ei echipa națio
nală, constatîndu-se că există, 
în linii mari, o identitate de 
păreri cu cele ale comisiei.

Mate Parlov, student la In
stitutul economic, secția turism, 
campion național la mijlocie, 
este cea mai mare speranță a 
iugoslavilor pentru C.E. Parlov 
(născut în 1948 ; 1,85 m și 75 kg) 
practică boxul din 1964. In a- 
cest răstimp, în cele 16 me
ciuri internaționale susținute a 
pierdut unul singur, cel cu Fin
negan la J.O. din Mexic. Pe 
ringurile din țară nu are ad
versar. In 1967 a cucerit „Mă
nușa de aur", cel mai prețios 
trofeu care se acordă în Iu
goslavia și a cîștigat turneul 
speranțelor olimpice disputat la 
Budapesta. In întilnirea Iugo
slavia — România, el l-a între
cut pe Ion Olteanu., De cîteva 
luni Parlov este ținta mana
gerilor din Italia, care îi fac 
oferte tentante pentru a aban
dona amatorismul.

Experții consideră că la cam
pionatele europene de la Bucu
rești, Parlov, Veselinovici și 
Vuin pot ajunge în semifinale, 
iar Ibrahimovici și Silkovski 
(ultimul este un nume nou în 
boxul iugoslav) pot furniza sur- 

lumii ajungînd la performan
ța de 8,35 m. Unul din elevii 
săi este Bob Beamon, dețină
torul actualului record mon
dial cu 8,90 m.

ETAPA A
VARȘOVIA, 13 (Agerpres). 

Competiția ciclistă internațio
nală „Cursa Păcii”, care se des
fășoară în acest an pe ruta 
Varșovia — Berlin, a continuat 
marți cu disputarea etapei a 
Il-a, Varșovia — Lodz (158 km). 
Primul a trecut linia de sosire 
polonezul Szurkowski, debutant 
în echipa țării sale, învingător 
la sprint asupra francezului 
Danguillaume. După 7 secunde 
a sosit belgianul Scheers. Cu 8 
km înainte de sosire, Szur
kowski a declanșat o evadare, 
căreia i-au răspuns cicliștii 
francezi și belgieni, dintre care 

prize. Oarecare șanse mai au 
Belici și Mirkovici, dar totul 
este în funcție de „sfînta" tra
gere la sorți...

VI. NEDELKOVICI

Lubinko Veselinovici

RAPID-LOKOMOTIV STENDHAL 1-1
Echipa bucureșteană Rapid a 

jucat ieri la Stendahl (R. D. 
Germană) cu Lokomotiv din 
localitate. Jocul s-a terminat 

Cea de-a 11-a partidă din cadrul disputei Petrosian — Spasski, 
pentru titlul mondial de șah a luat sfirșlt cu victoria lui Tlgran 
Petrosian la mutarea a 56-a. Astfel; campionul lumii reușește să egaleze 
scorul: 5*/»—5*/a. Miercuri are loc partida a 12-a.■
„Marele premiu al orașului Madrid"; desfășurat pe circuitul de la 
Jarama, a fost cîștigat de automobilistul englez Jackie Stewart pe 
„Matra Sport M.S. — 204,259 km în lh 29:36,7 (medie orară 138,639 
km). Locul secund a fost ocupat de francezul Jean Pierre Beltoise, 
Iar pe locul trei — piers Courage (Anglia).■
Jay Silvester a cîștigat proba de aruncarea discului la Fresmo (Cali
fornia) cu 61,09 m. Pe locul doi — Alfred Oerter 89,18 m.■
La Motala (Suedia) s-a desfășurat un concurs internațional de moto- 
cros, contînd pentru campionatul mondial. Victoria a revenit spor
tivului suedez Arne Krlng, urmat de compatrloțll săi B. Aaberg — 
12 p șl ch. Hammargren — 10 p.■
In finala turneului internațional de tenis de la Puerta de Hierro s-au 
întîlnit Manuel Santana (Spania) șl Arthur Ashe (S.U.A.). La capătul 
a trei ore de joc, Santana a terminat învingător 1 9—11; 0—4, 8—6, 6—1. ■
Rezultate din „Cupa Davis" : la Bogota; Brazilia — Columbia 3—2 ; 
la New Delhi, India — Japonia 8—0.■
După 11 runde, in turneul de șah de la BOsum (R.F.G.) conduce in 
clasament Larsen (Danemarca) cu 8 p, urmat de Gerusel (R.F.G.) 7 p, 
Zalțev (U.R.S.S.) 6*/a (1) p, Polugaevski (U.R.S.S.) șl Ivkov (Iugo
slavia) 6’/» P etc. Theodor Ghlțescu ocupă locul 10 cu 4‘/a puncte.

II-A A „CURSEI PĂCII*
însă doar Danguillaume a re
zistat ritmului, terminînd in a- 
celași timp (3:41,52) cu cîștigă- 
torul. Clasamentul în continua
re: Scheers (Belgia) 3:41,59, Du- 
creaux (Franța), Dimitrev 
(U.R.S.S.), Grabe (R.D.G.), 
Forma (Polonia), Saidhujin 
(U.R.S.S.), Koțev (Bulgaria), 
Ronsmans (Belgia) — același 
timp.

în acest pluton, care număra 
60 de alergători, se aflau și ru
tierii români.

Pe echipe a cîștigat Polonia, 
urmată la 1:22 de Belgia, apoi 
de Franța și Danemarca. 

rească. Aceasta nu înseamnă 
insă că altcineva decit echipa, 
cei ce o compun și cei ce o 
conduc, ne-ar putea califica 
pentru Neapole...

nedecis, 1—1 (1—1). Punctul 
echipei române a fost reali
zat de Angelescu în min. 23

în clasamentul general indi
vidual după două etape con
duce Szurkowski (Polonia) 6h 
11:17. El este urmat de france
zul Danguillaume - 6h 11:59 și 
de belgianul Scheers - 6h 
12:09.

Pînă la închiderea ediției nu 
ne-au parvenit informații pri
vind locurile ocupate de ci
cliștii români în clasamentele 
generale.

Miercuri se dispută etapa a 
IlI-a, contracronometru indivi
dual (42 km) la Piotrkow Try- 
bunalski.


