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SOLEMNITATE LA CONSILIUL DE STAT

ÎNALTE distincții pentru campionii
MONDIALI DE HANDBAL

CEI 40 DE FOTBALIȘTI ANUNȚAȚI LA F.I.F.A.
Pârcălab, Dincuță, Grozea și Kallo — în lot

In ședința de Ieri a Bi
roului F.R. Fotbal a fost sta
bilit lotul de 40 de jucători 
ai lotului A care va fi anun
țat la F.I.F.A. Iată compo
nența lotului: PORTARI : 
Răducanu (Rapid), Ghiță 
(Dinamo Bacău), Adamache 
(Steagul roșu), Gornea 
(U.T.A.) ; FUNDAȘI ; Sătmă- 
reanu (Steaua), Ivăncescu 
(Steagul roșu), Crețu („U“ 
Cluj), Hălmăgcanu (Steaua),

Lupescu (Rapid), Bădin (Pe
trolul), Pexa („U“ Cluj), Dinu 
(Dinamo Buc.), Dan (Rapid), 
Pescaru (Steagu roșu), Vlad 
(F.C. Argeș), Mocanu (Pe
trolul), Deleanu (Dinamo 
Buc.), Popovici (Crișul); MIJ
LOCAȘI ; Dumitru (Rapid), 
Anca („U" Cluj), Ghergheli 
(Dinamo Buc.), Radu Nun- 
weiller (Dinamo Buc.), Ange- 
lescu (Rapid), Dincuță (Pe
trolul); ÎNAINTAȘI : Neagu

de două ori 
patinatoare 

după remar- 
evoluție în 
figuri libere,

Aplauze pentru Beatrice

(Continuare tn pag. a 4-a)

CROSUL BALCANIC LA A XV-a EDIȚIE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid șl de stat in mijlocul handbaliștilor noștri, campioni mondiali 
Foto : AUREL NEAGU

La Palatul Consiliului de 
Stat, a avut loc, marți Ia a- 
miază, solemnitatea decorării 
lotului de sportivi șl antrenori 
români, care, recent, au cuce
rit locul I Ia campionatul 
mondial de handbal.

Distincțiile au fost Inmînate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Florian 
Dănălache, Leonte Răutu, Va- 
sile Vilcu, Mihai Gere, Ion Io- 
niță, Constantin Stătescu, se-

cretarul Consiliului de Stat, 
Cornel Onescu, ministrul afa
cerilor interne, Mircea Malița, 
ministrul învățămîntului, An- 
ghel Alexe, președintele Con
siliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, repre
zentanți ai vieții sportive din 
țara noastră.

Pentru comportarea remar
cabilă și ocuparea locului I la 
campionatul mondial de hand
bal masculin — ediția 1970 — 
precum și pentru contribuția 
deosebită adusă la dezvoltarea 
acestui sport, a fost conferit 
„Ordinul Muncii" clasa I tova
rășilor Ioan Kunst Ghermă-

nescu, secretar al Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, Nicolae Nedef, 
antrenor federal de handbal, 
Oprea Vlase, antrenor al echi
pei reprezentative de handbal, 
Gheorghe Gruia, component al 
echipei reprezentative de 
handbal, Cornel Oțelea, com
ponent al echipei reprezenta
tive de handbal, căpitanul e- 
chipei, și Cornel Penu, compo
nent al echipei reprezentative 
de handbal.

„Ordinul Muncii" clasa a 
Il-a a fost acordat tovarășilor: 
Dumitru Costea, președintele 
Federației române de hand-

Pentru a doua oară 
in această iarnă/ cam
pioana noastră de pa
tinaj artistic urcă pe 
podiumul unui concurs 
internațional. După un 
loc trei obținut în toam
nă la Varșovia, Beatrice 
Huștiu primește acum 
locul doi în întrecerile

de la Sofia. Duminică, 
spectatorii sofioți au re
chemat-o 
pe tinăra 
româncă, 
cabila sa 
proba de 
in care s-a distanțat de 
restul participantelor. 
Un frumos succes !

(Rapid), Grozea (Petrolul), 
Caniaro (A.S.A. Tg. Mureș), 
Pîrțălab (Dinamo Buc.), 
Dcmbrovschi (Dinamo Bacău), 
Domide (U.T.A.), Dobrin 
(F.C. Argeș), Tătaru II 
(Steaua), Ion Constantin 
(Jiul), Dumitrache (Dinamo 
Buc.), Tufan (Farul). Daniel 
Ene (Dinamo Bacău), Lucescu 
(Dinamo Buc.). Fl. Dumitres
cu (U.T.A.), Gyorfy (Steagul 
roșu), Kallo (Farul).

f CĂLUȚUL |

Ide fildeș

iC‘
I

ondifia materială precară a 
șahului românesc este bine
cunoscută. Discuțiile aprinse 
din ultima vreme, purtate pe 
această temă, ou avut darul 
să o dezvăluie dar, din pă
și să o remedieze. Viitorul, 

mai îndepărtat, nu aromite o

• România —
12 participări, 
36 de medalii 
de aur

• Bucureștii 
găzduiesc pentru 
a treia oară 
Crosul balcanic

• Pe traseul
din Parcul Buftea 
se vor conferi 
duminică 10 
titluri balcanice

Cu 32 de ani In urmă, la Sko
plje, se disputa prima ediție a 
Crosului balcanic. De atunci, a- 
tlețli, apoi șl atletele, s-au ln- 
tllnit la Istanbul, Ankara, Bel
grad, București, Sofia, Atena, 
Vrnjacka Banja șl Sumen, u- 
neori de 2 sau 3 ori tn același 
loc, pentru a-1 desemna pe cel 
mal buni dintre el In clasica a- 
lergare pe teren variat. In aju
nul celei de a XV-a ediții, să 
răsfoim Împreună Istoricul aces
tei frumoase manifestații atleti
ce, pentru a-1 scoate In evidență 
pe realizatorii performanțelor de 
valoare.

DATS IMPORTANT»

1938 — are loc prima ediție a 
Crosului balcanic

1958 — România participă pen
tru prima dată șl cucerește două

bal, Lucian Grigorescu, secre
tar general al Federației româ
ne de handbal, Eugen Trofin, 
antrenor al echipei reprezen
tative de handbal, Cristian 
Gațu, component al echipei 
reprezentative de handbal, 
Roland Gunesch, component al 
echipei reprezentative de hand
bal, Gavril Kicsid, component 
al echipei reprezentative de 
handbal, Cezar Paul Nica, 
component al echipei reprezen
tative de handbal, Valentin 
Samungi,' component al echi
pei reprezentative de handbal, 
și Gheorghe Mănescu, medicul 
echipei reprezentative de 
handbal.

Prin același decret al Consi
liului de Stat au fost conferite 
Ordinul „Meritul Sportiv" cla
sa a Il-a tovarășilor: Gheor
ghe Goran, component al e- 
chipei reprezentative de hand
bal, Ghiță Licu, component al 
echipei reprezentative de
handbal, Ioan Popescu, com-

cale, nu 
chiar și ........ r____ , ........ .... _ „
îndreptare a situației, pentru că ple
doariile, oriclt ar fi de convingătoare, 
rărnîn vorbe goale fără substratul ma
terial. Șahul are nevoie de săli, nu de 
discursuri !...

Plecînd de la această STARE DE 
FAPT (care va mai dăinui multă vreme), 
cîteva minți lucide și agere din cadrul 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor s-au gîndit să înfrunte prin 
inițiativă nepăsarea și să caute, totuși, 
o soluție (de problemă) în poziția grea 
la care a ajuns acest joc-sport, supra
numit al spiritului.

Cu sprijinul revistei, avînd un nume 
atît de simbolic, „Cutezătorii”, organi
zația pionierilor a inițiat pentru copii 
un mare concurs de șah prin corespon
dență.

_ Virtuțile acestui fel de a juca șahul 
sînt binecunoscute. Procedeul datează 
de cîteva sute de ani, iar pentru trans
miterea mutărilor s-au folosit diferite 
modalități în pas cu progresul teh
nicii : caravele, diligențe, porumbei că
lători, mașinile cu aburi, telefonul, ra
dioul, telexul, fiecare la timpul potri
vit. Istoria romanțată ni-i dezvăluie ca 
practicieni pasionați ai unui asemenea I sistem de joc pe Lenin, Napoleon,
Alehin, Sadoveanu. Șahul prin cores- ,-J A M I- Jă —— ■ . m — — — —- ~ _  — t V * _ W I • I
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MASĂ ROTUNDĂ LA BOTOȘANII
I

dar greul abia începe...
• Pe clnd și alte echipe de seniori decit cele de fotbal ? • O | 

realitate tristă: din 1962 nici un absolvent I.E.F.S. n-a luat

drumul Botoșanilor! • Rutină sau pasiune în activitatea 

unora dintre profesorii de educație fizică ? • „Nu s-a realizat I 
încă un acord creator între organele sportive ale județului | 

și cele sindicale14 • Tenisul de masă — acest sport sublim

care... nu există!

N. MARAȘESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

Gherghina lordache (prima din stingă) este una din speran
țele atletismului românesc la această ediție a Crosului bal
canic. Lângă ea, recordmana Maria Lincă, iar in spatele lor — 
antrenoarea Georgeta Dumitrescu.

Foto I N. AUREL

Wiener Stadthalle va rămîne
în memoria atletismului

Campionatele europene de 
atletism pe teren aco
perit, inaugurate la Vie- 

na, fac parte din acea catego
rie de competiții al căror de
but este de obicei precedat de 
alte concursuri echivalente 
ca valoare, dar nepurtînd gi
rul oficial. Spre deosebire de 
„europenele" în aer liber, de 
pildă, care au demarat — 
după cum se știe — foarte 
greu și abia după discuții de 
ani, pînă au ajuns la prima 
lor ediție — Torino 1934. In 
acest caz s-a pornit de la teo
rie la practică, în timp ce 
pentru C.E. „indoor" totul a 
plecat de ia practică, teoria 
existînd doar în subsidiar. Așa 
că, europenele de la Viena au 
înaintea lor alte... Europene,- .-Bsr

care n-au avut însă acest a- 
viz formal al forului atletic 
internațional, pentru a fi con
siderate ca atare. De aceea 
toate, sau aproape toate co
mentariile celor 500 de zia- 
riștLprezenți în Wiener Stadt
halle, ale specialiștilor și atle- 
ților s-au referit, cum era și 
firesc, la compararea rezulta
telor, a modului de organi
zare, a ambianței etc. cu pre
cedentele Criterii sau Jocuri 
europene de la Dortmund, 
Praga, Madrid și Belgrad.

Concluziile unor asemenea 
comparații sînt net în favoa
rea competiției încheiată re
cent în capitala Austriei, care 
a depășit, din toate punctele 
de vedere, realizările edițiilor 
anterioare. Desigur că în vii-

torii ani rezultatele vor fi și 
mai bune decît cele de la sfîr- 
șitul săptămînli trecute, dar 
— pe plan organizatoric — 
cele două zile de întreceri din 
moderna sală vieneză vor fi 
greu de egalat. în ciuda fap
tului că austriecii n-au găz
duit pînă acum competiții at
letice de o asemenea amploa
re — deci au fost lipsiți de 
experiență, cum se spune în 
astfel de cazuri — totuși, mo
dul impecabil în care a func
ționat uriașul dispozitiv al co
misiei de organizare s-a situat 
mai presus de orice critică,

La rugămintea redacției 
noastre, conducerea C.J.E.F.S. 
Botoșani ne-a înlesnit nu de 
mult întîlnirea, în jurul unei 
mese rotunde, cu cîtiva dintre 
cei mai buni cunoscători ai 
realităților sportului din ora
șul și județul respectiv.

Alături de DUMITRU TRU- 
FIN, din partea Secției de 
propagandă a Comitetului ju
dețean P.C.R., prof. GH. PA- 
RASCHIV, președintele 
C.J.E.F.S., și prof. BORIS 
MINTIANSCHI, vicepreședin
tele aceluiași for, au partici
pat: prof. GH. BALTUȚA, de 
la Liceul Mihai Eminescu, Bo
toșani, prof. ION LIVADARU, 
de la Liceul nr. 2 Dorohoi, 
prof. TEODOR TURTOI, de la 
Liceul A. T. Laurian, Botoșani.

Reproducem mai jos, fără 
intervenții de fond, stenogra
ma discuției.

REDACȚIA : Foloslndu-ne
de prezența simultană a mai 
multor specialiști ai sportului 
autohton, am dori să aflăm 
opinia dv. referitoare la ceea 
ce ne-ar plăcea să numim 
CONDIȚIA ACTUALA a spor
tului botoșenean. Vrem să 
cunoaștem — spre informarea 
cititorilor noștri — cum a- 
preciați nivelul atins de mlș-

Ovidiu IOAN ȚOAIA

(Continuare tn pag. a 2 a)

Romeo VILARA
i

(Continuare în pag. a 2-a)

pondență nu cere amenajări, săli, clu
buri, pe care noi nu le avem. Șahul I 
prin corespondență cere numai dorin- | 
fă și pasiune.

La concursul dotat cu premiul „CĂ
LUȚUL DE FILDEȘ" s-au înscris aproape 
2 000 de copii. Ei au fost împărțiți, prin 
tragere la sorți în grupe de cîte 10. 
La această oră, poșta auce mesaje cu 
insemne bizare pentru unii, un veri
tabil cod de litere și cifre. DOUA MII I 
DE COPII, după ce își termină lecțiile, IDE COPII, după ce iși Lu„h<m ioc,mo, _ 
se apleacă asupra tablei, analizează, 
consultă tratatele de teorie, gîndesc. Și I 
nu numai ei. Cîți părinți nu participă, I 
oare, la pasionanta confruntare de fan
tezie și inteligență a celor mici I

Un regulament precis, fișe de partide, 
termene de control, arbitri calificați 
(desemnați de Comisia de șah prin co
respondență a F.R.Ș.) veghează la buna 
desfășurare a întrecerii.

„Căluțul de fildeș" va avea un epi- 
log-surpriză : cei mai buni 280 de con- 
curenți se vor reuni la vară, în tabăra 
de la Păuleasa, unde vor desemna — 
de data aceasta la tablă — pe învin
gător. Maeștri reputați vor ține în fața 
micilor jucători demonstrații, lecții, ex- 
pozeuri și poate că din acel auditoriu 
drăgălaș și gălăgios se va mai ridica 
un mare maestru, de care șahul ro
mânesc duce atîta lipsă.

„Căluțul de fildeș" este o inițiativă 
nu numai originală dar și admirabilă. 
Ea, însă, nu rezolvă decît parțial si
tuația.

Valerio CH1OSE

apropie 
s au 

desemnat și în această iarnă 
campioni, au 
glqrii, au pus laurii victoriei pe

Sezonul competițional se apr 
de încheiere. Cronometrele 
Hocpmnot ci în nppncfă ii

făcut să aparănoi
noi _ . _
frunțile altor ași ai sportului alb, au 
înscris noi nume în pleiada virtuozi
lor zăpezii, au făcut să strălucească 
noi stele în acest univers fascinant — 
schiul.

Concursurile s-au succedat cu fe
brilitate pe toate pistele lumii, adu-

cînd bucurii și decepții printre cei ce 
s-au luptat cu sutimile de secundă, 
printre cei ce le urmăreau cu pasiunea 
microbiștilor. Act după act, s-a epuizat 
marele spectacol al competițiilor pe 
arena zăpezii.

Luminile rampei se sting și cortina 
cade, pînă la stagiunea viitoare...

Fanioanele colorate, a căror flutu
rare în vînt trezește emoții celor ce 
concurează sau au concurat cîndva, își 
găseso locul într-un ungher, așteptînd

primele ninsori ale următorului sezon, 
cînd vor ieși — ca... din zăpadă, în- 
viorînd peisajul hibernal și stîrnind 
aceleași înfiorări.

Urmele frumoaselor cristianii se to
pesc încet, încet și ghioceii invadează 
nestăpîniți locul care pînă acum a 
fost domeniul iernii și al schiorilor.

Magdalena BTRA 
maestră a sportului

(Continuare tn pag. a 2 a)
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Revedere cu antrenorul Sebastian MIHĂILESCU

CU VOLEIUL In... turul spaniei
De cîteva zile a revenit ini 

București, pentru un scurt 
concediu. Sebastian Mihăiles
cu, fostul (Și poate viitorul) 
antrenor al voleibaliștilor di- 
namoviști care — după cum 
se știe — a dat curs anul tre
cut unei solicitări a federa
ției spaniole de specialitate 
pentru a sprijini, teoretic și 
practic, dezvoltarea voleiului 
iberic. Cum era și firesc, an
trenorul nu a întirziat să ne 
viziteze la redacție.

— Bienvenido. Que tal ? 
l-am întîmpinat In prag.

— Muy bien, muchas gra
des ! răspunde prompt... en la 
dolce lengua castellana. Și, 
după un scurt dialog protoco
lar, intrăm în subiect.

— Cum ai găsit Spania 
voleibalistică ?

— Intr-un moment de ten
tative spre afirmare, tentati
ve neilustrate insă de rezul
tate încurajatoare. Cam în pe
rioada aceea, echipa națio
nală se clasa pe penultimul 
loc la „Turneul Occidentului*, 
organizat in Finlanda. Tenta
tivele de consolidare a acestui 
sport în patria lui Cervantes 
fuseseră initiate de un fran
cez. Jean Marc Buchel (antre
nor și jucător) și de un ar
bitru cehoslovac. După sosi
rea mea, am căutat să dau 
voleiului spaniol ceea ce îi 
lipsea : concepția modernă de 
pregătire și de joc. Simțind că

firăl o răspîndire a acestei 
conciepții în toată Spania 
munca mea ar putea deveni 
ineficientă, am pornit ca un 
Don <Quijote prin marile orașe, 
unde am ținut cursuri. Am 
poposit, astfel, printre altele 
in orașele Gijon, Lugo, La 
Conuna, Barcelona...

Cel mai important l-am ți
nut la Tarragona în cadrul 
unei „operation general vo- 
leibol" cu 330 de cursanți: in- 
fantiles„ juveniles, majores și 
entrenadores.

— La ce concluzii ai a- 
juns după aceste cursuri 
și cum au fost apreciate?

— Spre deosebire de eroul 
lui Cervantes, nu am avut 
de-a face cu morile de vint. 
Spaniolii sint recerptivi, tem
peramente ideale pentru prac- ' 
ticarea cu succes a acestui 
sport dar, mai ales, sint de
ciși să progreseze. In ce pri
vește aprecierea muncii mele, 
mi-a.r fi mai greru s-o fac eu 
însumi, dar- cred că articolele 
apărute în presa spaniolă m-ar 
putea scuti de acest răspuns.

Și interlocutorul nostru ne 
oferă un teanc de articole de
cupate din. ziarele ce apar 
in orașele în care a poposit 
pentru un timp și a revenit 
deseori. Cîteva titluri sînt e- 
locvente : ..Sebastian Mih&iles- 
cu, apreciatlfl tehnician ro
mân, a spus adio Barcelonei 
la jumătatea etapei sale pe-

dagogice în Spania" (Dlcen...). 
„A trecut prin orașul nostru 
faimosul antrenor român, Mi- 
hăilescu" (Tele Expres, Bar
celona), „Mihăilescu, un maes
tru al voleiului" (El mundo 
deportivo). Alte ziare, ca „La 
Prensa", „Diario de Barcelona" 
apreciază fără rezerve calită
țile pedagogice ale antrenoru
lui român, afirmind că Se
bastian Mihăilescu aduce un 
bun serviciu voleiului spaniol 
căruia îi creează un stil pro
priu și-i corectează erorile de 
pină acum...

Revenim, după o lectură fu
gitivă a textelor, la dialogul 
început.

— Vreo satisfacție de
osebită in urma muncii ne
obosite pe care ai desfă
șurat-o aici ?

— Destule. De pildă, o dată, 
în drum spre Madrid (veneam 
de la Barcelona), m-am oprit 
din intimplare intr-un sat, Al- 
masellas, situat la 15 km de 
Lerlda. Un „învățăcel" de-al 
meu, director de colegiu la 
Pablo Pujol, care învățase an
terior de la mine... cum se 
lovește o minge, m-a invitat 
la colegiul său să-mi arate 
terenurile de mini-volel,. a- 
menajate după prima intil- 
nire a sa cu... voleiul. Mare

mi-a fost surpriza cind am 
văzut o demonstrație de vo
lei a elevilor, dar mai ales 
m-a uimit corectitudinea exe
cuțiilor lor.

O altă satisfacție: ciștiga- 
rea de către naționala iberică$ 
(formată din tineri), în au-' 
gust trecut, a primului Turneu 
organizat in Spania, la Gijon, 
în fața echipelor naționale ale 
Franței, R.F.G. și Belgiei. Față 
de ce era înainte, m-a satis
făcut și evoluția echipei de 
tineret, condusă de mine, la 
europenele din U.R.S.S.

Sînt satisfacții care alungă 
oboseala unui program uneori 
încărcat (de 4 ori pe săptă
mână am antrenamente de la 
orele 22 la 24, iar dimineața 
țin cursuri de specialitate la 
o școală de „magisteros"). Cum 
găsesc puțin timp liber dau 
fuga în orașele vizitate pen
tru reîmprospătarea celor pre
date mai înainte cursanților.

— Pe cind reîntoarcerea 
pe banca dinamoviștilor 
bucureșteni ?

— Jn vară. Pînă atunci le 
doresc foștilor și. probabil, vi
itorilor mei elevi succes în 
turneul final pentru titlul de 
campioni.

Aurelian BREBEANU

(Urmare din pag. 1)

REZULTATE DIN DIVIZIA B
MASCULIN, seria I : Poli

tehnica Brașov — Silvania 
Șimleul S. 3—1, Metalul Hu
nedoara — Universitatea Cluj 
1—3, C.F.R. Timișoara — Uni
versitatea Timișoara 0—3, 
C.F.R. Cluj — A.S.A. Sibiu 
3—2, Alumina Oradea — In
dustria sîrmei C. Turzii 3—0, 
Voința B. Mare — Voința 
Arad 1—3; seria a Il-a: 
I.E.F.S. — Aurora 3—0, Elec
tra — Medicina Buc. 1—3, 
Universitatea Buc. — Farul 
0—3, Electroputere Craiova 
— Viitorul Săvinești 3—1, 
Vagonul Ploiești — Politeh

nica Iași 3—2, Știința Petro
șani — Constructorul Sucea
va 3—2.

FEMININ, seria I: Corvi- 
nul Deva — Spartac Buc. 
3—1, Sănătatea .Arad — Vii
torul Bistrița 3—0, Medicina 
Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj 0—3, Medicina Cluj — 
Drapelul roșu Sibiu 1—3; 
seria a Ii-a: AiS.E. Buc. — 
Universitatea Buc. 2—3, Vii
torul Buc. — Constructorul 
Buc. 0—3, Flacăra roșie Buc. 
— Universitatea Craiova 0—3, 
Voința Constanța — Sănăta
tea Tirgoviște 3—0.

PR/MAVARA VA 
/NV/TÂ LA SCHI

(Urmare din pag. 1)

Și totuși, în ciuda razelor 
îmbietoare ale soarelui și a 
adierilor cu miresme noi, 
primăvara vă invită la schi i

Sînt minunate locurile în 
care dăinuie zăpada, de care 
iarna ss desparte greu de 
iubitorii .ei, la Bîlea, Podra- 
gul; Surul, Sîmbăta, Vîrful 
cu Dor, Mălăești. Negoiul.

In căldările însorite, pe 
versanții cărora rhododen- 
dronii vor împurpura în cu- 
rînd stîncile îmbătrînite de 
ninsori, schiul de primăvară 
cuprinde o poezie nouă, gus
tată de cei care sînt prinși 
de vraja alunecării pe zăpa
dă.

Tonic și reconfortant, odih
nitor și plăcut, schiul de pri
măvară are un farmec deo
sebit și, prin pitorescul său 
inegalabil în lumea sportu
lui, invită pe veșnicii îndră
gostiți ai muntelui la clipe 
de recreere pline de sănă
tate și optimism.

Dar primăvara este darni
că nu numai cu turiștii, ci 
și cu competitorii sportului 
alb.

Este perioada cea mai pro
pice pentru perfecționarea 
tehnicii schiorilor de perfor
mantă, perioadă în care se 
cizelează stilurile, se adoptă 
și se exersează noutățile 
tehnice. Schiul progresează, 
ca orice domeniu, de la an 
la an, devine din ce în ce 
mai rafinat, mai subtil și 
marile valori se ridică și re
zistă numai datorită unei 
tehnici cît mai apropiate de 
perfecțiune.

Să nu uităm că echipele

cele mai puternice din lume, 
care-și dispută supremația 
în schiul mondial, își îmbu
nătățesc tehnica alunecării 
și a virajelor punînd la 
punct, cu minuțiozitate, fle
care amănunt din tainele 
schiului, primăvara și vara, 
pe pîrtii special utilate cu 
mijloace de urcare rapide 
(pentru folosirea la maxi
mum a zăpezii), pe munții 
în care iarna dispare greu ; 
să nu uităm că așii schiului, 
care ne îneîntă privirea prin 
„puritatea", siguranța, ele
ganța și virtuozitatea viraje
lor lor, lucrează mult, foar
te mult, în fiecare „inter
mezzo" competițional, șle
fuind cu migală fiecare miș
care pe schi, apărînd la în
ceput de sezon stăpîni pe 
tehnică, gata să lupte, iar, 
pentru fiecare fracțiune de 
secundă ce se cîștigă numai 
datorită stăpînirii la maxi
mum a tehnicii schiului, care 
este pe drept cuvînt „știința 
schiului".

Concursurile încep curînd 
după căderea zăpezii și nu
mărul lor mare nu permite 
concurenților decît să se 
odihnească șl să se deplase
ze de la un loc la altul în 
timpul dintre curse. In străi
nătate, decembrie înseamnă 
plin sezon competițional.

De aceea la noi, mai mult 
ca oriunde (datorită începu
tului întirziat al iernii), pri
măvara oferă cel mai bun 
prilej de o adevărată școală 
de schi, atît pentru schiorii 
consacrați, cît și pentru cei 
ce îi secondează și vor ataca 
în curînd rîvnitul titlu de 
campion.

carea sportivă din orașul 
și județul dv. și dacă socotiți 
că, din această adiacență, se 
poate constata o epuizare a 
rezervelor umane disponibile? 

prof. GH. BAltuțA: Orice a- 
preciere am i'ace in acest dome
niu trebuie să ținem cont de 
faptul că județul nostru este u- 
nul dintre cele apărute recent 
pe harta administrativă a țării, 
ceea ce explică. Intr-un tel, lip
sa unei tradiții și a unei expe
riențe in domeniul performan
ței sportive (n.n. o explicație de 
care noi ne desolidarizăm). A- 
fiat In faza primelor acumulări, 
județul nostru a trebuit să se 
orienteze îndeosebi spre juniori, 
căutind astfel să creeze, intr-un 
interval de timp redus o bază 
materială suficientă pentru tre
cerea la activitatea sportivă des
fășurată la nivel de seniori. Ba 
mai mult, am convingerea că. 
in ciuda eforturilor depuse, cel 
puțin DEOCAMDATĂ sportul 
botoșenean este condamnat să 
trăiască în perimetrul junioratu
lui în care, de altfel, a și înre
gistrat cîteva succese. Făcînd a- 
ceast.ă afirmație, poate riscantă, 
mă gindesc la faptul că toate rea
lizările sportive ale județului — 
cîteva echipe școlare de volei, 
baschet și handbal, prezente în 
diviziile naționale, un atlet, Dan 
Mighiu, cu reale1 perspective, 
cîțiva luptători, clasați printre 
primii 10 pe țară — provin din 
aria junioratului.

La această dependență a spor
tului local de vîrsta anilor 15 - 1S 
a praettcanților concură, desigur, 
mal multi factori. Intre care i-aș 
cita pe primii doi venlțl în min
te. înainte de toate, lipsa școli
lor post-liceale în care elevtj- 
sportivl, aflați la terminarea ce
lor 12 clase, să-șl poată con
tinua activitatea, cele existente 
fiind- una abia înființată — Insti
tutul pedagogic, — iar alta — 
Școala de comerț — In curs de 
lichidare.

Este un lucru bine știut acela 
că. în fiecare 
țlile noastre 
sînt obligate 
proporție de 
județe, ceea 
derea 
flcată — 
sportive, . 
perit și cultivat eu atenție 
scuză Ia fel de aproximativă ca 
?! cea anterioară). Mă folosesc 
nunșal de exemplul anului tre
cut, cind echipa de handbal pe 
care a antrenez a pierdut trei 
titulari, Angheltu. Ghlneț ș! Co- 
țopulos, plecați la Institute de 
Invățămînt superior.

Al doilea factor — aș zice eu, 
tot obiectiv — 11 constituie fap
tul că cele mai mari întreprin
deri industriale ale județului Bo
toșani, îndeobște textile sau de 
Industrie locală, cunosc o pre
ponderență numerică a salariațl- 
lor vizibil de partea fetelor, ceea 
ce impietează asupra pătrunde
rii în județul nostru a unor spor
turi cu profil tipic masculin 
(n.n. idem 1). Or. se știe, 
condițiile unul sport aflat 
la poalele performanței, 
sul cel mai trudnic, mai 
se realizează în domeniul 
tulul feminin, mal ales 
acesta este rudimentar.

PROF. BORIS MINTIANSCHI. 
Cu toate acestea, să nu uităm că 
o echipă feminină — cea de bas
chet, Viitorul Dorohoi — repre
zintă mlndria județului 1 La ur- 
ma-urmei, elevele profesorului 
Ilarion Mandache alcătuiesc sin
gura formație provincială care 
a participat la 4 ediții consecuti
ve ale finalei „Cupei României".

Opinia mea este că material 
uman există suficient. Altul este 
neajunsul : exceptînd sectorul 
învățămîntulul urban, în 
lipsesc tocmai elementele ___
să prelucreze acest material. Ju
dețul nostru suferă de o lipsă acută 
de cadre specializate în dome
niul educației fizice. Nu uitați că 
tot județul are numai 10 antre
nori șl... nici un medie sportiv I

toamnă — promo- 
de bacalaureat 
să migreze în ’ 
masă spre alte 

ce duce la pier- 
dacă vreți.., plani- 

a multor promisiuni 
pe care le-am desco- 

(n.n.

în 
abia 

progre- 
lent, 

spor- 
dacă

rest, 
care

Wiener Stadthalle va rămîne 
în memoria atletismului

(Urmare din pag. 1) 

satlsfăcînd toate exigențele. 
Un amănunt plin de semnifi
cații : pentru prima oară în 
activitatea noastră reporteri
cească, programul unei com
petiții atletice a fost respec
tat la secundă. Ceea ce, vă 
rog să credeți, nu este de loc 
un fapt oarecare, mai ales că 
un asemenea concurs n-a a- 
vut la dispoziție vastitatea u- 
nui stadion, ci spațiul foarte 
bine drămuit al unei săli.

Și din punct de vedere al 
spectacolului, europenele de 
la Viena au constituit o reu
șită deplină, care onorează — 
înainte de orice — atletismul.

Pe plan tehnic, întrecerile 
au înregistrat un bilanț cu 
totul excedentar, concretizat 
de 9 recorduri mondiale de 
sală și de 2 europene. La 400 
m fete, de exemplu, toate cele 
patru finaliste au alergat sub 
54,0 s, cifra recordului mon
dial din '69 al Colettei Bes
son, iar la 400 m băieți, în 
serii, 5 atleți au coborît sub 
47,0 s ale recordului european 
al polonezului Badenski; în 
primul rînd chiar recordma- 

’ nul, cu 46,6 s.
De la Viena, atleții români 

se întorc cu cîteva recorduri 
naționale de sală — Viorica 
Viscopoleanu 6.56 m la lungi
me, Șerban Ioan 2,17 m Ia 
înălțime. Nicolae Perța 7,9 la 
60 mg și Eleonora Monoranu 
una dintre cele mai tinere 
participante — 7,6 la 60 m 
(junioare).

Pe plan general, trebuie 
spus că ediția inaugurală a

C.E. a fost dominată de atle
ții sovietici care au cîștigat 
aproape jumătate din titlurile 
puse în joc. Vedeta echipei, 
fără discuție — supercampio- 
nul Viktor Saneev, care a de
monstrat din plin marile-i po
sibilități. El a evoluat cu o 
clasă deasupra tuturor celor
lalți specialiști ai probei, ono- 
rîndu-și medaliile de aur cu
cerite la J.O. din Mexic și 
C.E. de la Atena, cu un rezul
tat de 16,95 m, care scutește 
pe oricine de alte comentarii.

O altă stea a concursului a 
fost și săritoarea austriacă 
Ilona Gusenbauer, care a ară
tat — mulț,mai pregnant de- 
cit în alte competiții în care 
am văzut-o — că este capabi
lă să aspire la recordul de 
1,91 m al Iolandei Balaș-Sdter, 
după ce duminică și-a corectat 
cu un centimetru propriul re
cord de sală.

Cursa feminină de 400 m a 
revenit — am zice surprinză
tor — unei alergătoare brita
nice Marylin Neufville, o tî- 
nără de 17 ani, cu aspect de 
ștrengar. Fata, originară din 
Jamaica, a demonstrat cali
tăți cu... carul, care o vor pu
tea duce și spre recordul mon
dial de 51,9 al tandemului 
francez Duclos-Besson. Reți
neți doar amănuntul că, pînă 
la Viena, cel mai bun rezul
tat al său era de 54,8 s și că 
a progresat cu exact 1,8 s ! 
Iată dar că, din patria cele
brilor, cu ani în urmă, George 
Rhoden și Herbert McKenley, 
s-a impus pe aceeași distanță 
de 400 m și o fată !

Cîteva cuvinte — deocam
dată — despre Viorica Visco
poleanu, campioana săritoare
lor în lungime. Principala ei 
învinsă, vest-germanca Heidi 
Rosendahl, ne-a spus: „Vio
rica este o mare atletă. A fost 
pur șl simplu fenomenală în 
acea ultimă săritură, cină 
concursul părea încheiat. 
Nu-mi pare rău că m-a între
cut, căci a fost evident mai 
bună chiar și cu o bagatelă 
de centimetru, cum a scris un 
ziar vienez. Dar la săritura în 
lungime un centimetru este 
mare, chiar foarte mare“.

CLASAMENTUL, neoficial, 
pe medalii: 1. U.R.S.S. — 
10+2+3; 2. R.D. Germană — 
3+6+2 ; 3. Franța — 2+1+3;* 
4. Austria — 2+0+1 ; 5. Ma
rea Britanie — 2+0+0; 6. 
R.F. a Germaniei — 1+5+3; 
7. Polonia — 1+4+3; 8. Ro
mânia — 1+1+2; 9. Spania — 
0+1+2; 10—11. Irlanda și 
Suedia — 0+1+0; 12—14. Fin
landa, Iugoslavia și Olanda 
— 0+0+1.

Reamintim că la întreceri 
au luat parte atleți și atlete 
din 24 de țări ale continentu
lui.

Ca număr de medalii : Ro
mânia se situează pe locul 
VI cu 4 trofee, după U.R.S.S. 
(15), R.D.G. (11), R.F.G. (9), 
Polonia (8), Franța (6); dar 
înaintea Spaniei și Austriei 
(cîte 3). Angliei (2), Irlandei, 
Suediei, Finlandei, Iugoslaviei 
și Olandei (1).

Semne de întrebare înaintea C. M. 
de scrimă-tineret de la Minsk

• Doar pe Bănică și Ana Halchin se contează la floretă!? • Cu cine

mergem la spadă ? • Sabrerii, singurii mai aproape de speranțele 

noastre • Măsuri preconizate de Biroul federal
, Lâ aproximativ două săp- 
tămîni distanță de C.M. de

■ tineret de la Minsk, loturile 
de scrimă ale țării noastre se 
află sub semnul întrebării. 
Ultimul test — și cel mai 
important — dinaintea ma
relui examen sportiv de la 
finele lunii, turneul interna
țional de la Budapesta, dotat 
cu „Cupa prieteniei", In loc 
să aducă unele clarificări, a 
complicat și mai mult, sar
cina antrenorilor. Ei nu știu 
la ora actuală căror sportivi 
trebuie să le acorde credit, să 
le dea învestitura la „mon
diale”.

La Budapesta, floretiștii ro
mâni au avut o comportare 
surprinzător de modestă, în 
frunte cu Ursovici și Ștefan, 
oamenii de bază ai lotului. 
Mieloș a fost și el lipsit de 
finalitate. Numai Bănică, par
țial, a reușit să se mențină 
la un acceptabil nivel valoric.

în cazul floretistelor, de a- 
semenea, o excepție : Ana Hal- 
chin. Ea a fost singura care 9

PROF. ION LIVĂDAHU : Pen
tru a înlătura orice dublu 
sînt de părere să dăm cu- 
vîntul unei statistici, sumară, pe 
care am întocmlt-o în fosta mea 
calitate de inspector al secției 
de Invățămînt . Vă pot spune, 
astfel, cu certitudine că DIN A- 
NUL 1902 NICI UN ABSOLVENT 
I.E.F.S. REPARTIZAT IN JUDE
ȚUL BOTOȘANI NU S-A PRE
ZENTAT LA POST 1

Au venit în acest răstimp cîți- 
va absolvenți al Institutului pe
dagogic din Iași, dar numărul 
acestora, adăugat celui al pro
fesorilor mal vechi, este încă 
departe de a fi suricient. AST
FEL, DIN CELE 87 DE COMUNE 
ALE JUDEȚULUI. CU UN NU
MĂR DE 234 ȘCOLI GENERALE, 
NUMAI PATRU — TRUȘEȘTI, 

BUCECEA. VORNICENl Și NI
COLAE BALCESCU — SE BUCU
RA DE ASISTENTA UNOR CA
DRE SPECIALIZATE I

In restul școlilor, pregătirea 
fizică rămîne la latitudinea su
plinitorilor care — deși susțin 
în fiecare toamna un examen de 
specialitate în fața unei comisii 
și participă regulat, în timpul 
vacanței, la cursuri de perfec
ționare — au de cele mal multe 
ori noțiuni empirice de educa
ție fizică, limliîndu-șl orele la 
cîteva alergări, la gimnastică de 
„înviorare", la bătutul mingii.

Evident, între niște coordona
te de instruire atit de nesigure, 
problema tradiției sportului ma
tur într-o zonă în care doar 
handbalul în 11 a pllpiit, cu vreo

cu toate consecințele de- 
curgătoare de aici, oare pro
fesorii de educație fizică pre
zent! actualmente la catedre 
iși îndeplinesc îndatoririle cu 
conștiinciozitate, cu pasiune ? 

PROF. GH. PARASCHIV ; în 
mod cert, nu toți profesorii de 
educație fizică, nu numai la noi, 
ci șl în alte părți, practică me
seria din pasiune. Cei mai mulți 
— cu o adresă specială la cei 
din Dorohoi — se mulțumesc cu 
ținerea, nu o dată formală, a 
orelor de clasă, in rest abando- 
nîndu-se unei dulci împăcări 
cu sine. Obiectivul maxim : eîș- 
ttgarea campionatului județean 1 
Dar chiar și în acest campionat 
județean — a cărui cîștlgare că
mine, după opinia mea, o per
formanță minimală — amintitul 
liceu din Dorohoi nu poate pre
zenta echipe, la volei sau atle
tism.

și mal este ceva : foarte puțini 
sint profesorii de educație fizică 
din județ care se străduiesc să 
creeze veritabile nuclee tn spor
tul în care sînt specializați, pro
fesorii Băltuță sau Adochlței, de 
exemplu, reușesc acest lucru, 
dar alții nu depun nici un fel 
de efort în domeniu. Exemplul 
cel mai la lndemînă este gim
nastica, sport in letargie, deși 
județul posedă 7 profesor! de 
spectaiitale !

Amatort de gimnastică sînt. 
bază materială, de bine de rău 
este, federația acordă un spri
jin recunoscut, dar lipsește toc
mai... pasiunea I Apoi, de la 
profesori ca Elena Murgeanu 
(specialitate gimnastică), sau A- 
lexandru Avramiuc (atletism) se 
așteaptă un aport mai substan-

dat satisfacție. în schimb, Eva 
Lenghel și Aniuta Alexandrov, 
de la care se aștepta cel mai 
mult, au pășit pe planșe lipsite 
de tenacitate, altădată un atu 
al lor. Magdalena Bartoș și 
Elena Pricep, exagerat de pru
dente, datorită mai ales lip
sei de experiență internațio
nală, au avut la rindul lor 
o prezență foarte ștearsă.

Dintre spadasini doar Cără
midă a fost, cît de cît, la 
înălțimea cerințelor unei a-
semenea competiții. Ștefănes-
cu. intrat în concurs încă ne
restabilit după o gripă, iar
Bălan accidentat (o dublă en
torsă) n-au putut valorifica 
potențialul lor real. Bunea a 
acționat și el, parcă, inhibat 
iar Butuman a tras cu mult 
sub orice critică.

în fine, dintre sabreri, Crel- 
țaru a reușit să se impună 
(11 asalturi din 12 cîștigate în 
meciurile pe echipe I) șl in- 
tr-o mal mică măsură Vlad, 
de data aceasta mai puțin 
dirz ca do obicei. Fără pre
tenții, evoluția foarte tineri
lor Lupuțiu și Pop, doi sa
breri cu perspective. Andro- 
ne extrem de slab. O carac
teristică comună a tinerilor 
noștri scrimeri este lipsa de 
pregătire, fizică și tehnică.

Antrenorii cluburilor și a- 
aociațiilor sportive din care fac 
parte terimerii respectivi n-au 
acordat importanța cuvenită 
pregătirii acestor tineri, aflați 
în ajunul unor competiții im
portante. în plus, s-a mai ivit 
un neajuns : unii scrimeri ti
neri au realizat o pregătire

comună cu loturile de seni
ori care, pentru etapa actu
ală, aveau obiective diferite.

★
Biroul federal a luat recent 

în discuție definitivarea lotu
rilor naționale pentru C.M. de 
tineret de la Minsk, fixîndu-se 
în principiu asupra următori
lor sportivi : floretă băieți : 
Ștefan, Bănică, Ursovîci, Mi- 
cloș ; fete : Ana Halchin, Eva 
Lenghel, Magdalena Bartoș, 
Aniuta Alexandrov ; spadă : 
Ștefănescu, Cărămidă, Bunea ; 
sabie : Creițaru, Vlad, Lupu
țiu.

S-a hotărît totodată ca o 
serie de antrenori să răspun
dă direct de pregătirea tine
rilor scrimeri susceptibili să 
ne reprezinte la C. M. Este 
vorba de AI. Csipler (Lenghel, 
Lupuțiu), N. Alecu (Ștefănes
cu). P. Ghinju (Cărămidă, Bu
nea) și Gh. Matei (Creițaru). 
S-a făcut totodată propunerea 
ca antrenorul Gh. Matei să 
desfășoare o parte din activi
tatea sa In cadrul lotului na
țional de floretă.

Tuturor sportivilor din lot 
11 se recomandă să desfășoare 
o muncă stăruitoare, să dea 
dovadă de mai multă serio
zitate, disciplină și spirit de 
răspundere. De fapt, acestea 
sînt singurele modalități de a 
recupera timpul pierdut, de 
a se diminua actualul han
dicap de pregătire. Fiindcă1 
altfel nu există temeiuri să 
aspirăm, și în această ediție 
a C.M. de tineret, la poziții 
fruntașe.

— t. st. —

ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE BOX PE ECHIPE

SE CONTUREAZĂ 
IERARHIA COMPETITORILOR

Sportul 
școlar 

a făcut 
primii 
pași

țial. mal multă Inițiativă. Șl.
trebuie spus, se așteaptă za-
darnic.

REDACȚIA. Este un fapt
recunoscut — eu demonstra-

15 ani în urmă, devine, inevitabil, 
una de rang secundar... Aceasta 
este șl explicația pentru care la 
ora prezentă și cu consider de 
cuviință că trebuie să ne con
centrăm toate tortele spre elevi, 
spre juniori,

PROF. GH. BALTUȚA : In a- 
ceastă virtute, una dintre pro
blemele specifice care se ridică 
în 'fața sportului botoșenean este 
aceea de a încerca orientarea 
spre I.E.F.S. a unor elevi care 
demonstrează aptitudini deosebite 
pentru educație fizică. operație 
făcută cu speranța reîntoaroerll 
acestora acasă, o dată cu termi
narea studiilor. Dacă conduce
rile institutelor noastre de spe
cialitate nu reușesc — șl prac
tica susține cu fermitate această 
afirmație — să inoculeze stu
denților un mai mare respect 
față de profesie, să-l convingă 
că nici o muncă din procesul de 
învățămînt nu este aliată cu sa
tisfacții mai mari ca aceea de 
pionierat, desfășurată acolo unde 
aportul noului absolvent este aș
teptat cu înfrigurare, atunci o 
asemenea muncă orientativă în
cercăm să depunem noi.

Astfel, unor elevi ca v. Tăr- 
nlceru, D. Baciu, G. lltuță, cu 
vădită înclinație spre educație 
fizică, li s-au asigurat, în vede
rea examenului pe care preconi
zează să-l susțină la I.E.F.S,, ore 
suplimentare șl asistența cadre
lor celor mal pricepute în ma
terie.

ESTE O REALITATE TRISTA 
PE CARE. DESIGUR, ALTE JU
DEȚE N-O CUNOSC : CADRELE 
SPECIALIZATE NE OCOLESC 
CU OBSTINENȚA, CEEA CE 
ÎNGREUNEAZĂ VIZIBIL PRO
GRESUL SPORTULUI AUTOHTON 

REDACȚIA i Din cele ex
puse. deducem că situația 
cadrelor de educație fizică 
este cel puțin precară, pe te
ritoriul Întregului județ. Pu
tem susține Insă, atit din a- 
firmațiile făcute aici, cit șl 

din alte informații, c& re
zultatele sportive se Iasă cam 
mult așteptate chiar și tn 
unele unități din învățămtn- 
tul urban, în care funcționea
ză mai multe cadre de spe-

ctt cu echipa de baschet tete, 
creația exclusivă a prof. Ra
don Mandache. Intr-o ase
menea Ipostază simțim ne
voia să vă întrebăm : dacă 
penuria cadrelor repartizate 
și prezentate la posturi tn 
județ trebuie acuzată, ia ma
niera generică a termenului.

cialltate. La Liceul nr. 1 din
Dorohoi, de exemplu, func-
tloneazâ nici mal mult nici
mai pu(in de 1 profesori de
educație fizică dlplomați, dar
liceul nu se poate lăuda de«

ții statistice — aceia că la 
Botoșani populația școlară 
este foarte numeroasă : fle
care al patrulea cetățean al 
orașului este elev.

V-am întreba acum, cum 
apreciați situația existentă 
la nivelul asociațiilor spor
tive. știm, în Județ fiin
țează două echipe de fotbal 
de divizia C, care polarizează 
în mare măsură, deopotrivă, 
interesul organelor locale 
competente, cit șl pe acela 
al Iubitorilor de spor* din 
județ. Ce se tnthnplă, însă, 
cu celelalte sporturi. dintre 
care unele, ca tenisul de 
masă sau șahul, cuceriseră In 
vechea regiune Suceava un 
recunoscut prestigiu î

DUMITRU TRUFIN : Indiscu
tabil. în ultimul timp — În
deobște de la noua împărțire 
teritorială — sportul botoșenean 
a cunoscut un reviriment, mani
festat atît sub aspectul creșterii 
numărului de competiții, cît șl 
sub ce! al organizării unor în
treceri Internaționale. Mă gin
desc la „Turneul speranțelor o- 
limpice", la volei, la meciurile 
reprezentativei masculine de vo
lei a Japoniei, la dubla înttl- 
nlre la baschet șt fotbal, cu 
Korona Cracovia.

Cu toate acestea, însă, trebuie 
să semnalăm șl In același timp 
•să fim preocupați de lipsurile, 
evidente, care dălnuiesc, în spe
cial tn sectorul asociațiilor spor
tive. NU S-A REALIZAT INCA 
UN ACORD CREATOR INTRE 
ORGANELE SPORTIVE ALE JU
DEȚULUI ȘI CELE SINDICALE 
ÎN COMPETENȚA CARORA STA 
SPORTUL DIN ÎNTREPRINDERI, 
(sub!, n.). Nu toate Instituțiile 
sînt prezente în viața sportivă, 
și cind acest lucru se semnalează, 
săjdcem, la Combinatul textil 
Botoșani, să-mt fie permis să 
cred că neparttclparea la acti
vitatea sportivă se datorează 
mal degrabă spiritului conserva
tor al forurilor directoare in
terne deett, așa cum se moti
vează, mentalității salariatelor.

PROF. TEODOR TURTOIî în 
ceea oe privește tenisul de masă 
și șahul, două dintre activități
le sportive practicate cu succes 
în urmă cu un an-dol, stnt ne
voit să recunosc că ele se află 
DEOCAMDATĂ (subl. n.) In
tr-un serios Impas.

Situația este următoarea : toa
te sălile de tenis de masă din 
Botoșani — centrul de greutate 
al acestui sport in Județ, orașul 
lui I. David șl A. Ostafl, multipli 
campioni Județeni — au fost des
tinate altor utilizări, fiind trans
formate în ateliere, biblioteci, 
dormitoare, birouri.

Deși totul durează de cîteva 
luni bune, deși s-au depus efor
turi pentru găsirea unei îneăperi 
corespunzătoare — într-un timp 
s-a pus problema transformării 
sălii de la stadionul 1 Mal, care 
însă, neeesitînd un nou sistem 
de încălzire, presupunea chel
tuieli greu de suportat — tenls- 
manil noștri nu au unde se an
trena l Am trimis adrese peste 
adrese, am dat telefoane după 
telefoane, dar organele locale nu 
au găsit nici o soluție I

Avem niște promisiuni, dar 
nu sint primele, șl, probabil, nici 
ultimele.,.

Sfîrșitul acestei săptămîni 
va consemna disputarea par
tidelor din etapa a treia a 
campionatului republican de 
box pe echipe, cu care se 
încheie și turul acestei mari 
competiții.

Iată configurația clasamen
tului după primele două 
etape :

DIVIZIA A

Seria I i
1. Dinamo București 2 3 9 o 35— 8 s
2. Electroputere Cv. 2 1 6 1 20—23 4
3. Oțelul Galați 2 J 0 1 19—28 *
4. A.S.A. Tg. Mureș 2 8 0 2 13-30 2

Seria a n-a :
1. Steaua București 2200 29—îs 6
2. Farul Constanța 2 18 1 26—18 *
3. Metalul Hue. 2 10 1 18—28 «
4. Progresul Brăila 2 0 0 3 15—3» 3

DIVIZIA B
Seria I :

1. U.M. Timișoara 2 10 1 19-17 4
2. C.S.M. Reșița 2 10 1 20—20 4
3. Motorul Arad 2 10 1 20—22 4
4. C.S. Baia Mare 2 10 1 16—19 4

Seria a Ii-a :
1. Dinamo Brașov 2 2 0 0 29—15 6
2. Muscelul C-lung 2 10 1 30—14 4
3. A.S.A. Cluj .2101 19—25 4
4. ind. sîrmei C.T. 2 0 0 2 10—34 3

Seria a III-a î
1. C.S.M. + Voința Cluj

2 2 0 0 38— 6 9
2. Metalul Bocșa Română

2 2 0 0 29—15 8
3. Voința Satu Mare

2 0 0 2 11—33 2
4. Crlșul Oradea 2 0 0 2 10—34 3

Seria a IV-a i
1. Voința + Rapid București

2 1 1 0 29-15 8 
.2. Metalul Plopenl 10 10 11—11 2

3. A.S.A. Bacău 10 0 1 4—18 1

A.S. ARMATA BRAȘOV, CAMPIOANĂ 

REPUBLICANĂ LA ALPINISM

HUNEDOARA, (prin te
lefon). între 10 și 14 mar
tie, pe un traseu în circuit, 
atingînd vîrfurile Păpușa. 
Mare, . Custura, Peleaga, 
Bucura, Retezat, Judele și 
Slăveiul din masivul Rete
zat. s-a desfășurat etapa fi- - 
nală a campionatului repu
blican de alpinism pe echi
pe. Au participat 10 echipe 
formate din maeștri ai spor
tului și sportivi de categoriile 
I și a H-a. Primul loc, la 
egalitate de puncte cu cea 
de a doua clasată, dar cu 
un timp mai bun, a revenit 
echipei A.S. Armata Brașov, 
formată din Matei Schenn, 
Dumitru Chivu și Nicolae 
Nagy, antrenor Emilian Cris- 
tea. Iată clasamentul final: 
1. A.S. Armata Brașov 316 
p; 2. Sănătatea București — 
216 p ; 3. Metalul Hunedoa
ra — 181 p; 4. C.F.R. Pe
troșani •— 151 p; 5. Dina
mo Brașov — 151 p; 6.

Celuloza Zărnești — 170 p. j 
7. Unirea Cluj — 105 p; 8. 
Sănătatea Arad 105 p ; 9.
Creația Brașov — 85 p ; 10. 
I.P.G.G. București — 46 p.

VOICU ALBU — coresp.

CLASAMENTUL 
DIVIZIEI A
DE LUPTE 

GRECO’ROMANE

5. Prog. BUC. 6 4 0 2 112,8— 91,8 14
6. Electroputere

1. steaua 8 8 0 0 198 — 38
î. Din. Buc. « 8 0 0 181 — 47
3. Met. Buc. 6 6 0 0 157 — G7
4. Rapid Buc. 6 6 0 0 120 — 52

Craiova «303 91 —107 12
7. Olimpia

S. M. 6 3 0 3 98 —134 12
8. Mureșul

Tg. M. 8 3 0 3 97 —135 12
». C.S.O.

Pitești 6 2 0 4 103.5—108.5 10
10. IPROFII.

Rădăuți 6 2 0 4 110 —126 10
11. C.F.R. Tlm. 6 2 0 4 90,5— 93,5 10
12. Pescărușul 

Tulcea 6 2 0 4 78 —126 10
13. Steagul roșu

Brașov 8 1 0 8 82.5—104.5 8
14. A.S.M.T.

Lugoj 8 10 8 93 —135 8
15. Dunărea

Galați 6 10 5 72 —140 8
11. C.S.M.

Reșița 6 0 0 6 34 —194 6

PRINTRE CULOARE...
La baschet feminin

I.E.F.S.-„O“ CLUJ 
14-46 (34-27)

Aseară s-a desfășurat în 
sala Floreasca partida de bas
chet feminin dintre I.E.F.S. 
București și Universitatea 
Cluj. Meciul a constituit pen
tru studentele din Capitală 
un simplu joc de antrena
ment, deoarece colegele lor 
din Cluj sînt departe de ceea 
ce înseamnă echipă de cate
goria A. Scor final : 74—46 
(34—27).

A:!
In ultimul concurs de înot 

desfășurat în București s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : 100 m liber (f): C. Ba- 
Iaban 65,3, A, Sterner 67,9, 
A. Groza 68,6: 800 m liber 
(f) 1 A. Groza 10:57,3, E. Cris- 
tescu 10:58,4 ; 100 m bras (f): 
A. Georgescu 1:21,0; 100 m 
liber (m): A. Adam 58,1, 
M. Nicodim 59.2 ; 100 m bras 
(m): E. Hempel 1:14,2; 200 
m spate (m); L. Copcealău 
2 23,9; 100 m spate (m) i Gh. 
Lupu 64,9 ; Slavic 66,2 ; 100

m spate (f) t C. Balaban 
1:14,9; 100 m delfin (m) 1
A. Adam 65,8 ; 100 in delfin 
(f): G. Cerbeanu 71,2, A. 
Groza 73,8 ; 400 rp liber (f) 1 
A. Groza 5:17,0, E. Cristescu 
5:22,8.

La Ploiești, tn faza orășe
nească a concursului de pri
măvară 1 100 m spate (m) i 
L. Popescu 70,2 ; 100 m bras 
(f)i D. Dumitru 1:29,5; 400 
m liber (f) i C. Pănulescu 
5:53,7.

Cresc șansele 
de ciștig la LOTO

In urma introducerii NOII 
FORMULE LOTO la tragerile 
săptămînale, șansele de cîștig 
ale participanților au crescut 
simțitor. Astfel, săptămînal se 
înregistrează cca, 7000 de cîș- 
tigători. Dintre ultimii cităm 
pe : Dănilă Victor din Con
stanța =» 93.707 lei ; Fogarași 
Francisc din Tg. Mureș 
= 100.000 lei — ambii — la 
tragerea Loto din 20 februa
rie 1970 ; Droc lancu Horea 
din Sibiu 100.000 lei și Roș
cov Milan din Timișoara 
— 82.677 lei — ambii — la 
tragerea Loto din 27 februa
rie 1970.

La tragerea LOTO de vineri 
20 martie și la tragerea ur
mătoare din cursul lunii mar
tie puteți cîștiga: autoturis
me DACIA 1100, MOSKVICÎ 
408, SKODA 1000 M.B. și 
TRABANT 601 — Ia alegerea 
participantului —; excursii (a 
două locuri) pe COASTA 
DALMAȚIEI cu autocarul de 
19 zile și excursii în UNGA
RIA și CEHOSLOVACIA cu 
o durată de circa 15 zile, în 
afara premiilor în bani.

Variantele de 5 lei asigură 
participarea la ambele extra
geri și posibilitatea de a cîști
ga cu 3 numere de la ambele 
extrageri.

Se atribuie 13 categorii de 
premii :

Rețineți ! Astăzi și mîlne 
stnt ULTIMELE ZILE pentru 
procurarea biletelor.

e Tragerea Pronoexpres de 
astăzi va avea loc la București 
în sala Clubului Finanțe 
Bănci din strada Doamnei nr. 
2 cu începere de la ora 19. 
Tragerea va fi radiodifuzată 
și urmată de un film artistic. 
Intrarea liberă.

Un premiu de 92.232 
lei la Pronosport

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 11 
DIN 15 MARTIE 1970

CATEGORIA I: (13 rezulta
te) 0,2 variante = 92.232 lei 

CATEGORIA a II-a : (12 re
zultate) 3,3 variante a 
33.539 lei

CATEGORIA a III-a : (11 re
zultate) 82,2 variante a 
2.020 lei.
Premiul de categoria I a 

fost obținut de PĂLFI DE
NES din Harghita.

/
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DERBIAUIa^^
(RAPID - F.C. ARGEȘ)

Istoria meciurilor de campionat, dintre 
Rapid și F. C. Argeș, începe cu ediția 1961 — 
1962 a diviziei naționale, cînd F. C. Argeș 
(sub numele pe care ÎI purta atunci i Dinamo 
Pitești) a devenit echipă de prima categorie.

Rezultatele au fost următoarele i 
1961—62 l 1—1, 2—0
4962—63 i F. C. Argeș a jucat In „B“
1963— 64 l 2—0, 4—0
1964— 65 i 2—0, 1—0
1963—66 i 4—2, 4—2
1966—67 I 2—1, 2—2

1967— 68 1 0—2, 0—3
1968— 69 i 1—0, 1—2
1969— 70 1 3—4, 7 ‘ •*

Așadar, din cele 45 partide disputate pînă 
aoum, 9 au fost cîștigate de Rapid, 4 de F. C. 
Argeș, iar două (jocuri s-au terminat la ega
litate. De două ori, Rapid a reușit să învingă 
chiar la Pitești. Dar și F. C. Argeș, în anul 
cînd s-a clasat pe locul 2 în campionat (edi
ția 1967—68) a lngenunchiat Rapidul, la 
București.

EXCLUSIVITATE PENTRU SPORTUL

TRICOLORII
Iată obișnuitele noastre 

colorilor în etapa de duminică:
notații privind evoluția tri-

DEDEA NU. A pus mult su
flet în joc, s-a mișcat cu des
tulă ușurință în teren. Dar, 
cînd aripa sa, Uifăleanu, în
scrie un gol (la marcajul 
strict în propria jumătate de 
teren un fundaș trebuie să 
fie umbra extremei sale) și 
îl creează pe al doilea, a- 
tunci tricoul nr. 4 al națio
nalei nu se poate declara 
satisfăcut cu jocul prestat.

GHERGHELI. Același ju-

cător conștiincios pe căre-1 
știm. în prima repriză, cînd 
a evoluat pe post de fundaș 
central dreapta, a fost paz
nicul Iui Adam, apoi cînd 
a schimbat cu Gheran a ac
ționat ca un veritabil mijlo
caș de susținere, participînd 
adeseori și la acțiunile ofen
sive ale liniei întîi, atît în 
rolul de creator cît și în 
acela de finalizator.

RADU NUNWEIEEER. „Dis

pecerul" dinamoviștilor a a- 
coperit o zonă mare, s-a de- 
marcat cu inteligență, a pa
sat cu corectitudine, a apă
rut nu 0 dată și la finali
zare. N-a avut, însă, resurse 
fizice pentru 90 de minute.

LUCESCU. Atît cît a jucat 
(35 de minute) a fost anima
torul atacului, deplasîndu-se 
în permanență pe întreaga 
arie din fața careului de 
16 m. Accidentat, la con
tactul dur cu Solomon, a ie«- 
șit, însă, din joc, lăsîndu-șl 
echipa fără omul de bază al 
atacului. Păcat.
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mere in teren, ceea ce l-a 
determinat pe antrenorul fe
deral Dincă Schileru să ex
clame : „s-ar putea să asis
tăm la un schimb de locuri : 
dacă Kapldul, după cum știm, 4 « . . Ploiești,

Petrolul
la...

joacă duminică Ia 
n-ar II exclus ca 
să-șl susțină meciurile 
București 1“
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RĂDUCANU. Din punct de vedere teh
nic, toate aprecierile ! A fost atent, calm, 
sigur, salvîndu-și echipa în prima repriză 
de la cîteva goluri gata făcute. Dar, și 
manifestări copilărești: spre final, ți-a pă
răsit poarta în repetate rînduri, ajungînd 
pînă aproape de linia de centru 1 ?

LVPESCU și DAN. Masivi, ei au resim
țit, poate, mai mult ca alții, instabilitatea 
terenului noroios. In jocul aerian n-au fost 
însă, depășiți niciodată. Buni acroșeri, ei 
au figurat la unele faze și ca... vîrfuri de 
atac, nu o dată cele mai periculoase. Ambii 
au greșit la primirea celui de-al doilea gol. 
așteptînd fluierul arbitrului la un ofsaid 
inexistent.

DUMITRU. Bătăios, dar parcă mai puțin 
inspirat ca de obicei în transmiterea pa
selor.

NEAGU. S-a văzut că se străduiește să-și 
confirme locul cucerit în națională. A mun
cit mult, s-a infiltrat de cîteva ori în dis
pozitivul apărării adverse (prin eforturi cel 
mai adesea personale), dar, marcat strict, 
n-a avut prilejul să-și fructifice și șutul.

MOCANU. Paradoxal, mai puțin sigur în 
apărare (Petreanu l-a depășit cu ușurință, 
chiar în primul minut, creînd o mare oca
zie de gol pentru Mazurachis), decît în... 
atac. Spre Sfîrșit, a marcat un plus de a- 
tenție la intercepții.

te 
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• ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI
• 2—0 pentru gazde, Joo 

frumos, sportiv, derby în ade
văratul sens al cuvîntului, și 
totuși nota... B pentru public 1 
De ce 7 In primul rlnd, pen
tru că, la intrarea Rapidului 
pe teren, unii spectatori au 
fluierat, din motive numai de 
ei știute ; In al doilea rlnd, 
cîțiva suporteri al Petrolului, 
mal „generoși", au aruncat cu

0 La pauză, In locul Iul Mazurachis a apărut ștraț. Și asta 
după ce, sîmbătă, antrenorul M, Bărbulescu ne declarase că „un 
jucător de tipul lui Mazurachis este ideal pentru terenul umed". 

Să se fi uscat atît de mult terenul între timp 1
e O măsuță la care puteau 

lua Ioc trei inși, dar dintre cel 
cu siluetă, instalată la nivelul 
gazonului — iată „masa pre
sei" pe stadionul din Ploiești. 
Problema e veche, să tot du
reze de vreo 25 de ani ! Poate

• Răducanu a declarat că__ _ ___ ________
punct la Ploiești, îșl rade mustața I Și publicul nu l-a 
pentru această... provocare : din momentul In care victoria Pe
trolului devenise certă, tribunele au început să scandeze : 
„mus-ta-ța", „mus-ta-ța" I Ce să-i faci, ori porti mustață și nu 
faci declarații, ori faci declarații șl nu porti... mustață I Altfel, 
nu se poate I

0 Scos de pe teren, In mta. 
45, la situația de 0—1 șt înlo
cuit cu Cheran, jucătorul Botn 
a refuzat să intre In cabină, 
lutnd loc, in ploaie, pe banca 
rezervelor. „Vreau să rămîn 
pînă la sfîrșit alături de 
băieți" — 1 s-a adresat el an
trenorului Nicușor, îndurind 
cu stoicism frigul șl picăturile 
reci.

Curînd, coechipierii lut au 
obținut egalarea, prin golul 
Înscris de Doru Popescu, șl

• In dezacord, de cîteva ori, 
Cursaru, antrenorul Nicușor s-a

că acum, în entuziasmul fru
moasei victorii de duminică, 
gospodarii stadionului vor 
căuta (și găsi) soluția pentru 
remedierea acestui neajuns. 
După atițla ani, ar fi și ca
zul...

dacă echipa sa nu ctștigă un 
' i iertat

ia

3 
O 
<2 ui

DOBRIN. De a- 
ceastă dată, nu pu
tem să-i aducem pi- 
teșteanului cuvinte 
de laudă întrucit a 
evoluat (pe teren 
propriu) neinspirat, 
obosit, lent, dovedind 
că un teren greu îl

★
poate scoate, efectiv, 
din joc.

In schimb, com
portarea tinerilor ju
cători din Tg. Mu
reș : HAJNAL, fun
dașul titular al re
prezentativei de ju
niori și extrema CA-

★

★
NIARO, candidat la 
olimpici, a fost foar
te bună, primul ară- 
tind un excelent joc 
la intercepție și pla
sament corespunză
tor, iar secundul, 
mizînd pe viteza sa

★

★
debordantă, a adău
gat, în condițiile u- 
nui joc în depla
sare, multă decizie 
și orientare tactică 
modernă, avînd o 
rază mare de ac
țiune.
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DOMIDE. A muncit foarte 
mult, jucînd de data asta 
mai retras. El a inițiat cele 
mai multe atacuri ale arăde
nilor. Remarcabilă pregăti
rea sa fizică, în ciuda tere
nului foarte greu.

HĂLMĂGEANU. A avut 
intervenții corecte și promp
te, mai puțin în faza care

a adus primul gol al ară
denilor, unde a ezitat să in
tervină. Bun la intercepțiile 
cu capul, dar mai puțin si
gur în degajări (prea lungi 
și la adversar).

SATMAREANU. A părut 
mâi puțin'sigur1 în interven
țiile sale. A pierdut multe 
din duelurile directe cil Do-

mide. A căutat să-1 dubleze 
pe Cristache, mereu depășit 
de Dumitrescu, dar n-a reu
șit întotdeauna. S-a aventurat 
uneori, prea mult înainte, 
șutind destul de periculos la 
poarta adversă, dar n-a reu
nit, totdeauria, șă se. replieze 
la timp. Evident, terenul 

! greu," alunecoși, nti-I convine...
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proaspătul mijlocaș al dina
moviștilor bucureșteni a sărit 
de bucurie, propulsat parcă 
de un resort. N-a trecut, însă, 
mult și Adam a introdus ba
lonul în poarta lui Coman, 
reallzînd golul cu care ,.U“ 
avea să obțină victoria. Cinti 
Both s-a decis, In sfîrșit, să 
se îndrepte spre vestiar era 
prea tirziu. Ex-sătmăreanul 
era, de-acum, plouat și 
propriu și la.,, figurat !
cu deciziile arbitrului Nlcolae 

-- - ------ - _ sculat de flecare dată de pe
banca sa gata să se îndrepte spre tușă sau să strige ceva pen
tru... cavalerul fluierului. Dar de fiecare dată și-a adus aminte 
de „exemplul Teașcă" (sancționat recent de F.R. Fotbal) șl 
răzglndindu-se, s-a așezat cuminte... în banca sa.

• In ciuda ploii persistente, 
care a constituit cel mal ne
plăcut decor al meciului F.C. 
Argeș — A.S.A. Tg. Mureș, 
elevii care compun fanfara 
Școlii profesionale C.F.R. Pi-

• Din cel 23 de jucători, care au evoluat pe stadionul din 
Pitești, o pereche a ieșit în evidență ■: fundașul ivan II șl înain
tașul Caniaro. Evident că sumbra" a fost Jucătorul piteștean, 
nevoit să-șl schimbe mereu poziția In teren datorită deselor 
deplasări ale extremei mureșene. Șl-a îndeplinit Insă misiunea cu un zel de... scai 1
• Arbitrul timișorean 

Ritter, care are acum o 
Iueță invidiată chiar și 
vftate 
că limită de vîrstă de 30 de 
ani, impusă arbitrilor divizlo-

0 Fostul internațional Nlcolae Tătarii, actualmente antrenor 
la echipa de tineret-rezerve Steaua, e mereu alături de fratele 
său, Gig!, titular la ,,a-ntila“. Cei doi frați călătoresc împreună, 
stau la masă alături și dorm In aceeași cameră... în plus, la 
pauza, Nlcolae îșl ajută întotdeauna mezinul cu sfaturi si în
curajări.
• La o ciocnire involuntară 

cu Moț, Manea a fost pur și 
simplu groggy în min. îs. El 
a jucat aproape amețit în
treaga repriză șl n-a mărturi
sit acest lucru decît Ia pauză,

tru...

Ioslt 
sl- 

_____ .... _ __ de 
multi Jucători aflați in acti- 
rttelc : „Vreau să demonstrez

GHIȚĂ a fost uneori nesigur, iar la golul 
doi are o parte de vină, după Kiss, vino
vatul nr. 1.

DEMBROVSCHI, care s-a mișcat destul de

bine în teren, servindu-și partenerii cu 
mingi utile, a fost ca și inexistent în fazele 
de poartă. Or, Dembrovschi, este atacant 1
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tești au distrat miile de spec
tatori venițl să asiste la a- 
ceastă partidă, cu melodii an
trenante, din care imnul clu
bului F.C. Argeș a fost, desi
gur, cel mai gustat.

nari, este o barieră artifi
cială..." Și, oricum, Judecind 
după maniera excelentă in 
care a arbitrat meciul de la 
Pitești, se pare că Ritter are 
toate șansele să demonstreze 
acest lucru.

olnd, bineînțeles, a fost schim
bat cu Crelnlceanu...

Iată o mostră a .devotamen
tului" pentru echipă, cam 
prost Înțeles de către Manea...

• Moldoveanu a fost elementul care a hotărlt victoria 
ieșeană, Ia potou. El nu a renunțat nici o clipă la luptă cu 
apărarea constănțeană, incercînd să pătrundă In flecare „fisură" 
pe care o găsea. Așa a creat faza golului victorios. * ' -
cu Cuperman el era realizator. In jocul de duminică, 
nu are cine crea, șl-a schimbat rolul...
ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI •

In cuplul 
văzînd că

ECOURI
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Progresul București-
După evoluția 61abă de du

minică. elevii antrenorului V. 
Stânculescu au reușit ieri, în 
compania echipei Hamerby 
I. K, din prima ligă suedeză, 
să ofere numeroșilor lor su
porteri o partidă de un ridicat 
nivel tehnic și o victorie fru
moasă.

încercînd să depășească so
bra apărare a oaspeților a- 
tacul Progresului s-a izbit de 
un zid inexpugnabil. La relua-

Hamerby II1-0 (0-0) 
re (muștruluiți, intre timp, se
ver de antrenorii lor) „banca
rii" au început să paseze la 
firul Ierbii cretndu-șl numeroa
se situații de gol. Și dacă n-au 
fructificat decît una (Beldea- 
nu — min. 65 — șut din în
toarcere, după o combinație ds 
mare spectacol cu Matei) de 
vină este numai... portarul 
HellstrSm. Foarte bun arbitra
jul prestat de brigada condusă 
de M. Sadoveanu.

Duminică, 3 partide pe terenuri neutre!
Datorită faptului că echipele Rapid, A. S. Armata Tg. Mureș 

și Dinamo Bacău au terenul suspendat, partidele lor din 
cadrul etapei a XVIII-a se vor disputa în următoarele loca
lități :

PLOIEȘTI: RAPID — F. G. ARGEȘ
CIMPIA TURZII : A. S. ARMATA TG. MUREȘ — 
PETROLUL
MOINEȘTI: DINAMO BACAU — DINAMO BUCUREȘTI

Â CUPON DE CONCURS

Numele și prenumele i • ••«>>(

••••» » » » » ••>«•••»

Adresa: • •••«»«««(••>

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE)?

GRUPA A . , ................................ ....

GRUPA B ............................................

GRUPA C . , , , . ..................... .........................

GRUPA D...................... .... ......................................

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

România B susține 
șase jocuri In Mexic

în perioada 20 aprilie — 8 
mai, _ echipa secundă a Ro
mâniei va susține un turneu 
de șase partide în Mexic. 
Iată lotul lărgit din care vor 
fi aleși cei 17 jucători ce vor 
efectua deplasarea : portari: 
Adamache, Ghiță, Gornea, 
Rămureanu 5 fundași: Pigu- 
lea, Cristache, Bădin, Olteanu, 
Lupescu, Vlad, Popovici, Vigu, 
Broșovschi ; mijlocași : An- 
gelescu, Dincuță, Axente, 
Both ; înaintași: Pîrcălab, 
Pană, Grozea, Tătaru, Radu, 
Tufan, Ene Daniel, Kallo, 
Gyorfy, Fl. Dumitrescu Jer- 
can.

Antrenorii acestui lot sjnt 
Valentin Stănescu și Cons
tantin Cernăianu.
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Un meci cu epilog la procuror 
— Amaduzzi convoacă o con
ferință de presă — Nino: „Imi 
vine să plîng“ — Un onest me
seriaș al ringului — Lovitură

de teatru în meciul cu Rodriguez

Și îatA-1 pe Benvenuti Ia prima iui întilnire din anul 
1969. Este vorba de meciul cu fostul campion mon
dial, redutabilul nigerian Dick Tiger, meci care a stîr- 
nit mai multe discuții decît toate celelalte de pînă. 

atunci ale triestinului. infirmînd orice calcul al hîrtiei, răs- 
turnînd toate pronosticurile, Tiger a reușit să-l întreacă pe 
italian la puncte, în io reprize.

Se mai spune că, în Statele Unite, victoria Iul Tiger a 
creat un nucleu de noi bogătași dar că, în același timp, a 
ruinat o masă enormă de mici pariori care mizaseră, in 
modul cel mai firesc, pe victoria italianului. Un meci cu 
asemenea urmări nu-i putea scuti pe eroii lui să nu treacă 
pe la procurorul statului New York pentru „anumite lă
muriri”.

„Lămuriri ?“ Nu s-ar putea spune din moment ce, nici 
pină astăzi, Benvenutl ca și managerul său Amaduzzi nu au 
fost scoși în mod oficial din cauză. Oricum, in iarna aceasta, 
Amaduzzi a convocat Ia Bologna o conferință de presă in 
care a comunicat că este decis să intenteze o acțiune juri
dică împotriva celor ce vor încerca să păteze onoarea sa și 
a boxerului pe care îl reprezintă.

Amaduzzi a confirmat faptul că șl el și Nino au fost 
chemați la procuratura din New York unde li s-au arătat 
o serie de fotografii ale unor personaje suspecte din lqmea 
boxului. „Cînd am văzut atîtea fotografii cu oameni priviți 
din față și profil -- a spus managerul italian — abia atunci 
m-am gîndit că, probabil, s-a întîmplat ceva necurat". 
Aceasta a fost totul, după spusele lui, deși în presa ameri
cană s-au dat și alte amănunte pe care Amaduzzi le-a dez
mințit categoric adăugind : „Dacă vor mai continua în felul 
acesta, mă duc la New York și convoc o conferință de presă. 
Am impresia că i se face o publicitate difamatorie lui Nino'4.

Benvenutl nu a fost de față la această întilnire cu zia
riștii italieni. Se afla acasă, lingă soție, în așteptarea celui 
de al treilea urmaș. Dar într-o discuție avută, în acele zile, 
cu un gazetar din Roma, Nino i s-a destăinuit întristat și

Chiar de nu ne-am fi se
sizat noi, faptul, atît de fra
pant și de... singular, nu pu
tea fi trecut cu vederea. Ni 
l-a semnalat de altfel, luni, 
Ia primele ore ale dimineții, și 
unul din numeroșii cititori ai 
ziarului nostru : „Ce se-ntîm- 
plă cu selecționabilii ? Nici 
unul, dar absolut nici unul 
să nu poată pătrunde în e- 
chipa etapei ?“ — se lamenta 
anonimul de la capătul firu
lui.

Intr-adevăr, oricît de rela
tive ar fi notele acordate de 
cronicari „tricolorilor" faptul 
e oarecum simptomatic și în
trebarea „Ce se-ntîmplă cu 
selecționabilii ?“ devine fireas
că, mai ales că Mexicul se 
apropie, se apropie...

Așadar, ce se întîmplă cu 
băieții lui Angelo Niculescu? 
Să nu ne lamentăm însă și 
noi, asemenea cititorului nos
tru (n-ar avea rost, n-ar ser
vi nimănui) ci să analizăm.

Mai întîi — poate veți fi 
de acord — nu-i cazul să-i 
așezăm pe toți într-o... trais
tă. Am comite o injustețe. 
Pornind, sistematic, de_ la 
portar, iată, de pildă, că, în 
partida de la Ploiești, Rădu- 
canu a primit nota 9, apărînd 
goluri gata făcute și salvln- 
du-și astfel- echipa de la o 
înfrîngere categorică. Ceea ce 
înseamnă că goalkeeperul fe
roviarilor bucureșteni deține, 
la ora aceasta, o bună formă 
sportivă. (Cînd Răducanu va 
înțelege să-și simplifice' jocul, e- 
liminînd din bogatu-i arsenal 
jongleriile ieftine — jucarea 
balonului într-o mînă, pe la 
spate, ieșirile aventuroase din
colo de careul de 16 m, pof
ta de a executa aruncări de 
la margine — atunci randa
mentul său se va situa pe o 
treaptă și mai înaltă, iar cre
ditul care i se va acorda va 
fi unul nelimitat). Dar, cum 
o scurtă caracterizare „a Jocu
lui prestat de fiecare selec- 
ționabil în parte se poate citi 
în această pagină, la rubrica 
respectivă, să-i vedem șl pe 
ceilalți tricolori.

La un nivel bun, apreciat

cu nota 8, au evoluat la Plo
iești trei dintre fundașii lo
tului nostru reprezentativ : 
Lupescu, Dan, (care, se pare, 
e pe cale să depășească pe
rioada critică „braziliană") și 
Mocanu. Desigur, la fiecare 
s-au mai observat unele de
ficiențe de ordin tehnic (scu
zabile, întrucîtva, în condiți
ile terenurilor noroioase pe 
care s-a jucat) sau de pla
sament, dar, la ora actuală, 
mai important ni se pare fap
tul că Lupescu, Dan și Mo

mentul de față — ne mărtu
risea antrenorul Angelo Ni
culescu — Domide a devenit 
al treilea component al ata
cului, din punct de vedere 
valoric, după Lucescu și Dumi- 
trache. Rămîne, desigur, ca el 
să confirme, în continuare a- 
ceste bune aprecieri". Vorbind 
și despre ceilalți tricolori, des
pre Ghiță, Hălmăgeanu, De- 
leanu, Dumitru, Neagu, Dem
brovschi (toți cu nota 7) in
trăm într-o altă categorie, și 
anume în aceea a jucătorilor

Nici un tricolor 
in echipa etapei, g I * vdar sa analizam...

canu au manifestat poftă de 
ioc, avînd rezistență pentru 
90 de minute.

Lucruri destul de îmbucură
toare aflăm și în legătură cu 
cîțiva jucători de mijlocul te
renului, cum ar fl Ghergheli 
(folosit duminică cu bune re
zultate și ca fundaș central 
dreapta și ca mijlocaș de sus
ținere) și Radu Nunweiller. 
ultimul făcînd o primă re
priză de înaltă factură.

Lista tricolorilor remarcați, 
în adevăratul sens al cuvin- 
tului, se încheie cu un îna
intaș, l-am numit pe arădea
nul Domide (nota 9, în me
ciul cu Steaua) care, în ac
tualul său rol (acela de înain
taș central retras, un fel de 
vîrf 2, sau de s,centrocampista”, 
cum i se spune în „îl calcio") 
a dat deplină satisfacție în 
toate partidele disputate de 
U.T.A. de la reluarea activi
tății competiționale. „In mo-

care, pentru o reaclimatizare 
perfectă, mal au, se pare, ne
voie de o etapă sau două. 
Să mai așteptăm, deci, Încă 
puțin să nu ne impacientăm 
de vreme ce, după cum am 
văzut, ei au avut o compor
tare meritorie și în condițiile 
unei inadaptabilități. Și, cum 
forma sportivă este o chestiu
ne gingașă, care trebuie tra
tată cu grijă, în așa fel îneît 
jucătorii de lot să se afle în 
plenitudinea forțelor și în pe
rioada 2—21 iunie...

In cele două partide ale 
returului, Săimăreanu n-a co
borî t sub nota 7. Din nece
sități de alcătuire a forma
ției, el evoluează, însă, la 
echipa sa de club pe postul 
de fundaș central dreapta, 
ceea ce, poate, îi ajută Stelei, 
dar, sigur, îi dăunează într-o 
oarecare măsură naționalei. 
Intr-o categorie, cu totul a- 
parte, intră..; «ingur Dobrln,

care, dintre toți tricolorii, a 
primit pînă în prezent cali
ficative submeritorii. Același 
jucător de talent pe care-1 
știm, pitește’anul are sclipiri 
de moment (a marcat un gol 
la Oradea și l-a „făcut" pe 
cel din partida cu A.S.A. Tg. 
Mureș) după care dispare din 
joc multă vreme. își va pu
tea, oare, remedia, pe parcurs, 
aceste evidente lacune în pre
gătirea sa fizică 7 Să vedem, 
să mai așteptăm, întrucit nu-i 
chiar așa de simplu să te lip
sești de un jucător cu calită
țile lui Dobrin. în sfîrșit — 
Mircea Lucescu, în privința 
căruia — după cum debutase 
Ia Petroșani (nota 9) selecțio
nerii nu-ș! făceau griji. Acum, 
după jocul cu S,U“, se află 
cu piciorul în ghips, devenit 
indisponibil pentru o bună 
bucată de vreme. Ca, de alt
fel, și Hălmăgeanu. Să sperăm 
însă că absența lor din echipă 
va fi de scurtă durată.

Și iată-ne ajunși la ultimul 
capitol al observațiilor noas
tre, care — de astă dată — 
îi dă dreptul anonimului de 
la capătul firului să se la
menteze. Un capitol „scris’-’ in
tr-un fel de doi tricolori-tltu- 
lari : Dinu și Dumitrache 
(într-un timp amîndoi titulari 
și ai rubricii „Echipa etapei") 
a căror comportare discipli
nară de dincolo de dreptun
ghiul gazonului i-a pus în a- 
fara echipei. Dinu — se știe — 
a avut o ieșire necontrolată 
față de N. Hainea, arbitrul 
meciului Jiul—Dinamo ; Du
mitrache — nu toată lumea 
cunoaște — s-a supărat pe 
echipă în urma unei observa
ții (îndreptățită, întrucit fu
sese singurul absent de la 
ședința cu tricolorii) făcute lui 
de forul în drept.

Doi jucători titulari al echi
pei noastre reprezentative, ac
cidentați... sufletește, privesc 
de pe tușă evoluția colegilor 
lor de echipă și de națională 
în meciurile de campionat. Și 
Mexicul se apropie, se apro
pie...

G. NICOLAESCU

•
0 selecționată 

studențească 
la campionatele 

europene universitare 
între 16 și 26 iulie se des

fășoară în Iugoslavia cam
pionatul european universi
tar. Echipa fotbaliștilor stu- 
denți din România va fi al
cătuită pe scheletul lui „U“ 
Cluj:

V. Mărdărescu-destituit
în ședința de ieri a Bi

roului federal V. Mărdărescu 
a fost scos din funcția de 
antrenor al Ioturilor repre
zentative de tineret și olim
pic.

I»
Lotul U.E.F.A.- 
Metalul București 
azi pe Ghencea

Lotul de juniori U.E.F.A., 
care se pregătește în vede
rea jocului oficial, de la 5 
aprilie, cu Polonia, va sus
ține astăzi un meci de veri
ficare în compania divizio
narei B. Metalul București. 
Partida se desfășoară pe te
renul Ghencea, cu începere 
de la ora 16.
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Repriza a Xl-a a meciului cu Rodriguez: Nino 
ridică brațele pentru a saluta publicul ce-l ovaționea
ză, în timp ce adversarul său ascultă neputincios nu
mărătoarea arbitrului.

revoltat : sIml vine să plîng. Nu înțeleg ce vor cu mine. Să 
mă dezguste ? Am explicat foarte clar că, în fața lu! Tiger, 
am pierdut fiindcă mi s-a fracturat mina dreaptă chiar în 
prima repriză, s-a văzut acest lucru In radiografii... și atunci 
de ce se scriu În ziarele lor lucruri sucite șl răsucite, Be fac 
afirmații echivoce, volt echivoce ? Probabil, ca lumea să le 
interpreteze In fel șl chip, ca să lase să se creadă că Benve- 
nuti este amestecat In treburile Mafiei de peste Ocean”.

Ziariștii au luat notă de spusele lui Amaduzzi dar unii 
dintre ei s-au întrebat : pentru ce managerul Iul Benvenutl 
tună și fulgeră aici In Italia și nu se duce la New York să 
spună aceleași lucruri gazetarilor americani ? Este o Între
bare logică la care Amaduzzi ar fl trebuit să răspundă prin 
fapte pentru a alunga definitiv norii suspiciunilor care îl 
înconjoară atit pe el cit șl pe Nino, după intilntrea acestuia 
cu „Matusaleni" Tiger.

Se șl ie că autoritățile americane care au misiunea de 
a asigura un climat moral In boxul profesionist lucrează 
ani de zile în acest scop. Trebuie să-l așteptăm concluziile. 
Cu încrederea și cu speranța că nici Amaduzzi, nici Ben- 
venuti nu vor fi implicați.

Vă amintiți ? Am rămas la anul 1959. Este anul în care 
Benvenutl a mai apărut, de două ori, pe ring după dezastrul 
de la New York care a avut loc In ziua de 25 ntaj. Următo
rul meci s-a disputat in Italia, la Neapole, unde Nino și-a 
apărat titlul mondial la „mijlocie" In fața americanului 
Fraser Scott. Nimic mai mult decît un onest ^.meseriaș" al 
ringului, Scott nu ar fi trebuit să reziste decît cîteva reprize 
dacă Benvenutl ar fi boxat la valoarea Iui normală. Dar așa, 
intilnlrea a fost întreruptă In repriza a vil-a cu descalifica
rea americanului pentru că — după părerea Judecătorilor — 
acesta a atacat, în repetate rînduri, cu capul înainte. Ver
dictul a provocat o nouă furtună de discuții contradictorii. 
Dar acestea nu ne interesează. Tot ceea ce vreau să subli
niez este doar faptul că Benvenutl nu a fost „el“, deoarece 
a luptat ca un boxer lipsit de energie, incapabil să-și valo
rifice calitățile tehnice și tactice.

Să se fi încheiat cariera celui mal mare boxer italian ai 
tuturor timpurilor 1 Multă lume și-a pus această întrebare. 
Dar răspunsul nu a întlrzJat prea mult. După aproximativ 
o lună, adică la 21 noiembrie 1969, Benvenutl a primit re
plica nord-americanuiui Luis Manuel Rodriguez, indiscutabil 
cel mai redutabil pugilist care i-ar fi putut încurca socotelile 
In acel moment.

Intilnlrea a avut loc la Palazzo dello Sport din Roma ?l 
a atras un public enorm. Reuniunea s-a desfășurat de altfel 
cu „casa închisă". Da, lumea voia să se lămurească : steaua 
lui Benvenuti a început să apună sau se menține încă la 
zenit 7 Dacă vă amintiți, meciul a avut o desfășurare destul 
de dramatică. De-a lungul a 10 reprize Rodriguez se dovedise 
la fel de bun ca Benvenutl dacă nu, chiar, puțin superior. 
Și a venit repriza a Xl-a. Lovitură de teatru ! O stingă, 
teribil de puternică și precisă l-a trăznlt pe american care 
a sfîrșit la podea, într-un clasic k.o.

Și totuși nici această întilnire nu a dat un răspuns clar 
la întrebarea : Nino se îndreaptă spre sfîrșitul carierei sau 
este vorba numai de o trecătoare eclipsă de formă 7 Ne-o va 
spune viitorul 7 Probabil. Și acest viitor nici nu-i atit de 
îndepărtat.

Un proverb oriental spune : cel ce călărește un tigru nu 
poate coborî de pe el nici cind vrea și nici cum vrea. Iar 
Benvenuti s-a aruncat în spinarea unui tigru încă de cînd 
șl-a luat rămas bun de la cariera de amator pentru a-și 
Încerca norocul printre profesioniștii ringului. Este adevărat, 
norocul i-a surîs de multe ori însă nu trebuie să uităm că, 
la urma urmei, acest noroc și l-a făurit chiar Nino, prin 
trudă și inteligență.

...Dar anii trec. Este fatal ca șl ilustrul triestin să ajungă 
într-o zi Ia cuvintul „sfîrșit" pe drumul atit de glorios al 
carierei iul pugillstice. Sper că și în acea clipă, de mare în
cercare, va fi conștient de faptul că a lăsat multe rînduri 
scrise In cartea de aur a sportului italian. Noi. cel din gene
rațiile mai tinere, ii vom pune numele alături de cel al lui 
Pioia și Camera, al lui Nuvolarl ți al altor mari sportivi 
din trecut.

Aș vrea să închei urînd iubitorilor de box să aplaude 
clndva un nou Benvenuti, un boxer care să Ie ofere satis
facțiile pe care nouă ni le-a dăruit acest copil de pescari 
de pe țărmul AdriatlceL

Aș vrea să sper în așa ceva. Și totuși, parcă mă îndoiesc 
că va mal apare un asemenea boxer.

Casare TRENTINI

Versiunea românească a fost realizată de redactorii noștri 
Sebastian Bonifadu și Aurelian Brebeanu



»
ÎNALTE DISTINCȚII

PENTRU CAMPIONII
MONDIALI DE HANDBAL

(Urmare din pag. 1)
ponent al echipei reprezenta
tive de handbal.

Ordinul „Meritul Sportiv" 
dasa a III-a tovarășilor: A- 
lexandru Dlncă, component al 
echipei reprezentative de 
handbal, Constantin Jude, an
trenor de handbal, Mihai Ma
rinescu, component al echipei 
reprezentative de handbal, 
Titus Mihai Moldovan, com
ponent al echipei reprezenta
tive de handbal, Varac Pe- 
lenghian, arbitru internațional 
de handbal, Vasile Sidea, ar
bitru internațional de hand
bal, Cristian Țopescu, șeful 
secției de sport la Studioul de 
Televiziune București.

A fost conferită, de aseme
nea, Medalia „Meritul Sportiv” 
clasa I altor componenți al 
echipei reprezentative de 
handbal.

în numele celor decorați, 
tovarășii Ioan Kunst Ghermă- 
nescu, secretar al CNEFS, și 
căpitanul echipei, Cornel O- 
țelea, au exprimat sentimente 
de profundă recunoștință pen
tru distincțiile acordate, pre
cum și cele mai sincere mul
țumiri pentru condițiile mate
riale și morale, create de par
tid și de guvern, pentru în
drumarea permanentă pe care 
conducerea partidului și statu
lui o acordă mișcării sportive.

Subliniind că ordinele și 
medaliile conferite reprezintă 
încă o dovadă a aprecierii de 
care se bucură mișcarea spor
tivă in țara noastră, vorbitorii 
s-au angajat să nu precupe
țească nici un efort pentru ri
dicarea pe noi trepte a presti
giului și gloriei sportive a 
țării noastre.

Luînd 
NICOLAE 
spus 5

cuvîntul, tovarășul 
CEAUȘESCU a

Stimați tovarăși.
Doresc ca, în numele Comi

tetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliu
lui de Stat șl al Consiliului de 
Miniștri să vă adresez dum
neavoastră, tuturor — atit an
trenorilor cit și componenților 
lotului national de handbal — 
cele mai calde felicitări pen
tru frumoasa victorie sportivă

pe caro ați obținut-o, cucerind 
pentru a treia oară titlul de 
campioni mondiali la handbal. 
Totodată vă felicit pentru pri
mirea înaltelor distincții ale 
Republicii Socialiste România. 
Aceste distincții 6int o expre
sie a aprecierii pe care con
ducerea partidului și statului 
nostru o dă activității pe care 
ați desfășurat-o pentru însu
șirea unei înalte măiestrii 
sportive, elanului șl abnega
ției cu care ați luptat pentru 
cucerirea titlului de campioni. 
Se află probabil aici mulți to
varăși care au urmărit — îm
preună cu cetățenii patriei 
noastre — modul cum a evo
luat — in scurgerea încordată 
a minutelor — scorul întrece
rii care a fost cînd în favoa
rea, cînd în defavoarea noas
tră ; pînă la urmă, așa cum 
au remarcat pe drept comen
tatorii sportivi din diferite 
țări, au învins cei mai buni. 
Am avut satisfacția ca hand- 
baliștii români — echipa noas
tră națională — să fie cei mai 
buni.

Iată de ce, tovarăși, vă fe
licit dorindu-vă ‘ / " *
viitor rezultate și mai bune 
în activitatea 
sportivă. Am fi 
șl la următorul 
mondial vă veți comporta la 
fel și veți cîștiga din nou titlul 
de campioni. Aceasta depinde 
de felul cum vă veți pregăti ; 
desigur șl de felul cum se vor 
pregăti adversarii dumnea
voastră. Noi vă dorim in ori
ce caz succese și

De asemenea, tovarăși, ți- 
nînd seama că în 
tivitatea sportivă, 
tră lucrați in diferite sectoare 
ale producției materiale și spi
rituale, vă doresc ca șl în a- 
ceste munci să obțineți rezul
tate cit mai bune. Vă urez ca 
și în 
pentru 
noastre 
tot pe i

Multă 
ricire la

să obțineți in
dumneavoastră 
mulțumiți dacă 

campionat

mai mari.
afară de ac- 
dumneavoas-

întrecerea desfășurată 
dezvoltarea 
socialiste, să 
primul Ioc.

i sănătate și 
toil I

societății 
vă plasați
multă fe-

solemnitate, 
Ceaușescu

tovarășul 
și ceilalți

După 
Nicolae 
conducători de partid și de 
stat s-au întreținut într-o at
mosferă caldă cu cei decorați 
și s-au fotografiat în mijlocul 
sportivilor.

Trimisul nostru special, Constantin FIRĂNESCU, transmite din Londra
„CURSA SOARELUI"

Eddy Merckx

ciștigă Paris—Nisa

PARIS, 17. — Cursa ciclis- 
tă pe etape Paris — Nisa a 
luat sfîrșit cu victoria belgia
nului Eddy Merckx, urmat de 
spaniolul Ocana, la 2:14, o- 
landezul Janssen la 2:24 și 
francezul Poulidor la 3:02. 
Cîștigător al celor două etape 
contracronometru, Merckx s-a 
impus și printr-o prezență re
gulată la sprinturile finale și 
în punctele de cățărare. Asul 
belgian cîștigă pentru a doua 
oară „Cursa soarelui11, desfă
șurată anul acesta pe un timp 
rece și ploios.

în ultima etapă Seillans — 
Nisa (108 km) primul a sosit 
italianul Adriano Pella, cro
nometrat cu timpul de 2h39:19.

LA BELGRAD

Nicolau a remizat 
cu Lazarevici

BELGRAD, 17 (Agerpres). 
— După 8 runde, în turneul 
internațional feminin de șah 
de la Belgrad, conduc Alia 
Kușnir și Nona Gaprindașvili 
cu cîte 4>Zi puncte și trei par
tide întrerupte fiecare. în run
da a 8-a, Alexandra Nicolau 
a remizat cu Lazarevici, Fer
rer a cîștigat la Vujnovici. Eii- 
sabeta Polihroniade a între
rupt în poziție complicată cu 
Radzikowska.

CROSUL BALCANIC LA A XV-a EDIȚIE
(Urmare din pag. 1)

medalii de argint prin Vasile 
Weiss șl echipa de seniori.

1959 — se ------ ~ ’
cursă balcanică 
senioare.

1960 — România 
nlzarea Crosului 
prima dată.

1963 — apar in 
de cros balcanic

organizează prima 
" “ de cros pentru

primește orga- 
balcanlc pentru
program probe 
pentru juniori : 

un an mai tlrziu șl pentru Ju
nioare.

1969 — se organizează primul 
Cros balcanic pentru tineret.

SUPERLATIVE... STATISTICE
• Recordmana absolută a titlu

rilor balcanice de cros este re
prezentanta noastră Florica. Gre
cescu, care a cucerit 8 tnedaiu 
de aur.
• Cîteva nume prestigoase : 

Vera Nikolici (Iugoslavia), de 4 
ori campioană balcanică : Gill 
Ciray (Turcia) de 3 ori victorioa
să ; Constantin Grecescu 3 vic
torii individuale consecutive.
• Capitala țării noastre a or

ganizat edițiile a V-a și a X-a 
iar acum ediția a XV-a a Crosu
lui balcanic.
PALMARESUL CAMPIONATELOR 

BALCANICE DE CROS
ROMANIA 36 de titluri ; IU

GOSLAVIA 24 ; BULGARIA 9 î 
Turcia 7 ; Grecia 1 ; Albania 1.

ÎNVINGĂTORII
EDIȚIA I — 1938 — SKOPLJE 
Seniori : Kotnlk (Iugoslavia) 
Echipe seniori : Iugoslavia 
*EDIȚIA A II-A — 1955 — 

ISTANBUL
Seniori : Onel (Turcia) ■ 
Echipe seriori : Iugoslavia

EDIȚIA A IH-A — 1958 - 
ANKARA

Seniori : Mihalic (Iugoslavia) 
Echipe seniori : Iugoslavia

EDIȚIA A IV-A — 1959 — 
BELGRAD

Seniori : Glezos (Grecia) 
Echipe seniori : Bulgaria 
Senioare : Clray (Turcia) 
Echipe senioare : Iugoslavia
EDIȚIA A V-A — I960 — 

BUCUREȘTI
Senior! : Grecescu (România) 
Echipe seniori : România 
Senioare : Clray (Turcia) 
Echipe senioare : România

EDIȚIA A VI-A — 1961 — SOFIA
Seniori: Grecescu (România) 
Echipe seniori : Iugoslavia 
Senioare: F. Grecescu (Româ

nia)
Echipe senioare : România

EDIȚIA A VII-A - 1962 - 
ATENA '

Seniori: Grecescu (România) 
Echipe seniori : Iugoslavia 
Senioare: Clray (Turcia) 
Echipe senioare : România
EDIȚIA A Vni-A — 1963 — 

ISTANBUL
Seniori : DalkiUc (Turcia) 
Echipe senioare : Rom.tnțjș 
Senioare: F. Grecescu (Româ

nia)
Echipe senioare : România 
Juniori : Florov (Bulgaria) 
Echipe juniori : Bulgaria
EDIȚIA A IX-A — 1961 — 

VRNJACKA BANJA
Seniori : Barabaș (România) 
Echipe seniori : Iugoslavia 
Senioare : F. Grecescu (Româ

nia)
Echipe senioare : România 
Juniori : Mehmed (Turcia) 
Echipe juniori : Iugoslavia 
Junioare : Nikolici (Iugoslavia)
Echipe junioare': Iugoslavia

EDIȚIA A X-A — 1965 —
. BUCUREȘTI

Seniori : Dalkillc (Turcia) 
Echipe seniori : România 
Senioare : Danailova (Bulgaria)

Echipe senioare : România 
Juniori : Cioca (Romania) 
Echipe juniori : România 
Junioare : Nikolici (Iugoslavia) 
Echipe junioare : România

EDIȚIA A XI-A — 1966 — 
SUMEN

Seniori : Mustață (România) 
Echipe seniori : România 
Senioare : Danailova (Bulgaria) 
Echipe senioare : România 
Juniori-. Ștefanov (Bulgaria) 
Echipe juniori : Bulgaria 
Junioare : Nikolici (iugoslavia) 
Echipe junioare : Albania
EDIȚIA A XII-A — 1367 — 

ATENA
Seniori : Vamoș (România) 
Echipe seniori :România 
Senioare : Nikolici (Iugoslavia) 
Echipe senioare : România 

Juniori : Djordjevlc (Iugoslavia)
Echipe juniori : Iugoslavia 
Junioare : Sacacl (România) 
Echipe junioare : România
EDIȚIA A XIII-A - 1968 — 

ISTANBUL
Seniori : Jelev (Bulgaria) 
Echipe seniori : România 
Senioare : Gabor (România) 
Echipe senioare : România 
Juniori : Dima (România) 
Echipe juniori : România 
Junioare : Lines (România) 
Echipe junioare : România
EDIȚIA A XIV-A — 1969 — 

SKOPLJE
Seniori : Korica (Iugoslavia) 
Echipe seniori : România 
Senioare : Rajher (Iugoslavia) 
Echipe senioare : România 

.Juniori : Molovicl (Iugoslavia)
Echipe juniori : Iugoslavia 
Junioare : Kovacev (Iugoslavia) 
Echipe junioare : Iugoslavia 

Tineret: Iordanov (Bulgaria)
Echipe tineret : Iugoslavia
A XV-a ediție, găzduită de ca

pitala țării noastre, va avea loc 
duminică 22 martie pe traseul din 
Parcul Buftea.

In Parcul Buftea se lucrează intens. Iată un grup de juniori la antrenament.

'tjf'

mSv

Destinul lui Saraudi s-a in
terferat cu cel al lui Benvenu
ti într-o seară din vara anului 
1965 .sub cupola velodromului 
milanez Vigorelli, transformat în 
gazda unei reuniuni pugilis
tice. Benvenuti l-a făcut, în 
seara aceea, k.o. pe temutul 
Mazzinghi, iar Saraudi pără
sea și el ringul, în triumf, în
cununat 
categoria semigrea. Benvenuti 
continuă să fie un mare se
nior al ringului (și nu numai 
eroul serialului publicat în zi
arul nostru), în schimb, Sara
udi a dispărut, în mod ciudat, 
la sfîrșitul verii trecute din 
obișnuitele clasamente lunare 
ale pugiliștilor italieni. Expli
cația absenței și a tăcerii ce 
se așternuse peste numele Iui 
am găsit-o, abia zilele trecu
te, în 
ZETTA 
publică un reportaj consacrat 
fostului 
taj scris cu multă compasiune 
pentru pugilistul condamnat la 
„moarte civilă" — cum spu
ne Saraudi însuși gazetarului 
ce și-a plecat, receptiv, 
chea la trista poveste 
prematur sfîrșit de 
sportivă.

Ceea ce s-a petrecut __ . 
torio Saraudi vine să subli
nieze, nu numai cît de fra-, 
gilă este gloria dar și ceea 
ce este mai tragic pentru cei 
în cauză, cît de precară poate 
deveni situația sportivului pro-

cu titlul Italiei la

cotidianul „LA GAZ- 
DELLO SPORT" care
campion. Un repor-

ure- 
a unui 
carieră
cu Vit-

LONDRA, 17 (prin telefon). 
După o prelungire obositoare 
de cîteva ore a tranzitului de 
la Frankfurt, determinată de 
greva personalului aeroportu
rilor londoneze, un uriaș Boe
ing 707 ne-a adus, in cele din 
urmă, luni spre seară, în ca
pitala Marii Britanii.

întîmpinați cu vădită afec
țiune de către secretarul W.R. 
Wall și alți conducători ai clu
bului Arsenal, ne-am deplasat 
apoi la hotelul „Princes of Wa
les'1 din apropierea celebrului 
Hyde Park, unde vom locui pe 
tot timpul șederii la Londra și 
unde am fost in aceeași seară 
a sosirii noastre invitați la un 
ceai oferit de amabilele gazde.

Deși, așa cum indicau acum 
cîteva zile buletinele meteoro
logice, ne așteptam să întilnim 
în Anglia o iarnă aspră, am 
fost plăcut surprinși să consta
tăm aici dispariția oricărei ur
me de zăpadă. Vremea ee 
menține, intr-adevăr închisă și 
oarecum rece, dar lipsesc, cel 
puțin deocamdată, tradiționa
lele precipitații. Așa incit se 
pare că meciul de miercuri 
seara va beneficia de condiții 
favorabile de desfășurare, ceea 
ce va stimula, probabil, un și 
mai mare aflux de public. De 
altfel, organizatorii speră să 
vîndă pe puțin 40 000 de bilete 
din totalul celor 63 000 care ex
primă capacitatea stadionului 
Arsenal.

Cu toate că, prin victoria 
realizată în prima partidă, de 
la Bacău, Arsenal pare a nu 
mai avea probleme privind ca
lificarea, în semifinalele „Cupei 
europene a tîrgurilor", acest 
al doilea meci al său în com
pania echipei române este aș
teptat, totuși, cu interes aici, 
datorită în bună măsură și a- 
tenției pe care i-o acordă pre
sa. Ziarele londoneze au co
mentat în termeni destul de 
favorabili meciul de la Bacău, 
apreciind că Arsenal a făcut, 
cu această ocazie, cel mai bun 
joc al său din ultima vreme. 
Aoeleași publicații s-au arătat 
de părere că Dinamo Bacău a 
avut o zi mai slabă, dar că 
ea a demonstrat, totuși, anu
mite calități care-i trădează a- 
devăratele sale potențe, veri
ficate cu succes în etapele pre
cedente ale competiției. Cu atît 
mai mult, in largile prezentări 
pe care le dedică acum me
ciului retur, ziarele din Londra 
subliniază că, în formație com
pletă cu cei doi titulari ce au 
absentat în primul joc (Dem-

brovschi și Băluță), Dinamo 
Bacău are posibilitatea să dea 
o replică puternică echipei gaz
dă. De altfel, după cum am 
aflat, elevii managerului Ber
tie Mee privesc cu destulă se
riozitate partida de miercuri 
seara. Luni și marți ei au fă
cut antrenamente foarte inten
se, motivate și de faptul că 
sîmbătă în meciul de campio
nat cu Liverpool, deși a obți
nut victoria cu 2—0 (prin go
lurile înscrise de Samels și 
Radford, aceiași care au marcat 
și punctele de la Bacău), jo
cul lor nu a satisfăcut, fiind 
sub nivelul celui practicat cu 
cîteva zile în urmă în fața pu
blicului românesc.

în privința formației ce ur
mează a fi aliniată mîine 
râ (n.r. astă-seară) se pare 
că nu vor mai interveni 
dificări, managerul Mee păs- 
trînd același „11“ de la Bacău.

Nu mai este, desigur, ne
voie să subliniez că și în ta
băra noastră meciul de miercuri 
este privit cu deosebită aten
ție. Băcăuanii sînt conștienți 
că nu au venit pînă aici pen-

sea-
mo-

AZI,
ARSENAL

tru a îndeplini un simplu act 
de formalitate și că au dato
ria de a reprezenta cît mai o- 
norabil fotbalul românesc. Ei 
se arată destul de optimiști, 
nu numai din motivul că la ul
tima lor evoluție de la Brașov 
le-a mers foarte bine jocul, ci 
și pentru că așa cum îmi spu
nea Dembrovschi : „Echipa se 
comportă — de obicei — în de
plasare mai bine decit o face 
pe teren propriu”.

La ora la care transmit a- 
ceste rînduri, băcăuanii se pre
gătesc să plece la stadion pen
tru a efectua un ușor antrena
ment de acomodare, atît cu 
terenul cit și cu instalația de 
nocturnă. Antrenorii Valeriu 
Neagu și Costică Rădulescu 
ne-au comunicat că vor folosi 
în partida cu Arsenal forma
ția standard, în care va inter
veni însă o singură schimbare: 
David va juca fundaș stînga 
în locul lui Kiss.

tntilnirea de mîine (n.r. azi) 
va începe la ora 19,30 (20,30 
ora Bucureștiulul) și va fi con
dusă de o brigadă de arbitri 
olandezi.

Concursul de haltere
de la Minsk

F. Balas —412,5 kg, lotul V

la cat. ușoară

MOSCOVA, 17 (Agerpres). 
— La Minsk au continuat în
trecerile concursului interna
țional de haltere dotat cu 
„Cupa prieteniei11.

La categoria ușoară, victoria 
a revenit polonezului Zbig
niew Kaczmarek cu un total 
de 425 kg, urmat de Ianos 
Bagocs (Ungaria) — 420 kg și 
Dehnavi (Iran) — 420 kg. 
Halterofilul român Fiți Balaș 
a ocupat locul cinci cu 412,500 
kg.

La categoria semimijlocie, 
pe primul loc s-a clasat Ev- 
gheni Smirnov (U.R.S.S.) cu 
447,500 kg. Pe locul secund 
s-a situat bulgarul Bîkov cu 
415 kg.

în C. M. de hochei de la Stockholm

U.R.S.S., CEHOSLOVACIA ȘI... FINLANDA 
ÎNVINGĂTOARE ASEARĂ

STOCKHOLM, 17. în ziua a 
treia a campionatului mondial 
de hochei (grupa A), hoche- 
iștii sovietici au recoltat cea 
de a treia victorie consecuti
vă întrecînd fără dificultate 
selecționata Poloniei : 7—0
(2—0, 5—0, 0—0). Majoritatea 
specialiștilor prezenți la pati
noarul Johanessov consideră 
însă că formația Uniunii So
vietice a evoluat (exceptînd 
repriza secundă) sub posibili
tățile cunoscute. în mod cert, 
insă, aceasta a oprit „motoa
rele” după două reprize, rezer- 
vîndu-și forțele pentru întîlni- 
rea cu echipa Cehoslovaciei.

Reprezentativa Poloniei, ca
re nu are încă experiența ne
cesară pentru a face față ono
rabil într-un turneu de ase
menea amploare, a făcut efor
turi evidente pentru a limita 
proporțiile scorului, din rîndu- 
rile ei remareîndu-se în mod 
deosebit „veteranii" Robert

Goralczyk și Jozsef Stefaniak. 
Cele 7 puncte ale învingători
lor au fost înscrise în ordine 
de Firsov, Vikulov, Malțev (de 
două ori), Mihailov și din nou 
Vikulov (de două ori). O notă 
buna pentru tînărul portar 
Vladislav Tretiak (17 ani) care 
se dovedește o rezervă de în
credere pentru rutinatul Kono- 
valenko. Excelent arbitrajul 
perechii suedeze Wiking — 
Dahlberg.

O partidă plină de neregula- 
rități au oferit echipele Ceho
slovaciei (20 de minute de pe
nalizare) și R. D. Germane 
(16 minute). Hocheiștii ceho
slovaci au învins cu 4—1 (2—0, 
0—0, 2—1) prin golurile marca
te de Haas (2), 
și Suchy.

O surpriză de proporții a 
furnizat însă meciul Finlanda 
— Suedia, in care victoria le-a 
revenit finlandezilor cu 3—1 
(2—0, 1—1, 0—0) 1

Nedomansky

Crosiștii bulgari speră să obțină
4 medalii de aur la București!

• INTENSE PREGĂTIRI PENTRU 
ILIA POPOV ESTE MULȚUMIT 

PREZENT LA START
Crosul Balcanic, aflat la a 

XV-a ediție. constituie un 
eveniment de seamă în atle
tismul din această parte a 
lumii. întrecerile ce vor fi 
găzduite duminică de fru
moasa dv. capitală, vor în
semna nu numai un prilej de 
ierarhizare a valorilor actu
ale în această probă, ci și 
un mijloc fericit de populari
zare a uneia dintre cele mai 
utile ramuri ale sportului 
sporturilor — atletismul.

Echipa Bulgariei, 
printre fruntașe în 
are de această dată 
dificultăți. în pofida 
tuații 
găsesc, 
dintre 
există, 
în tabăra crosiștilor bulgari. 
Ei speră să obțină la Bucu
rești victoria în 4 probe. Din 
capul locului vreau să preci
zez că este vorba de clasa
mentele individuale, pentru 
că în cele pe echipe nu văd, 
personal, ca atleții bulgari să 
aibă vreo șansă.

Din echipele noastre care 
vor face deplasarea pentru a 
concura pe traseul din Par
cul Buftea vor lipsi, din 
păcate. Mihail Jelev — 
campion european la 3 000 m 
obstacole —, Markov, Am
zina și Danailova. După 
succesul de la Atena, Jelev

cotată 
Balcani, 
oarecare 
unor si- 
care sespeciale. în

la această oră, cîțiva 
alergătorii noștri, 

totuși, mult optimism

CLASAMENT

1. U.R.S.S.
2. Finlanda
3. Cehoslovacia
4. Suedia
5. Polonia
6. R. D. Germană

Astăzi este programată par
tida Cehoslovacia — U.R.S.S. 
la ora 19.30 (20.30 ora Bucu
rești), iar mîine se vor des
fășura meciurile Finlanda — 
R. D. Germană (ora 16) și Po
lonia — Suedia (ora 19.30).

In întrecerea feminină do
tată cu „Cupa campionilor 
europeni1: ja volei s-au 
disputat două partide. 
Ț.S.K.A. Moscova a dispus 
de Fenerbahce Istanbul cu 
3-0 (3, 7, 8), iar V. C. 
Hanovra a fost învinsă pe 
teren propriu de voleiba
listele de la Tatran Pra- 
ga cu 3—1 (10, -6, 4, 12).

DE
CROSUL BALCANIC DE LA 
ELEVII SĂI • CAMPIONUL

BUCUREȘTI • ANTRENORUL 
EUROPEAN JELEV NU VA FI

consacră acum preocupă-ÎȘÎ 
rile. în întregime, pentru do- 
borîrea recordului lumii pe 
această distanță. Pregătirile 
sînt efectuate după un plan 
special, plan care a exclus 
crosul competițional. Mar
kov și Amzina sînt bolnavi, 
iar Danailova este în aștep
tarea unui copil.

în condițiile arătate, nefa-
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vorabile pentru teamul pe 
care Bulgaria îl va prezenta 
la cea de a XV-a ediție a 
Crosului Balcanic, speranțele 
noastre se îndreaptă spre ju
nioara Svetla Zlateva (locul 
VI la campionatele europene 
de la Viena, 800 m în 2:08.6), 
o alergătoare cu bune posibi
lități, originară din Gora 
Oreahovița, elevă foarte sili
toare, spre juniorul din Kius- 
tendil, Ștefan Koțev, spre 
Petko Iordanov — la tineret

fesionist în momentul în care 
trebuie să pună punct activi
tății sale, dintr-un motiv sau 
altul.

Vittorio Saraudi, care a În
ceput să boxeze de la vîrsta 
de 9 ani (ca să-și fortifice cor
pul), rămîne credincios careu
lui magic și la 21 de ani se 
decide 
din a

să-și facă o profesie 
da și a primi pumni.

misia medicală 
la început, un 
luni apoi i-a

mi-a impus, 
repaus de 6 

comunicat lui 
Proietti (N.R. managerul lui 
Saraudi) că encefalograma pu
ne în evidență trei traumatis
me cerebrale".

Boxerul se duce la alt me
dic, prof. G. B. Ricci care 
este de părere că, dimpotri
vă, Saraudi n-are absolut ni-

Motivul oficial: „diminuarea 
auzului". Trecuse aproape un 
an de cînd Saraudi nu mai 
urcase pe ring. Un an de cînd 
nu mai încasase nimic.

„Eu ce fac acum ? — se în
treabă el, disperat. Am rămas 
fără o liră. Am o nevastă Și 
un copil de întreținut. A tre
buit să-mi vind și mașina. 
It-am dus la prof. Montanaro

MOARTEA CIVILA"
a unui campion

La 23 de ani devine campion 
al Italiei iar la 27 de ani pier
de titlul. Fără să lupte. Pen
tru că, suferind o înfrîngere 
prin k.o. se duce, conștiincios, 
să-și facă un control medical 
la cîtva timp după dezastru
osul eșec. Voia să ajungă e- 
dificat asupra sănătății sale 
la vizita medicală obligatorie 
pe care urma să o efectueze 
la Comisia de resort a fede
rației’ de box.

Și aici începe drama sa, 
care ’ *
ceea
tului: „Prof. Esposito mi-a 
făcut toate analizele și m-a 
considerat apt. In schimb, Co-

dinreiese foarte clar 
ce a relatat el ziaris-

„Prof.

Tiparul: L P. „Informația*, sir. Brezoianu or. 23—25, București

mic. („Mi-a făcut 20 de metri 
de înregistrări pentru encefa- 
logramă" — 'spune pugilistul). 
Nu aceeași opinie împărtășeș
te și prof. Maurizio, alt medic 
care l-a consultat.

„Pune casca asta,' îmi spune 
prof. Maurizio. N-auzi nimic ? 

n-aud. Ei, atunci nu maiNu,
poți boxa, zice el. Trebuia să 
auzi
avut
ai scuipat singe ? Nu, spun 
eu. Asta e bine dar tot nu ai 
voie să mai boxezi. Cine știe 
ce ți s-ar mai putea intim- 
pla".

Așadar, campionul este scos 
din activitatea competițională.

un foșnet in cască. Ai 
cumva amețeli, vijîieli,

A 5-a ediție a campiona
tului masculin do baschet 
al Africii, s-a încheiat la 
Alexandria cu victoria e- 
chipei R.A.U., care a dis
pus în ultimul meci cu 70- 
63 (35—29) de reprezenta
tiva Senegalului. Pe locul 
3 s-a clașat Tunisia, care 
a întrecut formația Repu
blicii 
73—56

Africii Centrale cu 
(30—26).(singurul dintre atleții bul

gari care a mai cîștigat un 
titlu balcanic ediția 1969) și, 
evident, spre Nikolai 
— în proba rezervată 
orilor.

Solicitat, antrenorul 
Popov ne-a declarat: 
neral sînt satisfăcut de nive
lul de pregătire al elevilor 
mei. Dacă vor ști să se ori
enteze bine din punct de ve
dere tactic, dacă își vor doza 
bine eforturile pe traseul cu 
siguranță dificil, ei vor putea 
obține un succes la nivelul 
reputației de care se bucură 
atletismul bulgar. Cei 
viguroși adversari vor 
fără îndoială, sportivii 
mâni pe care-i recomandă atit 
valoarea demonstrată în ati- 
tea competiții, cît și faptul 
că, găzduind 
vor cunoaște 
seul."

O chestiune 
nici unul dintre 
bulgari nu este din 
mai mulți sînt originari din 
Sliven. localitate în care — 
după victoria europeană a 
lui Jelev — majoritatea ti
nerilor, ca să nu mai vorbesc 
de copii,... aleargă. De alt
fel ediția a XVI-a a Crosului 
Balcanic programată în anul 
1971, se va desfășura în acest 
orășel.

Și încă un ultim amănunt i 
la București vor urmări în
trecerile 
nu mai 
bulgari.

Tihov 
seni-

llia
Jn ge-

mai
fi, 

ro-

ei
bine tra-

întrecerea, 
mai

de amănunt: 
alergătorii 
Sofia. Cei

rezultate atletice în- 
in S.U.A.: la

Două ______
registrate în S.U.A.: 
Berkeley (California), Kirk 
Clayton a parcurs 100 yarzi 
în 9,3, iar la Greenvale 
(New York), Dave Ro
mansky a stabilit un nou 
record al S.U.A. în proba 
de 20 km marș cu lh 
30:11,8.

Attje 
44,5. Pe 
cel mai 
realizat

La Inzell, patinatorul vest- 
german Keller a cîștigat 
proba de 500 m în 40,1. 
Proba similară feminină i-a 
revenit olandezei 
Keulen—Delstra in 
distanța de 5 000 m 
bun timp a fost
de olandezul Jappie Van 
Dijk în 7:51,3.■
Echipa de tenis a Ceylo
nului conduce cu 3—0 în 
meciul cu cea a Malaye- 
ziei, contînd pentru zona 
asiatică a „Cupei Davis11 și 
este practic calificată. în 
partida de dublu, cuplul 
Pinto—Ferdinands a dis
pus de perechea Azman— 
Kean cu 4—6, 6—3, 3—6,

6-0.

într-un meci restanță din 
campionatul de fotbal al 
Angliei, Liverpool a învins 
pe Sheffield Wednesday cu 
3—0.

în runda a 12-a a turneu
lui internațional de șah de 
la Lugano, marele maestru 
danez Bent Larsen a re
mizat în 18 mutări cu O- 
Iafson, rezultat consemnat 
și în partidele Gligorici— 
Unzicker și Donner—Szabo.

Grosului Balcanic 
puțin de 10 ziariștimă descurc ? Vreau să reintru 

pe ring, 
pe care 
mă, pot

De ce 
redevină 
rost și asta. Iată-I.

„Mai înainte, cînd 
tlul de campion era 
fi putut găsi o slujbă. Poate 
comis-voiajor, poate funcțio
nar. Dar, acum, cînd nimeni 
nu mai știe de mine, la ce 
uși să bat ?... N-am nici o me
serie. N-am făcut nimic alt
ceva, pină acum, decit

Dezorientat, fără un 
fără o perspectivă, 
primește într-una din 
plic. A sperat, poate, 
invitat să-și ridice licența de 
boxer. A crezut că Federația 
i-a găsit o întrebuințare. Ni
mic din toate acestea. „Fede
rația de medicină sportivă 
mi-a trimis o notă de plată 
pentru vizitele medicale fă
cute : 11000 de lire. E clar ? 
Mai întîi, socoteala... Asta e 
boxul", încheie cu amărăciune 
Saraudi monologul său care 
condamnă, în fond, o nedreap
tă stare de lucruri, care pune 
din nou în atenția forurilor 
de resort problema viitorului 
sportivilor profesioniști, a in-

Să-mi recîștig titlul 
mi l-au luat. Pe ur
să mă las de box". 
ține atit de mult 

campion ? Are
să
un

redactor
Eșua ALMALEH 

la „Naroden Sport"
ES.’Tl

aveam 
altfel.

ti- 
Aș

box". 
sprijin, 

Saraudi 
zile un 
că este

TIRIAC L-A ÎNVINS PE DIICHOLZ!
marelui
„open“

ca să știu dacă cel puțin îmi 
dau un ajutor. A spus că nu 
e posibil. Pentru că, a zis el, 
infirmitatea n-a fost provocată 
de o singură lovitură ci de o 
serie de pumni, 
de pumni. E clar, 
nii primiți de-a 
lor"...

Saraudi încearcă 
recurs. (Poate este o greșeală 
la mijloc!) I se aduce argu
mentul slăbirii auzului.

„Măcar de mi-ar da ceva 
de lucru la Federație, se tîn- 
guie campionul. Prof. Monta
naro zice că nu vrea să se 
amestece. Și atunci ? Dacă nu 
mă lasă să boxez, eu cum să tegrăril lor sociale.

O mulțime 
nu ?... Pum- 
lungul ani-

să facă un

în primul tur al 
turneu internațional 
de la Sydney, jucătorii ro
mâni Ion Țiriac și Ilie Năs- 
tase au debutat cu victorii. 
Un start remarcabil a înscris 
Țiriac, care l-a învins pe cu
noscutul as profesionist ame
rican Earl Bucholz la scor 
net: 6—1, 6—4, 6—4.-Pe par
tea sa de tablou, Năstase l-a 
avut ca adversar pe cam
pionul de juniori al Austra
liei, Allan McDonald. Victo-

Menton : Victoria perechii Mărmureanu - Dron

ria a revenit românului cu 
6—3, 6—4, 6—4.

Surprinzătoare este elimi
narea profesionistului austra
lian Fred Stolle, învins de 
compatriotul său J. Cooper 
cu 6—4, 3—6, 6—3, 1—6, 6—2. 
Americanul Bob Lutz I-a în
vins pe Ray Moore (R.S.A.) 
cu 6—3, 4—6, 4— 6, 6—4, 6—2.

Alte rezultate: Gimeno — 
Cox 8—6, 6—2, 6—3 ; Bow- 
rey — Riessen 7—5, 8—6, 
6—3.

PARIS, 17 (Agerpres). — 
Jucătorii români Petre Măr- 
mureanu și Sever Dron au 
încheiat 
succes 
turneul 
nis de 
cîștigînd 
bați. în 
și Dron

cu un remarcabil 
participarea lor Ia 
international de te- 
la Menton (Franța), 
proba de dublu băr- 
finală, Mărmureanu 
au învins cu 3—6,

6—3, 6—I cuplul francez
N’Godrella-Goven.

La simplu femeL Chan- 
freau (Franța) a întrecut-o în 
finală pe Molesworth (An
glia) cu 6—1, 6—2, iar proba 
de dublu femei a revenit pe
rechii Aschner (S.U.A.), Chan- 
freau (Franța), învingătoare 
cu 6—3, 6—1 în partida cu 
olandezele Schaar și Walhorf.


