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V AZI, LA CLUJ

Meciul de gimnastică
Ion IONESCU 

antrenor 
la Crisul!5

CICLIȘTI

Elena Ceampelea și Bohumila Rimnakova 
in fruntea celor doua echipe

mai 1970

SURPRIZĂ ÎN TURNEUL FINAL DE BASCHET

Sala sporturilor din Cluj 
va găzdui azi și mîine în- 
tâîmrea internațională de 
gimnastică «dintre selecțio
natele feminine ale Româ
niei și Cehoslovaciei. De joi, 
Cisifc două reprezentative 
s-au întîlnit la hotelul Asto
ria și apoi s-au antrenat, zi 
de zi, în vederea importan
tului examen la care se pre
zintă azi. Forma maniîesta- 
tă de cele mai bune gimnas
te ale noastre la finala pe

echipe de la Timișoara, ca 
și buna dispoziție din aceas
tă săptămină, au făcut loc 
optimismului în rindurile 
gimnastelor. Va fi aliniată 
următoarea formație : Elena 
Ceampelea, Paula Ion, Rodi- 
ca Apăteanu, Qlga. Ștefan, 
Mia Variu, Elisabeta Turcu. 
Rezervă : Elisabeta Badea.

Oaspetele vor prezenta pe: 
Rimnakova, Knaicirova, Va- 
chova, Krasna,
Techlova. Ședința 
este programată 
neață, » icnourslul 
pentru după-amiază 
ciții impuse, iar pentru du
minică după-amiază — li
ber alese,

că de ieri, fostul inter- 
Ion Ionescu, care a ac- 

vest-germană 
funcționea

ză ca antrenor al formației t ri
știi Oradea. Conform înțelegerii 
intre Ion Ionccu și conducerea 
clubului orădean, cunoscutul 
internațional va activa pinâ la 
sfirșitul campionatului, cola- 
borind cu actualul antrenor, 
V. Vlad.

Aflăm
național 
tivat la echipa
Allcmania Aachen,

Astăzi, pe terenul Dinamo

CONFECTIA-RAPID
7

Brazdova, 
tehnică 

azi diimi- 
prevăzînd 

exer-

ION DUMITRESCU

LA HANDBAL FEMININ
Astăzi, pe terenul din 

parcului sportiv Dinamo, va avea 
loc un meci de handbal feminin 
din cadrul, etapei a 25-a a cam
pionatului categoriei A, între echi
pele bucureștene Confecția și

PRIMUL TALERIST

ÎN „CUPA OLIMPIA"

Ra
pid. Partida va începe la 
ora 18, avînd în deschide
re (la ora 16,45) meciul 
de juniori dintre Dinamo 
și Șc. sportivă din 
iești.

DIN 6 ȚĂRI 
LA „CUPA VOINȚA“

Se știe acum precis că, la „Cupa Vo
ința", competiție ciclistă de lung kilome
traj, care se va desfășura între 4-7 iunie, 
voi" itia parte sportivi din 6 țări : R. P. 
Bulgaria ,R. F. a Germaniei, R. P. Po
lonă. R. P. Ungară, Italia și România. 
Cursa măsoară 600 de kilometri, traseul 
fiind următorul : București—Focșani—Ga
lați Brăila—Tulcea—Mamaia.

UNIVERSITATEA CLUJ A iNVINS
PE DINAMO BUCUREȘTI!

1

TIMIȘOARA, 15 (prin te
lefon). — In primul joc al 
etapei inaugurale clin tur
neul. Final ele baschet, stu
denții clujeni au 
marea surpriză ele 
yinge pe Dinamo

■ rești. în prima 
studenții, excelent 
de Ruhring, au avut 
permanență avantaj 
pauză 35—32).

reușit 
a in- 
Bucu- 

reprizâ. 
conduși 

m 
(la 

reluare.

dinamoviștii au egalat în 
min. 25 și apoi avantajul 
a trecut cînd de o parte, 
cînd de alta. Cu un minut 
și 40 de secunde înainte de 
final, scorul era 60—58 
pentru „U“ Cluj. Haneș a 
adus egalarca, 60—60, iar 
apoi Albu a înscris, trecînd 
avantajul echipei sale : 
62—60. Tot Albu faultează 
în atac și Kun egalează : 
62—62. Jn ultimele secunde. 
Haneș comite o greșeală 
personală, iar Dcmian, 
după ce ratează prima în- 

punctul 
(35—32). 
M. Ri-

cercare, reușește 
victoriei : 63—62
Au arbitrat corect 
zea și M. Aldea.

In meciul al
Steaua — Universitatea Ti
mișoara 88—57 (52—22).

doilea,

P. ARCAN 
coresp. principal

Pionierii români

participă la Tetratlonul

internațional de la Solia
Cea de a XIV-a edi

ție a Tetratlonului atle
tic internațional — 
competiție rezervată 
pionierilor — va avea 
loc în a doua decadă 
a lunii iulie, la Sofia. 
La competiție vor fi 
prezenți și pionieri dm 
țara noastră.

Principalul criteriu 
de selecție îl va con
stitui finala campiona
telor naționale de atle
tism pentru școlile 
generale, programată la 
Ploiești (20—21 iunie).

Azi, pe velodromul Dinamo

„CUPA F.R,C.“
începerii întrece- 
armele cu glonț,

Cu 
rilor 
taferiștii și-au încheiat concursul din 
cadrul „Cupei Olimpia". Pe primul loc 
s-a clasat Ion Dumitrescu cu 183 t 
(din, 200 t), urmat de Gheorghe Flo- 
rescu 187' t, Vasile Trăistaru 184 t, 
Aurel Ionescu 181 t, Ion Stănescu 176 t, 
Ștefan Popcvici 176 t.

o zi înaintea 
trăgătorilor cu Inaugurarea sezonului 

ciclist de pistă va avea 
loc astăzi, începind de 
la ora ,16,30, pe velodro
mul Dinamo, cu prilejul 
„Cupei F.R.C.", competi
ție deschisă seniorilor și 
juniorilor.

CARE SFIDEAZĂ PERFORMANTA
REPORTAJ PRINTRE CEI

A

Foto : THEO MACARSCHIpe iOO m ?

Echipa de fotbal a României
in centrul atenției 

la Guadalajara
ne citcva zile, fotbaliștii români sînt oaspeții Guada- 

lajarei. orașul care va găzdui meciurile grupei a Ul-a.
Ieri, am primit o corespondență telefonică de la tri

misul special al revistei „Fotbal*4, RADU URZICEANU, 
în care ne sint relatate amănunte din călătoria București 
— Guadalajara și primele pregătiri ale tricolorilor, cores
pondență pe care o publicăm in pagina a III-a, în care 
mai puteți citi

MEXICAN f.l

de ani și 
orice nor- 

este... brunet, 
asemenea, cx- 
la regula fot- 
suedezi inalți.

e

Sint puține clipele 
de răgaz pe care le 
au tricolorii noștri 
la Guadalajara. Abia 
întors de la antre
nament, Dumitra the 
semnează în fața 
hotelului, autogra- 
grafe după... auto
grafe.

Telefoto A.P. 
Agerpres

[anticipații;
i

i
i
i

Face, de 
cepție de 
baliștilor 
Ove Kindvall este mai 
mult scund în compara
ție cu gabaritul impre- , 
siouant al vikingilor : 

are doar 1,75 m și 70 
de kilograme.

A fost descoperit și 
promovat in prima gar
nitură a. cunoscutului 
club suedez, Norkoep- 
ping, de o altă celebri
tate a fotbalului scan
dinav, Gunnar Nord- 
hal. Acesta a apreciat 
ia Ove driblingurile sale 
scurte și derutante, vi
teza de deplasare și e- 
ficacitatea sa în fața 
porții. De fapt, acum 
Ove Kindvall a devenit 
o vedetă a 
internațional 
Pentru 
lurile 
chipei 
rea în 
ției olandeze Feijenoord, 
unde, joacă din 1967, 
„Cupa campionilor eu
ropeni". De altfel, ama
torii de fotbal din țara 
noastră au văzut pe mi
cul ecran golul victoriei

• din. finala „C.C.E." In- 
xerls de Kindvall ți au 
putut aprecia simțul de
osebit al porții la acest 
jucător, In care selecțio
nerul Bergmark Iți pu
ne mari «peranțe.

Ove Kindvall, supra
numit de gazetari „Tes
tae euedez“, este căsă
torit ți 
pe eare 
lase să 
Aceasta 
motiv că alături de el, 
în selecționata 
Kronor", , fiul 
nar Nordhal a 
ma impasului 
tălui său. Și 
vrea 
să sufere...

soccerului 
tocmai 

acest lucru, go- 
sale aducînrl e- 
suednze califica- 
Mexic și forma-

are un băiețaș 
nu vrea să-l 
joace fotbal, 

pentru simplul

„Tre' 
lui Gun- 
trăit dra- 
gloriei ta- 
Ove nu

ca Kindvall-junior

Cițt vor rezista, oare, acestei dificile

NP Bătrinul „Stadion al Republicii" sub o infuzie 
de tinerețe • în cursa cu barul, inv ngător iese... 

sportul I • „Campio-iatul" Universității — un cuvinl

pretențios, dar un pretext ideal
Inundat de un soare generos și 

de exuberanța sutelor de student i, 
reunițj într-un veritabil festival 
atletic de primăvara. 
„Stadion al Republicii" 
haina sobră pe care o 
acele întreceri în care

bătrinul 
lepădase 

solicită 
.___ „ __ ___  valoarea

rezultatelor reprezintă cuvintul de 
ordine și arborase una estivala, 

Pista de el bl tex, împrietenită cu 
respirația Ilenei Silai, groapa de 
sărituri, la care repetă Viorica 
Vlscopoleanu, ștacheta, martora 
unor recorduri ale lumii stabilite 
de marea lolanda, toate renunța
seră acum la cerințele lor, accep
ted senine cronotnetrele care se 
opresc la 12,4 secunde într-o cursă 
feminină pe 100 de metri, rulete

care măsoară o săritură băiețeas
că în lungime de numai 6.27 m, 
performanțe masculine la săritu
ră în Înălțime (1,90 m) inferioare 
recordului lolandei Balaș. Sint 
rezultate la auzul cărora stadionul 
veteran din Dealul Spiril zlnlbea. 
Dar nu ironic, ci sincer. Iar zim- 
betul nu era generat de un sen
timent de solidaritate cu tinere
țea, ci de o... viclenie la care 
bătrinul recursese șl care-i adu
cea acum, pe lingă o mare satis
facție, șl o compensație pentru 
acele modeste cifre anunțate la 
microfon : faptul că reușise să 
atragă — pentru un ceas de miș
care șl o gură de aer curat — o 
mate parte din studențimea Unl-

Nuța MUȘCtlbANU

Duminică, pe stadionul (Continuare in pag. a i-u)

Tineretului
0 ATRACTIVĂ 

SERBARE SPORTIVA
Cu prilejul deschiderii se

zonului de vară, Școala spor
tivă nr. 1 din București orga
nizează duminică 17 mai, in- 
eepînd de Ia orele 9, o atrac
tivă serbare pe stadionul Tine
retului.

In programul acestei ser
bări sportive, la eare intrarea 
va fi liberă, figurează defila
rea tuturor secțiilor 
premierea elevilor 
demonstrații de 
modernă, ciclism, 
mă, volei și baschet.

școlii, 
fruntași, 

gimnastică 
judo, scri-

Puțin trac nu strică...
f 9.
A

Aplicațiile psihanalizei

în domeniul sportului
h’

dr. Manfred Steinbach, 
săritor în lungime (cla-

Prof, 
cândva . 
sat pe locul 4 la J.O. de la 
Roma), este în prezent pro
fesor la Universitatea din Ma
inz (R.F.G.) și se preocupă 
intens de aplicarea psihanali
zei in pregătirea sportivilor de 
performanță.1 Lucrările lui a- 
par în numeroase publicații 
v-est-germane și din alte țări 
suscitînd peste tot un interes 
deosebit. Recent, cu ocazia u-

nei conferințe ținute în fața 
antrenori or federațiilor spor
tive din R. F. a Germaniei, 
angrenați in pregătirea spor
tivilor pentru J.O. de In Miin- 
chen, el a expus o serie de 
.idei care, prin originalitatea 
lor, merită să rețină atenția.

VINA ȘI „ISPĂȘIREA"
Eșecurile succesive duc de 

cele' mai multe ori la o de-

onținutul, formele de mani
festare și efectele educației 
fizice și sportului sint astăzi 
atît de solicitate, îneîf susți
nerea prin lege și populari
zarea lor prin orice mijloace

nu este numai îndeplinirea unei da
torii față de prezent, ci și o antici- I palie a viitorului acestor activități în 
cohtemporaneitate.

Se cuvine să consemnăm, acum, la 
răscrucea deceniilor, câ mijloacele de 
natură să unească formele de mani
festare ale fenomenului sportiv cu popu
lația unei zone a țării, a unei univer
sități, grădinițe de copii, școli etc, să 
le localizeze în acel spațiu pentru ca 
ele să dureze în timp, au fost folosite 
în chip foarte diferit și adesea „neren
tabil" din punct de vedere socioi.

Consumatorii educației fizice și spor
tului constituie o masă relativ etero
genă ca vîrstă, preocupare, pregătire 
etc și pentru ca rostul acestor activi
tăți să fie înțeles cît de cit uniform, 
această masă se cere să fie informa-, 
tâ și instruita. ,

Cartea și revistele de specialitate — 
scrisul in general — o fac mai Tent. 
Mai accesibile se dovedesc astăzi fil
mul, televiziunea și radioul — mijloa
ce moderne de comunicare cu rol 
foarte important și în influențarea pti-, 
tudinii și în dezvoltarea gus+ului pen
tru educație fizică și sporturi a celui 
ce recepționează informația.

Cum și cît se folosesc mi|loacele din 
urmă pentru a se alătura celorlalte 
eforturi materiale, umane, i 
lizate în vederea îmbunătățirii continue 
a muncii — iată problema pe care o 
propunem spre discutare.

Este lesne de observat că din tema
tica și programele mijloacelor depopu- . 
larizare și comunicare a informațiilor I 
lipsesc unele elemente care fac parte • 
integrantă din ceea ce legea numește . 
activități de interes național ; lecții de | 
masaj și automasaj ; de gimnastică * 
igienică, medicală, corectivă, respira- « 
tărie, în aer liber șî de înviorare > de |

IPele va f i accidentat 
in meciul cu Ceho-1 
slovacia (prevederile 
unui ordinator elec
tronic)

Alte vești din tabăra 

lui „El Mundial"

I
I
I
I

i

CARUSELUL COMPROMISURILOR

NOI VA DAM UN BOXER,
VOI CE NE DA 77?...

ANCHETA NOASTRA
PE MARGINEA

„TÎRGVLUI" DE SPORTIVI
(pagina a 2-a)

In concursul triunghiular
de la Floreasca

• •Floretiștii români
au cîștigat (cu emoții!)

De la 0—2 la 7—3 și, apoi, la 8—7...
C. Niculescu (România B) — o promisiune

(amănunte, în pag. a

Luptă la ...cochilie in 
ciul de floretă bărbați, 
mânia — Polonia.

Foto : A.

me- 
Ro-

4

i 
x 
A
*

mobilizare a echipelor, supuse 
unei stări depresive provocată 
nu atît de o pierdere subită 
a capacității de a realiza per
formanțe ci mai mult sub 
povara unui sentiment de vină 
colectivă pentru înfrîngerile 
suferite. In astfel de situații

N. BRASOVEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

NEAGU

La 30 mai

Plenara Comitetului Federal
de schi-bob-biatlon

în ziua de 30 mai (ora 9) 
va avea loc,: la sediul 
C.N.E.F.S.,: str. Vasile Conta 
16. Plenara Comitetului Fede
ral de Schi-Bob-Biatlon. .Șe
dința va avea următoarea or
dine de zi : 1. Analiza activi
tății schiului, bobului și . biat- 
lonuluL în sezonul 1969—1970, 
2. Planul de măsuri pentru 
sezonul 1970—1971, 3. Discuții.

l
I
I
I
I
I
I

I I
I
i
i
1
1
I
I

I
i

institutiona- I 
rii continue. I

I

. culturism, yoga și exerciții executate pe 
I» fond muzical etc. Pentru o anumită 

parte a populației toate acestea au o 
importanță capitală, nevoia practicării 

Ilor fiind simțită în mod aproape iden
tic cu nevoia de a trăi, a munci sau 
a te hrăni. Or, a informa și instrui I publicul larg, cu regularitatea unui ci
clu întreg de lecții, despre metodica 
și aparatura, efectele și locurile prac
ticării acestor exerciții, socotim că nu 
este de loc lipsit de interes. Televi
ziunea, spre exemplu, ar putea fi folo
sită mai frecvent și peniru inițierea în 
practicarea sportului de masă. S-ar pu
tea reda programe (sau aspecte) de 
lucru de la centrul
nică din Capitală ; ..... ___ , _
centrele de gimnastică medicală, de 
refacere a, capacității de muncă, deci 
de recuperare neuromotorie ;
tea populariza modelele de lucru la 
instalațiile pentru dezvoltarea forței și 
șiproanele pentru culturism pe care 
edilii unor orașe le-au amenajat în 
parcuri, alături de mesele fixe, tur
nate din beton, pentru tenis sau intre 
blocuri alături de celelalle terenuri de 
joacă și inițiere în diferite sporturi. 

După cum se vede, mijloacele de 
difuzare în masă- sînt suficiente, ele 
trebuie doar uzitate creator, mai des 
si mai la obiect.

Nicolae POSTOLACHE

I
I
I
I
I
I
I
I
L

de gimnastică igie- 
din țară, de la

s-ar pu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ARBITRU ITALIAN LA MECIUL DE TENIS

ROMÂNIA GRECIA
După cum s-a anunțat, la tenis dintre România și Gre- 

sfîrșitul săptămîmi viitoare, • cia, din cadrul Cupei Davis,
mai precis ,în zilele de 22, ' Arbitrul 'înțrlnirii va fi ita-
23 și 24 mâi, se va desfășura Jianul Michele.'Brunetti, 
la București întâlnirea de Cit privește echipa Gre-

ciei, ea și-a anunțat compo
nența. Jucătorul ei nr. 1 va 
fi cunoscutul Nikos Kalo- 
gheropoulos, el fiind secon
dat de Periclis Gavrilidis și 
Eparniițoțțda Argțiiriou.



CARUSELUL COMPROMISURILOR

NOI VA DAM UN BOXER,
în luptă cu calamitățile naturii
SPORTIVII DIN TG. MUREȘ

LA DATORIE

VOICENEDATI?...
1. NEDUMERIRI

Stanef, „mărul 
discordiei’'...

Surprinzător, apreciin- 
du-șe — bănuim, — un 
apus de carieră al unuia 
dintre bunii noștri pu- 
giliști ai ultimilor ani
— l-am numit pe Con
stantin Stanef — clu
bul Dinamo București 
i-a acordat acestuia 
dezlegare pentru Pro
gresul București, în vir
tutea unei cereri pe cit 
de expresă, pe atît de... 
motivată. La numai cî
teva luni de la legitima
rea sa sub culorile clu
bului din Dr. Staicovici, 
legitimare concomitentă 
cu angajarea pugilistu- 
lui la Ă. S. Loto-Pro- 
nosport, Stanef a DIS
PĂRUT, refuzind să se 
mai prezinte la antrena
mente și solicitînd — 
în lumina unor argu
mente cel puțin palide
— transferul pentru Ra
pid București.

Motiv îndeobște senti
mental, pe care unii îl 
leagă, nu fără chibzuin
ță, de venirea la secția 
pugilistică a Rapidului 
a fostului antrenor fe
deral, Teodor Niculescu, 
și — evident — de in
tențiile acestuia de a-și 
alcătui o echipă reduta
bilă...

Totodată, Stanef este 
angajat — fără trans- 
ferul Progresului — la 
Întreprinderea de Agre
ment București, care — 
culmea ironiei — este 
subordonată forurilor 
gospodărești municipale 
care patronează activi
tatea sportivă a... clubu
lui ProgresulI

Așadar, la ora actua
lă, Stanef este legitimat 
la Progresul — care nu-i 
va acorda transferul de
cît în niște condiții pe 
care le vom menționa
— dar se antrenează la 
Rapid. Totul la numai 
3 luni după ce boxerul 
cu pricina a plecat de 
la... Dinamo I

Comentariile par inu
tile... Si totuși...

Inițial ferm în refu
zul de a acorda dezle
garea, Progresul s-a de
clarat de acord cu ce
rerea celor două jucă
toare ale sale abia în 
ianuarie, cînd — con
form regulamentului — 
Nicolae și Bohm deve
niseră inutilizabile pe 
timp de un an, perioadă 
de asa-zisă „carantină" 
a sportivilor care, op- 
tînd pentru un alt club, 
nu posedă dezlegarea 
respectivă.

Din cadrul aceleiași e- 
chipe, Angela Tita și 
Francisca Seifert au reu
șit, în septembrie I960, 
la examenul de admite
re la I.E.F.S., după care 
au soliei: at conducerii 
clubului Progresul drep
tul de joc pentru echi
pa studențească.

Neașteptat, s-a 
dat o SINGURA 
gare 
jucătoare de 

talent și,

CCO’-- 

dezle-
Tita,

bil

Angelei 
indiscuta- 
neîndoios,

ANCHETA NOASTRĂ

pe marginea „TIRGULUI" DE SPORTIVI
superioară valoric celei
lalte noi studente a 
l.E.F.S.-ului, baschetba- 
listă „descoperită" in 
strada Dr. Staicovici și 
care ar fi avut DREP
TUL, regulamentar, de 
a nu părăsi clubul la 
care și-a început activi
tatea competițională.

Francisca Seifert a ră
mas să joace pentru 
Progresul, iar în zilele 
acordării transferului 
Elenei Nicolae, ca din 
întîmplare, studenta în 
educație fizică, Maria 
Kercio, legitimată la 
I.E.F.S., a făcut cerere 
să coboare... Dealul Spi
rit, fiind legitimată ime
diat pentru Progresul !

Simtitj nevoia de co
mentarii ? Atunci, fie I 
Dar, mai înainte, un in
termezzo de explicații.

— Și Trăilâ 7 ! Parcă 
și lui i s-a dat diepț 
de joc la Agronomia...

— Nu-mi aduc amin
te, probabil că le-am 
propus și dezlegarea lui 
Trăilă, dar nu i-a 
teresat...

— Spuneți-ne, vă 
găm, sportivii în cauză 
și-au dat acordul 
joace la Iași 7

— Cit sînt militari 
termen nu le cerem 
cordul, deși n-ar fi ex
clus ca Pogăceanu să fi 
dorit să plece la la$i...

— Bine, dar la cîteva 
luni a tăcut cerere pen
tru o altă echipă, din- 
tr-un alt oraș, aflat ta 
vreo 5—600 km de lași, 
cerere pe care o adresă 
a clubului Dinamo o 
sprijină... neinlcresat ? 
Cum vă explicați aceas
tă subită metamorfoză 
a preferințelor tui To- 
găceanu 7

ln-
ru-
să
in 
a-

A plecai sau nu 
Pogăceanu din 

București ? !...

La Federația română 
de handbal există cîteva 
hîrtii care provoacă ne
dumeriri.

Jucătorii Alexandru 
Pogăceanu și Ion Trăi
lă (Dinamo București) 
au primit dezlegare 1N 
DECEMBRIE 1969 — pe 
cînd mai aveau de sa
tisfăcut încă 3 luni de 
serviciu militar — pen
tru Agronomia lași.

In aceeași perioadă, 
doi dintre cei mai ta- 
lentați handbaliști ai 
Agronomiei, Virgil Mo
toc și Nicolae Filipes- 
cu, au luat drumul 
Bucureștilor — nota 
bene, fără dezlegare — 
unde, încorporați în fe
bruarie, au devenit com- 
ponerțți ai formației Di
namo.

La nici 3 luni de la 
legitimarea lor la Agro
nomia Iași, Pogăceanu 
și Trăilă — în sentimen
tul „fidelității" față de 
noua echipă, la care au 
voit să joace în urma 
unor dorințe, zice-se, 
PERSONALE — au fă
cut cereri de transfer, 
primul pentru Chimia 
Tr. Măgurele, 
pentru „Poli" 
ra 1 J

Ba mai mult, clubul 
Dinamo a adresat fede
rației o notă prin care 
solicită — de-a lungul 
argumentului „sportiv 
de perspectivă", „talent 
în formare" etc. — 
comprehensiune pentru 
Pogăceanu, pe care — 
se menționează — forul 
handbalistic ar trebui 
să-l înțeleagă și să-l 
ajute...

Dacă vom trece peste 
paradoxul dezlegare — 
intervenție de sprijin — 
de ce, oare, ne întrebăm, 
ar fi renunțat Dinamo, 
așa ușor la serviciile u- 
nui sportiv cu capaci
tăți promițătoare 1 1 — 
nu vom putea să nu fa
cem o legătură, ce ni 
se pare logică, fireas' 
că, între „plecarea" ce
lor doi dinamoviști 
„venirea" 
ieșeni...

Cu atît 
cît — zic _ 
în tot acest interval, cît 
a figurat, în scripte, ca 
jucător la Agronomia 
Iași, Alexandru Pogă
ceanu n-ar fi părăsit 
Bucureștii !...

Și-aici comentariile 
par de prisos. Și to
tuși...

celălalt 
Timișoa-

și
agronomilor

mai mult cu 
gurile rele —

De ce a retro
gradat echipa de 
baschet feminin a 

Progresului ?

Elena Nicolae și Mar
ta Bohm (Progresul 
București) au refuzat să 
mai joace în septem
brie 1969 pentru clubul 
lor, cerînd permisiunea 
de a „trece" la Rapid, 
care urma să le folo
sească, zice-se, în cadrul 
unei competiții euro
pene.

3. COMENTARII
cazurile incrimi- 

în care acest 
este culcat la pa
se mutilează în 

direct nu numai

Așadar — o c;onfir- în
mă cele două opinii nate.
citate, o sprijină o re- drept
centă discuție, pe mar- mint,.
ginea „cazului" Tita- mod

2. EXPLICAȚII
„Nu 
cord 
cerut 
fel, Rapidul vrea 
numai să ia I" 

Interlocutorul 
președintele 
Progresul, ION 
CU :

— Fiți amabil, am 
vrea să discutăm des
pre Stanef...

— Of, iar Stanef 17 
Numai necazuri avem 

cu băiatul ăsta ! Și cit 
I-am ajutat... Și cit 
am dat pe el...

— Cum... „AȚI DAT" 
pe el ?

— Foarte bine. în ca
drul 
(subl. 
nama 
o a 
pentru 
vintul 
mai apărea 
de ori — î 
cuțiilor ce 
noi L-AM 
Stanef și 
pe boxerul Ivan. Și pe 
rugbystul Oprea... (n.n. 
se pare că președintele 
Clubului Progresul nu a 
vrut să intre în prea 
multe amănunte...)

— Și pe urină 7...........
— Pe urmă, Stanef a 

dispărut 1 S-a dus la 
Rapid, la 't’eădy *îfliu- 
lesou care zice că l-a 
învățat box... Nu ne-a 
spus nimic, nu ne-a a- 
nunfat nimic, să fi luat 
și noi măsuri de pre
cauție.

— Ce măsuri, la ce 
vă gindcați 7

— Dacă el ține mor
țiș să boxeze pentru 
Rapid, eu n-am cum 
să-l împiedic ! Dar de 
ce să-i dau dezlegare 7 
Rapid CE NE DA IN 
SCHIMB 7

— Pe 
bați 7 î 
mei,

sînt de a- 
cu ce le-am 
noi... De ait-

ia I" 
nr. I. 

clubului 
SFET-

SCHIMBULUI 
n.) nostru cu Di- 
(n.n. facem aici 

doua paranteză, 
a sublinia cu- 

„schimb" care va 
de zeci 

în cursul dis- 
s vor urma), 
i LUAT pe 

L-AM DAT

noi ne între- 
La urma ur- 
v-a... oferit 7 ! 

o nimica toa- 
I i-am invitat

Ia un

ce
A, < 
Noi 
la club,

t&... 
aici, 
pahar de coniac și le-am 
zis: ,,Voi îl vreți pe 
Stanef — și-l mai vor 
ei și pe Rontca și pe 
Marcu de la fotbal — 
bine ! DAȚI-NE ceva in 
schimb".

Ne-au propus un hal
terofil. și încă unul de 
vreo 35 de ani ! Ce să 
facem cu el 7 Noi am 
vrut SA NE-O DEA, în 
SCHIMB, pe Viorica 
Ivan, de Ia tenis 
masă, crescută la 
s-o aducem lingă 
ria Alexandru, să 
vețe și ea, să avem șl 
noi un „dublu" redu
tabil. dar cu cine să te 
înțelegi... Rapidul vrea 
numai să ia ! Așa ne-a 
făcut și cu Elena Nico
lae și Marta Bohm... 
Le-a luat și gata !

— Apropo, 
le-ați acordat dezlega
rea tocmai în ianuarie 
dacă ele plecaseră din 
septembrie ? ! Mai ales 
că era vorba, auzisem 
noi, despre s.Cupa cam
pionilor”...

— „Cupa” a fost doar 
momeala, iar dezlegare 
le-am dat tîrziu că am 
tot așteptat...

— Ce-ați așteptat 7
— Să ne înțelegem, 

așa cum am făcut-o, de 
exemplu, cu I.E.F.S.-ul.

— A, da, povestea cu 
Angela Tita și Francis
ca Seifert. Vreți să ne 
dați citeva amănunte...

— Dintre cele două 
fete ale noastre, Tita 
era o ntare valoare și, 
conform regulamentului, 
— deși devenise stu
dentă la I.E.F.S., avea 
dreptul să nu se trans
fere... Dar situația era 
mai complicată, pentru 
că și Seifert voia să 
plece, așa că am stabi
lit următorul SCHIMB : 
V-O DAM pe Tita. 
NE-O LASATI pe Sei
fert l (n.n. a treia pa
ranteză : pînă acum cu- 
vintul schimb, dau un 
jucător, iau un jucător, 
părea mai fidel con
juncturii. De data a- 
ceasta, Insă, el ni se 
pare ca nuca in perete. 
Și ne gîndim, cu jenă, 
Ia un alt cuvlnt...).

— Da, dar v-a dat 
dezlegare și pentru Ker
cio 7 1

— EI, o puștoaică !
— O ultimă întreba

re : vi se par normale 
aceste tranzacții mal 
ales că, după cite de
ducem noi, ele sînt pre
meditate în birourile 
clubului și abia apoi co
municate — la manieră 
de sentință — sportivi
lor, cei care, Ia urma-

de 
noi, 
Ma- 
în-

de ce

cinstită, 
alte Iu-

referiți 7 
Ene, de

urmei, sînt direct in
teresați 7

— Da, de ce fiu ! E 
un fel de întrajutorare 
reciprocă, care ni se re
levă absolut 
Necinstite sînt 
cruri !

— La ce vă
— La Ana

exemplu... Steaua NE-A 
LUAT-O abuziv, ca să-și 
facă cea mai bună e- 
chipă de scrimă din 
campionat, noi nu i-am 
dat dezlegarea și, con
form regulamentului, ar 
trebui să fie in caran
tină, 
eind

eu, 
ți a

timp de un an, pe 
ca face parte din 
republican, pai li

la concursuri. Știu 
i-o ii dat federa- 
dezlegare... 
Ce explicații 

oferit ?
Nici
nu.

vi
s-au
Sau 
dom 'le 
tușă eît vței dumneata?' 
De parcă o lege ar fi 
pentru Progresul și alia 
pentru Steaua 1

— Bine, dar cu Stea
ua de ce n-ați căzut de 
acord ?

o
mi-au 
să

explicație, 
zis „ce. 

stea pe 1*4

înțrebare lăsată fără 
răspuns'?.

„Schimb ? Nu-i a- 
devărat I Pentru 
Stanef n-am luat 
nimic I Nici nu se 
punea proble

ma..."
Interlocutorul nr. 2, 

SILVHJ GHlȚESCU, vi
cepreședintele clubului 
Dinamo.

— „Schimb 7 Nu-i a- 
devărat, pentru Stanef 
n-am luat nimic 1 Nici 
nu se punea problema... 
Noi am renunțat la el, 
apreciindu-se că, valo
ric, nu va mai ajunge 
la performanță. Apoi e- 
ra needucat, plin de el, 
săvirșea o mulțime de 
abateri la antrenamen- 
te...

— Și Vasile Ivan 7 Șl 
rugbystul Oprea 7 Noi 
am auzit că ar fi vorba 
de un schimb...

plecat doi 
De alt- 
ințelegeri 
sînt pri- 
lumea cu

— Nu-i adevărat 1 
N-a fost nici o discu
ție, nici o tranzacție, I,<i 
mai mult, pentru O- 
prea joacă la Progresul
— da, da, tot la rugby
— doi militari in ter
men... (n.n. așadar, a 
fost sau nu schimb ? 
Pentru că dacă a venit 
Oprea și au 
dinamoviști...). 
fel, asemenea 
între cluburi 
vite de toată
interes, ele ajutind, nu 
o dată, ambele părți. De 
exemplu, Constructorul 
NE DA cite o dată tere
nul, nl-l împrumută, și 
noi in loc să plătim 
le-am dat... cițiva rugr 
byști.

— Parcă și Ja hochei 
ați stabilit, nu de mult, 
un asemenea acord...

— Intr-adevăr, pe noi 
Tureanu 
școlar ; 

socotind 
are mai 
evolueze, 

să-și materializeze, prin 
performanțe, talentul, 
dar nu ni L-AU DAT...

— Atunci 7
— Atunci am făcut 

SCHIMB (n.n. iarăși 1 
Pentru a cita oară ? I). 
le-am oferit doi juniori 
cu contradezlegare, Pa
duraru și Vasiliu, și oa
menii au devenit de în
țeles.

— Aceste „mutații" — 
par — sau poate sînt
— mai simple în cazul 
unor sportivi care ră- 
min în perimetrul Ca
pitalei, dar ce se intim- 
plă ou aceia care sînt 
„schimbați" cu 
din provincie, îndepăr
tate, din Iași, 
cern...

— Vă referiți, pro
babil, la Moțoc și Filip 7

Exact.
— Ei bine, acești doi 

handbaliști, de la Agro
nomia Iași, ne-au inte
resat, socotind că ei pot 
da un bun randament in 
cadrul echipei noastre ; 
în consecință, am mers 
la Iași și le-am propus 
transfer în SCHIMBUL 
lui Pogăceanu. Apoi, au 
început tatonările la te
lefon, noi am acordat 
transferul, ei 
s-au declarat 
și băieții (n.n. Moțoc și 
Fiiip) au venit 
legare pînă în februa
rie cînd, devenind mi
litari, au căpătat drept 
de Joc...

ne-a interesat 
de la Clubul 
I-am solicitat, 
că la Dinamo 
mari șanse să

cluburi
să ști-

insă nu 
de acord
fără dez-

— Nu știu. Treaba
lui... Ce amestec mai
avem noi acum 7 1
- Fiți amabil, in in-

cheiere : care este opi-
nia dumneavoastră -v-
pe care o bănuim oti-
eializată, reprezentind
punctul de vedere al
clubului — in privința
acestor schimburi de
sportivi 7

— Slnt cit se poate 
de binevenite, intinzind 
o mină de ajutor, de 
cele mai multe ori, am
belor cluburi. Chiar zi
lele trecute 
neva de la 
șie și ne-a 
ajutăm, că 
feminină de 
gata să retrogradeze... 
LE-AM DAT cîteva fete, 
i-am ajutat ! La urnia- 
urmei, e foarte norm»!: 
cu am juniori buni, 
buni la nivelul junio
ratului, dar incă necopți 
pentru meciurile de 
campionat, de divizie... 
Atunci OFER doi juni
ori, să zicem. ȘI CLR 
un senior bun, experi
mentat. Cine e de acord 
cu schimbul, e de a- 
cord, cine nu...

— Și sportivul, 
tivul unde

— Cum 
rămine 7 !

—■ FI ce 
această tranzacție 7

— Sportivul, nu văd 
ce ar avea împotrivă... 
Mai ales că noi ii so
licităm întotdeauna 

-(subl. n.) „părerea...
(Ultima paranteză : 

șezăm față in față 
cest „întotdeauna" 
„cit sînt militari în 
men...", și nu 
știm unde se 
vărul. Punct).

a venit ci- 
Flacăra ro- 
rugat să-i 
echipa lor 
volei este

spor- 
răniîne ?
adică unde

rol joacă in

Așadar,

prea 
află

a- 
a- 
cu 

ter
mal 

ade-

Seifert-Kercio, cu secre
tarul clubului I.E.F.S., 
Petre Dragomir, care, 
dincolo de relațiile de 
bună vecinătate și de 
„împrumuturi" cu Pro
gresul, recunoaștea că 
„SPORTIVII SE SIMT 
UNEORI VlNDUȚI" — 
„schimbul" de jucători, 
mai mult sau mai pu
țin recunoscut, repre
zintă în unele cluburi 
o indubitabilă și tristă 
realitate a vieții spor
tive contemporane.

Scriind cuvîntul TRI
STA, nu ne gîndim 
neapărat sau înainte 
de toate — la rațiunea 
existenței unui aseme
nea schimb de jucă
tori, 
din 
(și explicabile), cu A- 
VIZUL acestora, nein- 
trînd în sfera compro- 
Jnisului și nelezînd nici 
una 
iate.

Ne 
mul 
schimb 
tualitatea în 
cest cuvînt. 
pi ea des, a avut darul 
să vă obosească vă 
propunem un alt. ter
men, TROC, mai aproa
pe. poate, de coordo
natele ipostazelor în- 
tîlnjte — care dispre
țuiește, sau face ab
stracție, de opinia ce
lui în cauză, a sporti
vului însuși, pe care 
vrem să credem că o 
legitate rațională a 
transferurilor, respec
tată unanim, de toate 
cluburile, Indiferent de 
tradiția, numele și re
lațiile sale, îl prote
jează. acordîndu-i lui 
— înaintea oricăror al
tor factori incluși în aria 
activității noastre spor
tive — DREPTUL de a 
opta, de a prefera... Și 
nu numai atît. Ne mai 
gîndim și la aspectul 
etic al sportului în ge
neral. aspect pe care-1 
considerăm ignorat, cu 
știință sau fără știință, 
în cel mai flagrant 
mod.

survenit uneori 
motive obligatorii

din părțile anga-

referim, 
tind, 

și

în pri- 
la acel 
în even- 
care a- 
subliniat

componența — sport a 
omului în cauză, ci și 
celelalte laturi ale per
sonalității sale, obliga
ția de a se legitima — 
și, implicit, trăi — îm
potriva voinței lui. în- 
tr-un loc străin, aflat 
uneori la sute de kilo
metri de orașul sau 
casa natală, putînd să 
deregleze nu numai 
traiectul sportiv al res
pectivului, ci chiar și 
pe cel al activității 
profesionale, al randa
mentului său uman...

„S PORTI V II SE 
SIMT UNEORI VÎN- 
DUTI“ — iată o reali
tate pe care, LEGIC, 
sportul nostru n-o ad
mite și n-o tolerează, 
dar care există, este 
recunoscută, pe undeva 
chiar cultivată.

Iar cazurile citate de 
noi — semnificative, 
la nivelul unora dintre 
marile cluburi ale tării
— sînt, cu siguranță, 
departe de a fi sin
gulare.

Încredintînd tiparului 
această bănuială, și de- 
clarîndu-ne într-un to
tal si ireconciliabil di
vorț cu această prac- 
t-iiă — repudiată de 
toate celelalte compar
timente ale vieții noas
tre sociale exercitată 
cb.iar in virtutea unor 
argumente caduce și 
stereotipe — ..nevoile 
clubului", „trebuie să 
ne apărăm prestigiul", 
etc. — încheiem aceste 
rînduri cu întrebarea : 
cît oare, cei în drept 
să ia măsuri, vor mai 
închide ochii pentru a 
se face că nu văd, ceea 
ce de fapt știu foarte 
bine că se petreoe, 
chiar sub falsa cortină 
a pleoapelor lăsate ? 
Dacă vom spune că a- 
ceasta nu este altceva 
decît complici tatei spe
răm ca aceiași ochi să 
nu ne privească mirați 
și inocenți, fiindcă 
atunci — cu adevărat
— orice comentariu ar 
deveni de prjsos.

Ieri am reușit să stăm de 
vorbă cîteva minute, la tele
fon, cu președintele Consiliu
lui județean pentru educație 
fizică și sport — Mureș, to
varășul Ion Bogdan, revenit 
pentru numai o jumătate de 
oră la sediul C.J.E.FJS. Fi
rește, tema discuției a fost 
participarea sportivilor, a ti
neretului. alături de toți ce
tățenii orașului, la înlătura
rea pericolului produs de re
vărsarea Mureșului. „Toți 
sportivii, întregul tineret din 
Tg. Mureș, spunea interlocu
torul nostru, au fost și 
la datorie, au muncit 
răsputeri pentru salvarea 
nurilor întreprinderilor, 
cetățenilor, din cartierele lo
vite de 
sute de 
fabrici, 
crează 
milului 
străzi, peste tot 
trecut apele învolburate. Vi
neri, de pildă, ne relata I. 
Bogdan, tot aparatul clubului 
sportiv Mureșul secția de 
lupte, în frunte cu antrenorul 
Fr. Boia, canolorii, baschet- 
baliștii, lucrau fără osteneală. 
Acum, cînd furia naturii a 
trecut, iar Mureșul se retrage 
încet, încet, în albia sa. toată 
populația orașului este angre
nată în înlăturarea urmărilor 
inundației.

Pot spune, a încheiat discuția 
noastră președintele organu
lui sportiv județean, că spor
tivii nu și-au cruțat forțele 
în aceste clipe și au fost cu 
toții la datorie. Nu știu pe 
cine să evidențiez, pe antre
norul de baseliet A. Borbely 
sau pe antrenorul de canotaj 
L. Torok, care miercuri și 
joi cărau alimente pentru fa
miliile din blocul unde lo
cuiesc și in cele învecinate 
din cartierul Aleea Carpați, 
sau pe maestrul sportului la 
lupte C. Hathazi, care, Ia 
locul său de muncă, la Fa
brica de mobilă, a luptat cot 
la cot cu toți salariații pen
tru salvarea bunurilor între-

sînt 
din 
bu- 
ale

calamitate. Sute și 
tineri. sportivi din 

instituții și școli lu- 
acum la degajarea 
care s-a depus pe 

pe unde au

Și
4.

acum
CONCLUZIILE

Așadar, cu sau fără voia noastră, asemenea schimburi există, se comit 
cu o frecvență neașteptată, în numeroase sectoare ale activității sportive.

Trăiește, pe undeva — nestingherită — chiar, o atitudine de comprehen
siune manifestă pentru astfel de practici, deși — repetăm — trocul de jucă
tori reprezintă pentru sportul românesc, un act consumat, într-o totală INCOM
PATIBILITATE cu legile sale, cu activitatea voluntară, obștească în cea mai 
mare proporție □ federațiilor ți cluburilor.

_ S-a condamnat, ani de zile — și se condamnă și în prezent, cu o vehe
mență la care aderăm în numele celor mai elementare principii ale eticii __
acea structură, plină de fisuri, a sportului profesionist, stăpînit de interese 

bintuit de. aranjamente de culise, abandonat „dreptății" banului, dar 
iata că sîntem nevoiți să constatăm acum — pe cît de mirați, pe atît de triști 

ca și în sportul nostru, sport coborît în stadion pentru sănătatea și optimis
mul unor largi mase de cetățeni, cuibăresc încă surprinzătoare fenomene 
negative.

Căci ce altceva reprezintă o discuție, „la un coniac", între niște condu
cători de cluburi care hotărăsc, cu împuterniciri absolute, pe care ți le auto- 
arogă, transferarea unui sportiv dintr-un loc într-altul, decît o dureroasă igno
rare a LIBERULUI ARBITRU, în ultimă instanță o divagație de la legile funda
mentale ale moralei ?

Mercjem chiar mai departe, afirmînd că neavenite sînt ți cazurile — 
aflate, desigur, în sfera respectării regulamentului de transferări — în care 
sportivii înșiși și-ar da asentimentul unor asemenea schimburi, în numele inte
resului direct.

Ridicăm această barieră în virtutea PURITĂȚII sportului, orfanism aflat, 
ca orice alt sector al realității sociale, într-o continuă dezvoltare dialectică care 
presupune, dincolo de existența unor fenomene sănătoase ți drepte, nedorita 
apariție, sau augmentare, a unor dereglări, a unor tumori ce se pot ivi în 
existența oricărui organism viu.

Vindecarea acestora din urmă, apărute în cursul unui marț evolutiv natu
ral, nu se va putea realiza — credem noi — decît în condițiile unei totale 
purități, în condițiile unui cadru organizatoric pe care sîntem gata să-l numim 
ASEPTIC.

Zadarnic vom gîndi ți spera la mutații, la acumulări, în mentalitatea 
sportivilor, dacă vom continua să-i transferăm între coordonatele unor ase
menea „schimburi", dacă vom continua să le ignorăm personalitatea, mutilîn- 
du-le resorturile morale de maximă intimitate...

Privind toate aceste aspecte în perspectivă, căutînd medicamentația care 
să scoată în afara vieții sportive „tîrgul" de sportivi — ne gîndim aici și la 
acel „împrumut pe timp limitat" legiferat de Federația de fotbal, tocmai în 
ideea fixării unui cadru oficial operațiunilor indecente care se fac în umbra 
textelor legale.

Dacă nu se va întreprinde nimic, va veni — cu siguranță — o zi cînd 
sportivii înșiși, față în față cu asemenea „aranjamente" de culise, nu vor mai 
crede în cei puși să-i conducă în cariera lor desfășurată pe stadioane.

Nu vor mai crede în ei, nu vor mai crede în noi, nu vor mai crede — 
lucrul cel mai trist —. în sport...

Ovidiu IOANIȚOAIA

prinderii. Sportivii, împreună 
cu mii și mii de cetățeni ano
nimi, au dat dovadă de curaj, 
devotament și abnegație în 
bătălia grea cu natura dez
lănțuită".

OAMENII iNVING!
CLUJ, 15 (prin telefon, de 

Ia corespondentul nostru). 
Ploile, cînd cu picături mari, 
cînd intermitente, cernute de 
o săptămînă, din sita deasă 
a norilor, au umflat pîraiele, 
torentele, apa lor acumulîn- 
du-se, treptat și în ritm ac
centuat, în Someș. Pe nesim
țite, Someșul a crescut, cum 
de multă vreme nu-și mai 
amintesc bătrînii din partea 
locului. Apoi, furia a răbuf
nit. Gherla, oraș așezat pe 
Someșul Mic, a avut ceva 
mai puțin de suferit în 
urma calamităților. Doar car
tierele din vecinătatea rîului 
și baza sportivă au fost afec
tate.

La Dej. situația a fost mai 
gravă. Apa a pătruns pînă în 
centrul orașului, gara a fost 
inundată complet. străzile 
din apropierea spitalului și 
din cartierele riverane trans
formate în canale. Stadionul 
a fost și el acoperit de apă.

Tmpotiva valurilor s-au ri
dicat mii de oameni. " 
salvatori .
militare dislocate, membrii 
gărzilor patriotice, muncitori, 
cetățeni, mici și mari, ai ora
șului. Bineînțeles, n-au lipsit 
nici sportivii. Lupta curajoa
să și plină de abnegație cu 
natura a învins. Bărci de 
toate tipurile, mașini anfibii 
și alte mijloace au fost folo
site pentru a evacua oameni 
izolați, amenințați de înec. 
Acum, cînd apele se află în 
scădere, eind numeroase vieți 
omenești și bunuri materiale 
au fost salvate, gîndurile de 
recunoștință, de mulțumire, 
se îndreaptă către cei care au 
luptat zi și noapte cu natura. 
Și. printre aceștia s-au nu
mărat și mulți oameni căliți 
pe stadioane.

Printre
ostași ai forțelor

VICTOR MOREA

k- Concursul triunghiular 
' de scrimă de la Floreasca

FLORETIȘTII ROMANI 
AU CÎȘTIGAT

A doua zi a turneului triun
ghiular de scrimă Italia-Po- 
lonia-România a fost consa
crată probei de floretă a for
mațiilor masculine, care a 
demonstrat posibilitățile, les
ne previzibile, ale sportivilor 
noștri la această armă. Cvar
tetul nr. 1 al floretiștllor ro
mâni, alcătuit din Mihai Țiu, 
luliu Falb, Ștefan Haukler și 
Ștefan Ardeleanu, a absolvit 
primele două tururi ale tur
neului cu un rezultat similar : 
11—5. în prima intîlnire, flo- 
retiștii noștri fruntași au pri
mit replica formației secunde a 
României, care a înmănun- 
chiat „speranțele" : Gabriel 
Ursovici, Tudor Petruș, Petre 
Habala și C-tin Niculescu. Pe 
parcursul primei manșe, ti
nerii au lăsat impresia că vor 
face multe dificultăți parte
nerilor din echipa 
ceasta pentru că în 
de început Ursovici 
cut categoric (5—1) 
Ier, iar Niculescu a 
înfrîngă rezistența 
(5—4), în timp ce formația A 
a echilibrat scorul prin Arde
leanu și Țiu. Dar, in conti
nuare, lamele consacraților au 
fost dirijate mai precis și 
au punctat bine, realizînd o 
victorie comodă cu 11—5 (Rea
lizatori : Țiu, Falb și Arde
leanu — 3 victorii, Haukler 
— 2 victorii) pentru România 
A ; Ursovici și Petruș — cite 
2 victorii și Niculescu o vic
torie, pentru România B).

în întîlnirea desfășurată pa
ralel, Polonia-Italia, lupta 
s-a desfășurat sub semnul in- 

căci deși repre- 
polonez 
au fost 
5—4 de 
au mai 
o dată 
cele din

întlia, a- 
asalturile 

l-a intre- 
pe Hauk- 
reușit să 
lui Falb

certitudinii, 
zentanții noului val 
au condus cu 4—2, ei 
egalați și conduși cu 
către adversari, care 
recuperat apoi încă 
de la 5—7 la 7—7. In 
urmă, Polonia a țîștigat cu 
9—7. Protagonistul meciului a 
fost Koziejowski, ambițiosul și 
talentatul trăgător în persoana 
căruia italienii au aplaudat, 
acum un an la Genova, ce 
campionul mondial de tineret 
și care, acum, i-a făcut să se 
încline pe toți floretiștii ita
lieni întâlniți. (Realizatorii sco
rului : Koziejowski — 4 v,
Liseewskl — 3 v, Kaczmarek 
și Dabrowski cite o victorie : 
Del Francia — 3 v, Miccoli și 
Bergonzelli <— 2 v).

în turul următor, prima 
noastră formație a realizat un 
nou scor de proporții (11—5) 
deși floretiștii italieni 
apărat, cu

și-au 
fermitate șansele. 

Ei ne-au egalat la 1—1, 6-au 
apropiat de la 1—4 la 3—4 șl 
chiar In continuarea asalturi
lor au luptat dtrz pentru fle
care punct. Diferența de va
loare dintre trăgătorii noștri 
și peninsulari șl-au spus, pînă

Reportaj printre cei care sfidează performanța
(Urmare din pag. 1)

versității, atît de rar văzută în aceste 
arene ale refacerii fizice și ale recon- 
fcrtăril.

Zfmbea, pentru că înregistrase o du
blă victorie : s-a reîntors la funcția lui 
dintîi — de templu deschis tuturor dori
torilor, nu numai inițlațllor — și a cîș
tigat, pentru o după-amiază de mal, în
trecerea surdă și inegală cu braseria șl 
barul, devenite acum principalele locuri 
de refugiu pentru o mare parte a tine
retului studios.

★
întrecerile urmează ritualul marilor fi- 

nale. Mai întîi o paradă de deschidere, 
zveltă și policromă, în care demarc —• 
cu ajutorul pancartelor — 19 comparti
mente, corespunzătoare tot atîtor facul
tăți angajate în Campionatul Universi
tății, „cam 600“ — estimez eu numărul, 
apreciind, totodată, că finala de anul 
acesta (a Xl-a în ordinea cronologică) 
e cea mai bogată în participare.

In tribună, suporteri zgomotoși șl spi
rituali — cum știu să fie colegii între 
ei — comunicări scurte transmise prin 
microfon și apoi, în paralel, probele.

E aproape de 5 șl soarele, aflat în ulti- 
î unde 

ditid

sj apivopc mu u buaieiu, aLiuv _ 
ma pătrime de cer, trimite jos 
calde creînd bună dispoziție șl 
gazonului miros de fin cosit.

„11,5 — cel mai bun rezultat In ____
— anunță crainicul în timp ce stadio
nul e Inundat de Felicitările" lui Clift 
Richard, „plasate" ideal de o mină.,. 
spirituală.

Lingă mine, o studentă se ridică să 
plece. „Am o treabă" — motivează ea 
colegelor și dispare mai înainte ca asis
tentul să intervină. Descompletase ^șta
feta" dar... ;,treaba-l treabă” chiar dacă 
ștafeta n-o solicită — în concurs — de- 
ott o dată la an (!).

Primii trei de la lungime sînt chemați 
pe podium. Pe primul loc... fotorepor
terul campionatelor, studentul Petru Să- 
vușcă — anul I geologie 
„Astăzi n-am fost In formă — apreciază

serii'

geografie.

el comentînd acel 6,27 m pe care-1 smul
sese. Altă dată am sărit 6,94. Lipsa de 
antrenament — tale el nodul gordian.

„Mă numesc Gheorghe Elena șl sînt în 
anul I la bulgară" — se recomandă după 
o formulă liceeană care păstrează atîta 
parfum.

Cîntă Amalla Rodriguez, soarele e 
gata să scapete, băieții zboară la 800. 
Record 1 Record I — anunță eruditul 
crainic al stadionului, în persoana Că
ruia recunosc pe fostul recordman la 
suliță, Alexandru Bizlm.

Pîlcurl zgomotoase și bine dispuse pă
răsesc, prin cele cinci guri, stadionul. 
„Dau o bere" — anunță un campion, re- 
gretînd apoi imprudența pentru că s-au 
găsit vreo 20 care să-l accepte Invitația.

Cădea seara pe stadionul care mai ju
bila incă; nu mai era nimeni. Microfonul 
înghețase de mult.

și eu, care-1 așteptam să anunțe e 
miine Campionatele Politehnicii, marți 
ale Agronomiei...

la unnă, cuvîntul. Au realizat 
cite 3 victorii Țiu, Ardeleanu 
și Haukler șl 2 victorii Falb. 
Pentru adversari, punctele su 
fost aduse de Simonoelli (3), 
Del Francia șl 
(cite unul).

Echipa secundă
— cu Niculescu. 
realizator, dar cu 
fel de ineficace ca și în pri
ma întilnire a cedat maturi
tății și omogenității formației 
poloneze. Oaspeții au totalizat 
12 victorii (Koziejowski și 
Kanikowski cite 4. iar Kaczma
rek și Dabrowski cite 2). in 
timp ce floretiștii noștri s-au 
resemnat cu 4 (Niculescu — 2, 
Petruș și Ursovici cite una).

Prima formație a României 
a cîștigat și întîlnirea cu flo
retiștii polonezi, dar nu fără 
emoții. Neținînd seama de 
faptul că adversarii au abor
dat deciși meciul și au con
dus cu 2—0, trăgătorii noștri 
s-au deconectat cînd scorul le 
era favorabil cu 7—3. Oaspeții 
au redus treptat handicapul, 
pînă la 7—8, așa îneît soarta 
meciului a fost decisă de 
mul asalt, între Haukler 
Lissewski. 
prezentantul nostru șl-a 
bilizat toate resursele, 
gînd net cu 5—1. Scorul fi
nal : 9—7 pentru România A 
(Realizatori : Falb — 3 v. Țiu, 
Haukler și Ardeleanu — 2 v : 
Kanikowski, Kaczmarek. Lis
sewski — 2 v, Koziejowski — 
1 V).

Cu același rezultat a intre- 
cut echipa Italiei reprezenta
tiva B a Românie! (De! Fran
cia — 4 v, Simoncelll — 3 v, 
Miccoli — 2 v ; Petruș. 
viei, Nitiulescu — 2 v.
— 1 v).

In meci amical, Ja spadă, 
Italia a dispus de România- 
tineret cu 14—11 (Cardone — 
4 v. Vino, Cipriani — 3 v, 
Di Loretto, Mocchi •— 2 v ș 
Cărămidă — 5 v, Isailă, Bu- 
nea — 2 v, Szabo, Podeanu
— 1 v).

Sebastian BONIFACIU

Bergonzelli
a României 

neașteptat 
Habala la

Din fericire.
ulti-

Și re- 
mo- 

cistl-

Urao- 
Ștefan

ULTIMELE
NOUTĂȚI DIN

RALIUL PRIMĂVERII»r
<<

tehnică a mașini-Revizia 
lor înscrise la startul compe
tiției automobilistice a „în
cepătorilor" se va face sîtn- 
bătă, 
după 
mîne 
cial 
școlii _ ____ _
că. Ședința tehnică, la care 
sînt invitați toți participanțiî, 
va avea loc în cursul ace
leiași zile la orele 18.

După cum s-a mai anunțat, 
startul se va da duminică la 
orele 7,30.

Departajarea concurenților 
se va face prin probele de 
îndemînare eontra-cronome- 
tru (schimbarea unei roți, 
slalom printre popice), ce se 
vor desfășura pe strada 
Cîmpina.

Celor ce au știut să-și do
zeze eforturile, să-și regleze 
viteza, să-și coordoneze miș
cările de îndemînare, să-și 
impună un stil elegant de na
vigare, podiumul laureaților 
le rezervă surprize, Asociin- 
du-se frumoasei inițiative a 
școlii de șoferi, C.E.C.-ul — 
ADAS-ul, întreprinderea Pro
nosport și uzinele Danubiana, 
oferă celor merituoși frumoa
se premii.

începînd cu orele 15, 
care mașinile vor ră~ 
în „parcul închis" spe- 
amenajat din incinta 
de șoferi, pînă dumirii-



ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
in centrul atenției la Guadalajara

jj^feUADALAJARA — 15 (prin te- 
$efon, de la trimisul special <al 
revistei ^Fotbal*, RADU URZI- 
CEANU). — După o călătorie, cu 
avionul companiei TAROM, pînă 
la Bruxelles și o noapte petre- 
Sută în acest oraș — unde echipa 

oastră a primit, intre altele, ură
rile de succes din partea lui 
Aimore Moreira, prezent cu echi- 
fea sa, Sau Paulo, Intr-un turneu 
tn Belgia •— marți dimineața am 
pornit In traversarea Atlanticului 
cu un Boeing 707 care, după 7 
ere de zbor» ne-a dus la Mon< 
ireal.

Următoarea etapă a călătoriei 4 
fost un zbor de noapte (5 ore) 
de Ia Montreal Ia Ciudad de 
Mexico» care a decurs, de ase
menea, în bune condițiuni, cu 
excepția unei scurte perioade 
cînd am trecut In plină furtună 
pe deasupra Floridei.

Primirea Ia Ciudad de Mexico H 
fost deosebit de călduroasă; iai) 
delegația noastră a petrecut pri
ma noapte pe pămtnt mexican 
Ia hotelul Versalles. Trebuie să 
precizez că, aici, la Ciudad de 
Mexico, au făcut joncțiunea cu 
delegația noastră Gornea și Tă
tara, care ne-au așteptat Ia aero
port, împreună cu doctorul Ga
briel Cherebețiu. Prima noapte 
aici n-a fost odihnitoare, din 
cauza totalei neadaptări Ia fusul 
orar, iar miercuri. 13 mai, cu un 
avion al societății Mexicana De 
Aviation, am zburu timp de 50 
de minute pînă la Guadalajara.

PETROLUL - 
DOUĂ VICTORII 

Șl Ull EGAL ÎN BULGARIA
După cum se știe, cîteva 

echipe românești au susținut 
partide amicale în Bulgaria. 
Printre ele s-a aflat și Petro
lul. în cele trei jocuri dis
putate, ploieștenii au reușit 
două victorii și un meci egal: 
2—0 cu Krakra Pernik, din 
divizia A (au marcat Moraru 
și Ciucu), 1—1 cu o altă divi
zionară A — Marek Dimi- 
trovo (autorul golului Ciucu) 
și 1—0 cu Levski Kius- 
tandil (divizia B) în 
care Ciucu, revelația turneu
lui, a înscris din nou. După 
cum ne-a declarat antrenorul 
C. Cernăianq, echipa s-a com
portat bine mai ales din 
punct de vedere al calității 
jocului prestat.

Azi, la Galafi

Oțelul-Flacăra MorenI
'/n urma acordului interve

nit între cele două echipe. 
Federația română de fotbal 
a aprobat ca partida Oțelul 
Galați — Flacăra Moreni, 
din campionatul diviziei B— 
seria I, să se dispute azi, la 
Galați.

Meciul va începe Ia ora 17.

Programul transmisiilor de radio 
și televiziune de la campionatul mondial 

de fotbal din Mexic
RADIO
— Marți 2 Iunie

23,50—01,45 = Româ
nia — Anglia

— Sîmbătă 6 iunie
23,50—01,45 = Româ
nia — Cehoslovacia

— Miercuri 10 iunie
23.50— 01,45 = Româ
nia — Brazilia

— Duminică 21 iunie
19.50— 21,45 = Finala.

TELEVIZIUNE
— Marți 2 iunie

23.50— 01,45 == Româ
nia — Anglia (direct)

— Duminică 7 iunie
16.50— 18,45 = Româ
nia — Cehoslovacia 
(înregistrare)
19.50— 21,45 = Anglia
— Brazilia (direct)

— Joi 11 iunie
16.50— 18,45 = Româ
nia — Brazilia (înre
gistrare)

MECIURI AMINATE
Din cauza calamităților na

turale din unele județe ale 
tării, Federația română de 
fotbal a hotărît să amine 
următoarele partide din e- 
tapa de mîine a campionatu
lui diviziei C : toate jocurile 
din seriile a Vl-a, a VII-a, 
și a VIII-a ; din campionatul 
republican al juniorilor și 
școlarilor: toate meciurile 
din seriile a X-a, a Xl-a. a 
XII-a, a XlII-a și a XlV-a. 
Au mai fost amînate jocurile 
din „Cupa României" Portul 
Constanța •— A. S. Armata 

Primirea care ni s-a făcut a fostj 
după aprecierile jucătorilor noș
tri, una din cele mai cordiale din 
cite le-au avut. însuși guverna
torul statului Jalisco. avocatul 
Francisco Bedina Ascensio, a ve
nit Ia scara avionului să-1 salute 
pe șeful delegației noastre, Ion 
Balaș, vicepreședinte al F.R.F., ca 
și pe ceilalți. De asemenea, au 
mai fost de față reprezentanți ai 
primăriei, ai oficialităților locale 
și ai comitetului de organizare 
pentru grupa a in-a,

La coborîrea din avion ne-au 
fntîmpinat acordurile vesele ale 
Unei orchestre de mariachis, or- 
chestranții fiind îmbrăcați in pi
torești costume mexicane. Un 
grup de fete au prins pe pieptul 
băieților cite un trandafir roșu, 
simbol al orașului» Guadalajara 
fiind supranumit ^.orașul tranda
firilor". Sosirea a fost televizată, 
multe camere de luat vederi fiind 
postate de la pista aeroportului 
pînă la autobuz. Numeroși zia
riști (care au luat primele inter
viuri) și fotoreporteri ne-au ono
rat, de asemenea, cu prezența 
lor. La hotelul ;,Gran", pe o 
imensă eșarfă, stătea scris : 
„BIENVENIDOS ECHIPA ROMA
NIA".

Orchestra de mariachis ne-a 
însoțit și la hotel, cîntînd pînă 
In clipa în care delegația noastră 
și-a ocupat locurile în camere, in 
întreg etajul al III-lea.

La numai o oră de la sosire, ia 
solicitarea presei mexicane, a

AZI ÎNCEPE TURNEUL U.E.F.A.
Scoția găzduiește, începînd de astăzi, jocu

rile celei mai importante competiții de ju
niori a continentului, turneul U.F’,.F.A.

Iată meciurile primei zile :
GRUPA A : Scoția — Bulgaria ; Suedia

— Italia ;
GRUPA B : Franța — Norvegia ; Ungaria

— Finlanda ;
GRUPA C : Olanda — Elveția ; Țara Ga

lilor — K. F. a Germaniei;

GRUPA D : ROMÂNIA — BELGIA (me
ciul se joacă la Perth) ; R. D. Germană — 
Turcia.

Din cele 8 partide, mai disputate se anunță 
a fi jocurile Scoția — Bulgaria (ciștigătoa- 
rea precedentului turneu), Suedia — Italia 
și Țara Galilor — R. F. a Germaniei. Ju
niorii români întiln^sc o formație cu o cotă 
valorică necunoscută, împrejurare care spo
rește nota ele atractivitate a meciului.

SĂ NE ANTRENĂM, 
DAR CUM?

Cine ar crede că un an
trenament are alt scop, în 
afară de acela de a pregăti 
și de a pune la punct anu
mite lipsuri ? Iată însă că 
joi, pe stadionul „Progresul", 
cele două jocuri de antrena
ment — Dunărea Giurgiu — 
Progresul (rezerve) 0—0 șl 
Progresul — Tehnometal 
4—1 (3—1) — au avut darul 
de a răsturna convingerile, 
într-o atmosferă de totală 
indisciplină, au abundat faul
turile, urmate de accidentări 
(uneori foarte grave — cum 
a fost cazul lui Dumbravă).

D. UJENIUC

— Duminică 14 iunie
19.50— 21,45 - Sferturi 
de finală (direct)

•— Miercuri 17 iunie
23.50— 01,45 = Prima
semifinală (direct)

— Joi 18 iunie
16.50— 18,45 = A doua 
semifinală (înregistra
re)

— Sîmbătă 20 iunie
23.50— 01,45 = Locul
3—4 (direct)

— Duminică 21 iunie
19.50— 21,45 = FINALA 
(direct).

Este probabilă prezen
tarea unor înregistrări de 
la întîlnirile U.R.S.S. — 
Mexic, Cehoslovacia — 
Brazilia, Italia — Uruguay 
și Cehoslovacia — Anglia, 
în cazul obținerii lor, pro
gramarea acestor înregis
trări va fi anunțată ulte
rior.

Tg. Mureș, Minaur Zlatna 
— Petrolul Ploiești și C.S.M. 
Sibiu — „U“ Cluj, precum și 
partida din divizia B Vago
nul Arad — Minerul Baia 
Mare.

Aceste partide se vor dis
puta la o dată ce va fi sta
bilită ulterior.

Celelalte meciuri din divi
ziile B și C, campionatul re
publican al juniorilor și șco
larilor și „Cupa României" 
vor avea Ioc conform progra
mului anunțat. 

fost organizată în holul hotelului 
o conferință de presă, la care 
au fost intervievați conducătorul 
delegației noastre, Ion Balaș, an
trenorii Angelo Niculescu și Eme- 
rich Vogi, dr. Dumitru Tomescu, 
precum șl semnatarul acestor 
rînduri. Temele : pregătirea și 
perspectivele echipei României în 
acest turneu, cit și amănunte 
despre sportul românesc.

După cele aproximativ 14 ore 
de zbor, a urmat o binemeritată 
odihnă, iar după-amiaza, pe aleile 
și peluzele din spatele hotelului, 
în jurul piscinei de înot. lotul 
nostru a efectuat un prim antre
nament de dezmorțire. In prima 
seară, Ia Guadalajara, s-a dormit 
mai bine, mai ales că, spre deo
sebire de temperatura din timpul 
zilei — peste 30°C, seara timpul 
este mai răcoros. Primele consta
tări ale dr. Tomescu arată că 
fiecare jucător a dormit între 6 
și 8 ore, ceea ce —- privind pro
blema din punct de vedere a 
aclimatizării se apreciază ca fiind 
satisfăcător. Ziua de joi a în
ceput cu o partidă de „muncă 
voluntară", în sensul depozitării 
în magazia hotelului a lăzilor 
sosite cu vaporul din țară și cu- 
prinzînd sticle de apă minerală» 
alimente (salam de ibiu, cioco
lată), obiecte de artizanat pentru 
ornarea etajului și pentru crea
rea unei ambianțe care să ne 
amintească in permanență de pa
trie. La ora 10, delegația s-a în

ÎN CUPA SI ÎN DIVIZIILE B
T

Așadar, activitatea fotba
listică continuă să fie în a- 
tenția amatorilor de sport, cu 
toate că prima divizie este 
în vacanță. Azi și mîine, în» 
programul competițional fi
gurează întreceri care, cre
dem noi, vor satisface aș
teptările miilor de iubitori 
ai sportului cu balonul ro
tund.

VICTORIA MORENI 
RECIDIVEAZĂ !

Pe agen'dă sînt înscrise 
partide din cadrul 16-imilor 
„Cupei României", a campio
natelor diviziilor B și C, pre
cum și meciuri din campio
natul republican al juniori
lor și școlarilor.

Vom acorda întîietatea 
„16“-imilor, pentru că in a- 
ceastă fază a popularei com
petiții își fac debutul for
mațiile divizionare A. Vor a- 
vea ca adversare echipe par
ticipante In campionatele di
viziei B, C și chiar județene, 
care au meritul de a fi scos 
din cursă formații mai bine 
cotate. Vorbind de aceste e- 
chipe „mici" ne referim la 
Minerul Moldova Nouă șl la 
o mai veche cunoștință a 
noastră, Victoria Moreni, ca
lificată și în ediția trecută în 
aceeași fază.

Oare vom fi martori ai u- 
nor noi surprize ? Ce părere 
au divizionarele A ?

După cît se pare, unele for
mații din „B“ vor să ate
nueze supărarea suporterilor 
lor printr-o comportare ono
rabilă în „cupă". E vorba, de 
pildă, de Chimia Rm. Vîlcea 
și Metalul Tr. Severin, ocu
pantele ultimelor locuri din 
clasamentul seriei a Il-a.

In divizia b —
O „MINIETAPA"

Fiindcă am pomenit de di
vizia secundă, trebuie să a- 
rătăm că mîine va avea loc 
o semietapă : 5 partide în se
ria I și 3 în a doua. Liderul, 
Progresul București, n-a ma
nifestat veleități în cupă, ca, 
de altfel, și urmăritoarea sa, 
Metalul Tîrgoviște. Așa îneît, 
cursa lor continuă, ambele

ALEXANDRU TOTH
A RENUNȚAT LA ARBITRAJ

Arbitrul orădean Alexandru 
Toth o trims o scrisoare 
Colegiului central al arbitri
lor, prin care cere să nu 
mai fie delegat la nici un 
meci, înțelegînd să se retragă 
din această activitate.

Hotărîrea luată de Al. Toth, 
și neînsoțită de nici o expli
cație, surprinde, dat fiind 
faptul că el mai avea 2 ani 
pentru a atinge limita de 
vîrstă fixată în arbitraj. 

dreptat spre baza complexă a 
clubului Guadalajara, dotată cu 
instalații dintre cele mai moderne 
și care a fost închiriată de dele
gația noastră pe tot timpul șede
rii. La primul antrenament, sub 
supravegherea lui Angelo Nicu
lescu, Nicușor a lucrat cu por
tarii, iar Covaci cu jucătorii de 
cîmp. A urmat un joc la două 
porți (două reprize a 15 minute), 
în timpul căruia fotbaliștii aveau 
obligația să șuteze la poartă din 
afara careului. Echipa In tricouri 
albastre a cîștigat cu 2—0 și a 
avut următoarea alcătuire : Rădu- 
canu — sătmăreanu, Lupescu, 
Dan, Mocanu, Dinu, Radu Nun- 
weiller, Dembrovschi, Dobrin, 
Neagu, Lucescu Dumltrache a 
participat numai Ia prima parte 
a antrenamentului, părăsind tere
nul în momentul în care s-a tre
cut la jocul la două porți. La 
î,ll”-le fără tricouri au evoluat : 
Adamache — Ivăncescu, Pescaru, 
Ghergheli, Deleanu, Domide, Du
mitru, Gornea, Tufan, Tătaru și» 
cîte-o repriză, Covaci și Nicușor. 
La sfîrșit, jucătorii ne-au decla
rat că au suportat bine efortul 
primului antrenament.

Azi (n.r. ieri), după-amlază; va 
avea Ioc un al doilea antrenament 
tot la complexul Jalisco de 
Guadalajara, unde ne vom antre
na zilnic pînă duminică, cînd 
tricolorii vor susține primul joc 
de verificare în compania echi
pei din Liga I Laguna. Meciul se 
desfășoară In orașul Torreon.

SIC»
jucînd mîine, pe terenurile 
proprii. în seria a II-a, de 
menționat partida de la Re
șița (C.S.M. — Olimpia Ora
dea), în care localnicii, în 
cazul obținerii ambelor punc
te, vor intra în plutonul frun- 
taș, micșorînd totodată dife
rența față de lider.

★
în divizia C, multe jocuri 

ale căror rezultate nu vor 
aduce modificări importante 
în configurația clasamente
lor după această etapă, pen
tru că majoritatea liderilor 
sînt scutiți de emoții dato
rită rezervei de puncte.

în cîteva serii ale diviziei 
C toate partidele au fost a- 
mînate. Acolo, unde, din cau
za inundațiilor, oamenii luptă 
cu îndîrjire pentru stăvilirea 
apelor, pentru salvarea vie
ților omenești și a bunurilor 
materiale. Sperăm ca viața 
să-și reia în cel mai scurt 
timp cursul nqrmal, astfel ca 
sportivii de pe aceste melea
guri să se întilnească din nou 
pe stadioane.

AZI, ULTIMA
'• Deoarece tragerea' Loto 

din 15 mai a.c. a fost amî- 
nată pentru duminică 17 mai 
a.c., amintim că azi este ul
tima zi pentru procurarea 
biletelor la această tragere 
la care se aplică măsura ca 
participanții să-și aleagă pre
mii în bani sau autoturisme.

Tragerea va avea loc mîi
ne la orele 19 în sala clu
bului Finanțe-Bănci din Ca
pitală — str. Doamnei nr. 2, 
începînd de la ora 19.

• Concursul Pronosport hr.
20 de duminică 17 mai a.c. 
a fost anulat, deoarece o se
rie de terenuri au devenit 
impracticabile.

• Premiile concursului spe
cial Pronoexpres din 6 mai 
1970 :

Extragerea I: Categ. a 
II-a : 3x61 862 lei; a IlI-a : 
9,4x9 872 lei ; a IV-a : 66,8x 
1 389 lei ; a V-a : 164x566 lei; 
a Vl-a : 6 837,1x50 lei. Extra
gerea a II-a : Categ. A : 3,5x 
30 028 lei ; categ. B : 4,8x
21 896 lei ; categ. C : 14,9x 
7 054 lei ; categ. D : 70,5x500 
lei ; categ. E : 1 084x100 lei ; 
categ F : 14 074,6x20 lei.

Cîștigătorii premiilor de 
cîte 61 862 lei : Gherman 
Gheorghe — București, Ar- 
hire Gheorghe — Suceava și 
Chiriac Ortansa — Bacău.

Premiile suplimentare :
Categ. G : 2,8 variante (2 

autoturisme Trabant' 601 șl 
0,8 variante 16% a 3 080 lei) ;

JURNAL
MEXfCAN
Sosifi fi... așteptafi

Pînă în prezent 8 echipe 
au sosit în Mexic în vederea 
marilor confruntări i Brasi
lia a sosit prima, la 2 mai, 
urmată de Anglia la 4 mai. 
în ordine au sosit apoi lotu
rile Perului, Belgiei, Salva
dorului, Uruguayului, Româ
niei și Bulgariei. Pînă la 21 
mai sînt așteptate să soseas
că celelalte finaliste i Cehos
lovacia, Maroc, /talia, U.R.S.S. 
R.F. a Germaniei, Suedia. 
Ultima așteptată este lotul 
Israelului.

Englezii se plictisesc
Antrenament, odihnă, ore 

de lectură, vizionarea pro
gramelor de televiziune — 
iată programul englezilor din 
primele zile petrecute în 
cantonamentul de la Guada
lajara. Și totuși, deși la pri
ma vedere programul este 
destul de încărcat, numeroși 
jucători s-au plîns de plicti
seala și de lipsa de variație 
a programului. La propune
rea conducerii lotului, în 
numeroase ziare mexicane au 
apărut anunțuri de felul a- 
cesta i „Pentru echipa de fot
bal a Angliei, cumpărăm tn 
cel mai scurt timp crose de 
golf, discuri, pickup-uri, a- 
parate de radio cu tranzis
tore care pot recepționa pro
gramele B.B.C.".

Pentru peruvienl — 
o afacere excelenta 

în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc la 
Lima, un purtător de cuvînt 
al federației peruviene de 
fotbal a declarat că „pentru 
echipa lor, actualul campio
nat mondial de fotbal costă 
nu mai puțin de 250 000 de 
dolari! Să nu credeți insă 
— a spus în continuare vor
bitorul — că acești bani au 
fost scoși din vistieria fede
rației. Nici nu aveam de 
unde... pentru că forul nos

Alf Ramsey (în centrul fotografiei), încadrat de Banks (stingă) jj Bobby Charlton (dreapta) 
și... de întregul lot. Englezii au făcut la Guadalajara o primă luare de contact cu tere
nul mexican Pe fețele lor zîmbitoare se citește optimismul. Să însemne asta ceva 7

Fotoi U.P.I.

ZI LA LOTO
categ. H : 43,5 (37 excursii la 
Istanbul, 3,5 var. 50% a 1 750 
lei șl 3 var. 10% a 350 lei) ; 
categ. I : 164.8 var. (132 var. 
a 1000 lei, 25,5 var. 50% a 
500 lei și 7,3 var. 10% a 100 
lei) ; categ. J : 472,6 var. (373 
var. a 100 lei, 57 var. 50% a 
50 lei și 37,6 var. a 10%).

Premiile speciale
Categ. L: 1 var. autotu

rism Dacia 1300 ; categ. M î 
2,5 var. (2 autoturisme la a- 
legeny și 0.5 var. a 5 500 lei) ; 
categ. N : 6,3 var. (5 excursii 
la Roma și Florența și 1,3 
var. a 850 lei) ; categ. O :
58.7 var. (57 excursii la Is
tanbul și 1,7 var. a 350 lei) ; 
categ. P: 105,1 var (98 var. 
a 1000 lei și 7,1 var. a 100 
lei) ; categ. R: 171,5 var. 
(164 var. a 500 lei și 7,5 var. 
a 50 lei) ; categ. S : 299,8 
var. (281 var. a 100 lei și
18.8 var. 10%) ; categ. T : 
7 954 var. (7 439 var. a 30 lei 
și 515 var. 10%).

DE LA I.E.A.B.S.
Se aduce la cunoștința a- 

matorilor că începînd de azi 
16 mai a.c. Ștrandul Tinere
tului este pus Ia dispoziția 
publicului în fiecare sîmbătă 
și duminică iar bazinul aco
perit Floreasca este deschis 
pentru public zilnic începînd 
de miine duminică 17 mai 
a.c. 

tru fotbalistic este destul de 
sărac. Cum am acoperit su
ma 7 Foarte simplu. Cu ani 
in urmă, prevedeam califica
rea echipei noastre in tur
neul final, și pe baza acestei 
prezumții, încă din 1968 am 
contractat numeroase partide 
internaționale. în ultimii trei 
ani reprezentativa noastră a 
susținut (sub diferite denu
miri). nu mai puțin de 44 de 
meciuri internaționale. înca
sările realizate In aceste 
jocuri s-au ridicat la 1 400 000 
de dolari, realizînd un bene
ficiu net de aproape un mi
lion de dolari. Iată de ce, da
că din această sumă vom 
scade cheltuielile pentru ac
tualul C.M. (250 000 de dola
ri), ne vom da seama de fru
mosul beneficiu realizat"

Tntr-adevăr, o excelentă a- 
facere.

in tabăra 

brazilienilor
Jucătorii brazilieni își con

tinuă vizita în orașul Gua
najuato, dar aici nu li s-a fă
cut primirea zgomotoasă de 
la Guadalajara. Acest lucru 
este motivat de corespondenți 
și prin faptul că locuitorii 
din Guanajuato se pasionea
ză mai mult pentru jocul de 
basse-ball. O singură pancar
tă pe care se putea citi 
„Bienvenidos brasilianos" I a- 
tîrnată la intrarea hotelului 
„Parador" marca prezența 
fotbaliștilor „cariocas".

După primele zile petrecute 
în țara aztecilor, părerea gene 
rală a masivului lot brazilian 
este unanimă 1 ,.Ne simțim 
ca acasă'; avem totul ce ne 
trebuie pentru ca pregătirile 
să decurgă în cele mai bune 
condițiuni."

Din lot fac parte 22 de ju
cători, antrenorul principal 
Zagallo, antrenorul care se 
ocupă de pregătirea fizică a 
echipei, medicul lotului, pa
tru masori, șapte conducători 
și... doi bucătari.

Cîteva date legate de lotul 
foștilor campioni mondiali nu 
sînt lipsite de interes.

— Cel mai tînăr component

UNDE MERGEM?
AZI

FOTBAL. Stadion Politeh
nica, ora 17: Sp. studențesc— 
Crișul Oradea („Cupa Româ
niei").

HANDBAL. Teren Dinamo, 
ora 16,45 : Dinamo—Șc. sp. 
Ploiești (juniori) ; ora 18s 
Confecția—Rapid București 
(A f) ;

CAIAC—CANOE. Lacul Sna- 
gov, de la orele 9 și 16 : 
„Cupa Dinamo“.

RUGBY. Teren Vulcan, ora 
17,30 : Vulcan—Progresul.

TIR. Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : „Cupa Olimpia".

MÎINE
FOTBAL. Stadion Dinamo, 

ora 10 : Metalul București— 
U.T.A. („Cupa României). Sta
dion Progresul, ora 15,30 c 
Progresul București—Dunărea 
Giurgiu (juniori) ; ora 17 : 
Progresul București—Ceahlăul 
P. Neamț (div. B). Teren E- 
lectronica, ora 17 : Electroni
ca—Ș.U.T. Galați (div. C). Te
ren Laromet, ora 15,30 : La- 
romet—I.M.U. Medgidia (ju
niori) ; ora 17 : Laromet— 
I.M.U. Medgidia (div. C) ; Te
ren Gloria, ora 13 : Mașini u- 
nelte București—Farul Con
stanța (juniori) ; Teren Con
structorul. ora 17 : Flacăra ro
șie București—Chimia Tr. Mă
gurele (div. C). Teren T.U.G., 
ora 17 : Sp. muncitoresc Bucu
rești—Dacia Pitești (div. C). 
Stadion Dinamo (teren II), ora 
13 : Dinamo București—Uni
rea Cîmpulung Mușcel (juni
ori). Teren „23 August" II. ora 
10 : Șc. sp. Energia București— 
Ș.S.E. nr. 2 București (juniori). 
Teren „23 August” IV, ora 13: 
Centrul „23 August" București- 
I.C.A.B. Arcuda (juniori). Te
ren Olimpia, ora 13 Flacăra 
roșie București—Chimia Tr. 
Măgurele (juniori). Stadion 
Giulești, ora 13 : Rapid—Da
cia Pitești (juniori). 

al lotului este Marco Ante», 
nio (18 ani), în timp ce de
canul de vîrstă este portarul 
Felix (32 de ani).

— Iată unele obiecte din 
trusa lotului i 170 de tricouri 
galbene, 40 tricouri albastre, 
200 de chiloți albi și albaș
tri, 240 de perechi de ciorapi 
albi, 60 de perechi de cio
rapi negri, 66 de perechi de 
pantofi de tenis și 66 pe
rechi ghete de fotbal, 80 de 
mingi, dintre care 30 albe, 
iar restul galbene cu alb.

Pele va fi accidentat in meciul 

cu Cehoslovacia —• prevede 

un ordinator electronic 

mexican I
Orologiul nevăzut al lui „El 

Mundial" Iși picură secundele În
cet, mult prea încet în compara
ție cu acceleratele bătăi ale ini
milor suporterilor din lumea În
treagă. Zilele trec greu In aștep
tarea primelor partide, setea de 
fotbal fiind potolită doar de ști
rile privind antrenamentele pro
tagonistelor, jocurile lor de veri
ficare și, în lipsă de altceva, 
pronosticurile furnizate de spe
cialiști sau de (la modă în aceste 
zile !) ordinatoarele electronice.

Un ingenios gazetar mexican, 
Rogelio de Bretania a „educat" în 
fotbal un asemenea ordinator, 
care impasibil și, precis, impar
țial furnizează zilnic vești, unele 
din ele uluitoare, cu referire la 
rezultatele întîlnirilor, autorii go
lurilor și chiar la... accidentările 
unora dintre fotbaliști. Astfel, 
„specialistul" gazetarului mexican 
a însemnat sec pe banda sa mag
netică cum că în cea de a treia 
zi a C.M. R.F. a Germaniei va în
vinge Marocul cu 3—0 prin golu
rile înscrise de Beckenbauer, Mu
ller și Held, că Belgia va dispune 
de Salvador cu 3—1 și că Brazilia 
va obține victoria în partida cu 
Cehoslovacia la o diferență mini
mă : 3—2, printr-un gol Înscris 
de Edu. Ordinatorul a mai preci
zat că celebrul Pele nu va termi
na acest meci, fiind accidentat in 
prima repriză !!!

RUDAKOV - ACCIDENTAT
După cum se știe, echipa 

U.R.S.S. a susținut la Bogota un 
meci de verificare în compania 
echipei ^Millionarios" cu care a 
terminat la egalitate (0—0). în 
cursul acestui joc portarul sovie
tic Rudakov s-a accidentat și 
medicii au declarat că Rudakov 
nu va putea fi utilizat timp de 
două săptămînl.

HANDBAL. Teren Tineretu
lui, ora 9: I.E.F.S.—Construc
torul Timișoara (A f) 5 ora 
10,10 : Universitatea București- 
Universitatea Timișoara (A f) î 
ora 11,20 e Steaua—Universita
tea Cluj (A m) ; ora 12,30 5 
Steaua—Șc. sp. Craiova (ju
niori) ; ora 15: Șc. sp. nr. 3 
București — Liceul nr. 2 Con
stanța (junioare) ; ora 16: CI. 
sp. șc. București—Știința Vă
leni (junioare) ; ora 17 : Șc. 
sp. nr. 2 București—Șc. sp. 
Călărași (juniori) ; ora 18,15 : 
Progresul București—Voința
Odorhei (A f).

CAIAC—CANOE. Lacul Sna- 
gov, de la orele 9 și 16 : „Cu
pa Dinamo" (probe de viteză).

LUPTE. Sala Steaua — 
greco-romane (Steaua Bucu
rești—Dunărea Galați—C.F.R. 
Timișoara—Steagul roșu Bra
șov) ; sala Progresul-Greco-ro- 
mane (Progresul București— 
I.P.R.O.F.I.L. Rădăuți—Rapid 
București—A.S.M.T. Lugoj) ; 
sala Rapid — Libere (Rapid 
București—Nicotină Iași — 
Mureșul Tg. Mureș—A.S.M.T. 
Lugoj). Toate reuniunile în
cep de la ora 10 (campiona
tul diviziei A pe echipe).

ATLETISM : Duminică ora 
8,45, stadion Viitorul, „Cupa 
Viitorul” pentru juniori II și 
III.

TENIS DE CIMP : Sîmbătă 
și duminică, ora 9. pe tere
nurile de la Centrul de an
trenament nr. 2, Ghencea și 
Dinamo : C.S.U.—Construcții— 
Dinamo Buc, Progresul Bucu
rești—Steagul roșu Brașov, 
Steaua—Politehnica Cluj (cam
pionatul divizionar pe echipe).

RUGBY. Teren Ghencea, 
ora 10,30 : Steaua—Grivița Ro
șie : stad. Tineretului ora 9: 
S.S.2—Constr. și Școlarul—Ra
pid.

TIR. Poligonul Tunari, de la 
ora 9: „Cupa Olimpia".

NOI AVANTAJE PENTRU PARTICIPANT!
Săptăminal se atribuie autoturisme la Loto, Pronoexpres și Pro

nosport—Moskv ici 408, Dacia 1100, Skoda 100 S fi Skoda 1000 M.B. la alegere.

Amănunte la agențiile LOTO — PRONOSPORT.



De la trimisul nostru special, VICTOR BĂNCÎULESCU

PREOCUPĂRI ELECTORALE
DAR Șl PRACTICE

In cadrul sesiunii
AMSTERDAM 15 (prin te

lefon). — Cu tarpoarea obiș
nuită adunărilor ce au prea 
multe de rezolvat dintr-o da
tă și nu au de fapt dorința 
de'a o face, sesiunea C.I.O. 
își continuă lucrările în a- 
cest spirit.

In urma alegerilor care au 
avut loc o zi întreagă, noua 
compoziție a Comitetului exe
cutiv C.I.O prezidat de A- 
very Brundage arată astfel : 
cei trei 
lordul 
contele
(Franța) 
main van Karnebeek. 
membri — Ade Ademola 
(Nigeria), Konstantin An
drianov (U.R.S.S.), Silvio Ma- 
galhaes Padilha (Brazilia), 
Juan Antonio Saramanch 
(Spania), Tsuneyoshi Takeda 
(Japonia).

Preocupările electorale nu 
au putut împiedica continua
rea discutării unor probleme 
practice. Cea mai importantă 
s-a arătat a fi reglementa
rea relațiilor dintre C.I.O. 
și Fedrația internațională de 
solii care a dat naștere — 
după violentul discurs al 
lui Avery Brundage — mul
tor comentarii și dubii pri
vitoare chiar Ia programul 
Jocurilor de la Sapporo, fără 
a. maj vorbi de cel al Jocu
rilor viitoare de la Denver, 
într-un elegant comunicat 
de presă, ni s-a adus la cu
noștință că cele două părți 
interesate se vor mai întîlni

vicepreședinți sint 
Killanin (Irlanda), 
Jean de Beaumont 
și olandezul Her- 

ia.r

Comitetului Internațional Olimpic
cursul anului pentru a

în lume
I

____  I . ____________

în 
pune la punct o colaborare 
menită să permită desfășu
rarea concursurilor de schi 
în conformitate cu regulile 
olimpice, însoțind aceasta cu 
o explicație destul de vagă 
dar, oricum, în măsură să 
lase deschisă calea spre un 
compromis care să nu peri
cliteze programul Jocurilor 
Olimpice de iarnă.

Toate preocupările de ac
tualitate nu pot atinge, însă, 
ecourile recentelor alegeri 
pentru Jocurile Olimpice din 
1976. „Corriere dejlo Sport", 
din Roma, nu a ezitat să-și 
intituleze corespondența tri
misului său special: „Privi
legiu pentru lumea occiden
tală" făcînd aluzie la alege
rea curioasă 
toare la care s-a oprit 
parte a conclavului 
același sens, ziarul 
furier Allgemeine 
titrează un cursiv din pagi
na a doua : „Păcat pentru 
Moscova" în care se subli
niază : „Regretăm că Uniu
nea Sovietică nu a putut ob
ține Jocurile din 1976 pentru 
Moscova". Solicitările ziariș
tilor, pe lingă membrii C.I.O., 
în vederea obținerii unor 
opinii nu au dat, firește, re

in ședința sa din 15 mai, 
de voturi pentru, 28 de voturi _____ ___,____,
Comitetului olimpic al Republicii Sud-Africane din Comitetul 
Internațional Olimpic. Pină acum, reprezentanții acestei țari nu 
erau admiși la Jocurile Olimpice, dar Comitetul său olimpic era 

recunoscut de către C.I.O.

și surprinză- 
. '. o 

C-I.O. în 
„Frank- 

Zeitung"

cea 
pen- 
box.
von

zultate pentru că aceștia sint 
obligați să păstreze secretul 
votului lor. în schimb, re
prezentanții federațiilor spor
tive internaționale nu s-au 
sfiit să-și spună părerea. Lt. 
col. R„ H. Russel, președin
tele A.I.B.A.. consideră că 
alegerea făcută la Amster
dam nu ‘este cea mai potri
vită. După opinia sa, Mos
cova ar fi fost gazda 
mai. ihdicată cel puțin 
tru țurneul olimpic de 
De asemenea, baronul
Falz-F’ein, vicepreședinte ,al 
Federației internaționale de 
săniuțe, și-a exprimat pă
rerea că singurele candidate 
în măsură să-și respecte pro
misiunile ar fi fost Moscova 
și Vancouver. în concepția 
sa, aceste două orașe ar fi 
reprezentat două țări care 
pînă acum nu au avut oca
zia să organizeze Jocurile 
Olimpice și, deci, ar fi me
ritat, 
noare.
rației 
spus : 
au înțeles lucruri esențiale 
și au făcut o alegere care 
nu slujește intru totul intere
sele sportului mondial".

Lucrările sesiunii C.I.O. 
continuă.

din plin, această o- 
în încheierea decla

sate, făcută presei, a 
„Membrii C.I.O. nu

sesiunea C.I.O. a decis, cu 35 
contra și 3 abțineri, excluderea

Calificările pentru C. E. de baschet feminin

ROMÂNIA învingătoare 

la scor asupra SUEDIEI
ORADEA, 15 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Vineri seara, în Sala Arma
tei, a început turneul de ca
lificare pentru C.E. de bas
chet feminin, care se va dis
puta. în luna septembrie în 
Olanda. în deschidere, bas
chetbalistele Austriei au avut 
de înfruntat un adversar 
destul de dificil în selecțio
nata Oradei, (inlpcuitoare 
neoficială a reprezentativei 
R. F. a Germaniei, care a 
anunțat în ultimul moment 
că nu va participa la tur
neu). In excelentă zi de coș, 
localnicele 

special prin 
Covaci) de 
fața zonei 
triece ș.j au 
ritaitea timpului. Se 
însă, că antrenorul K. Krap- 
pel nu a vrut să arate tot 
ce poate echipa sa decît în 
ultimele minute. Doar atunci 
au ‘evoluat în „cinciul" de 
bajă Bilik, Pane, Puchner, 
Zinner și Vosika, care au 
surprins printr-o apărare 
„om la om" destul de agresi
vă echipa Oradei 
final neașteptat de clar față 
de evoluția de pină atunci a 
întrecerii, Austria a învins

au punctat (în 
Vigh, Balogh și 
la distantă în 

sportivelor aus- 
condus în majo- 

pare,

Intr-un

I

Al 53-lea Giro d’Italia por
nește luni pe șoselele peninsu
lei in formă de cizmă, sub 
semnul marilor incertitudini. 
Va fi sau nu va fi la start 
Eddy Merckx ? Participarea 
excelentului ciclist belgian la 
prima mare probă clasică a 
sezonului rutier continuă să 
fie învăluită de mister. Nu 
numai pentru rațiuni publi
citare, este limpede. Merckx 
a ajuns pentru „bucla" italia
nă — o problemă. După ce în 
1968 el spulbera toate speran
țele tifosilor, lăsînd în urma 
sa pe Girnondi et Co., a venit 
revanșa crîncenă. Anul tre
cut, în momentul cînd bel
gianul lua din nou cu asalt 
victoria, el este stopat în chip 
cu totul neașteptat: doping ! 
La capătul celei de-a XVl-a 
etape, invincibilul Eddy era 
nevoit să înapoieze tricoul roz, 
în ciuda protestelor sale dis
perate. Duelului său cu Feli
ce Girnondi, eternul său ri
val italian, îi fusese rezervat 
un sfîrsit amar, nedorit. Jar 
succesul final al acestuia de
venea nul și neavenit. Fiind
că, în epilogul întregii afa
ceri, parafat de tribunal, lui 
Eddy Merckx avea să i se 
dea întreaga dreptate. Marele 
campion nu se dopase...

Acum, computerele au cal
culat laborios preponderenta 
șanselor lui Merckx în ceea 
ce urmează a fi reeditarea 
duelului întrerupt atît de in
oportun, în ediția trecută. Nu
mai că asul belgian, cu am
biții sporite, își negociază la 
singe atuurile și cere acum 
cote imense de credit și ga
ranții financiare organizatori
lor, care au atita nevoie de 
el. O acerbă luptă de culise 
se dă încă înainte de start și 
rezultatul ei nu va fi cunos
cut — așa cum cer .cutumele 
svortului profesionist — decît 
în ultimul moment.

Dacă peninsularii nu vor 
avea un compatriot pe pri
mul loc în Turul Italiei, ei

AZZARO CONDUCE
PLUTONUL SĂRITORILOR

tși vor găsi compensația 
proape sigur într-o altă 
trecere a campionilor care 
ghit kilometri. Este vorba insă 
de sportul cu motor, care își 
programează mîine, pe cir
cuitul de la Le Mans, cea dc-a 
doua rundă a campionatului 
mondial de motociclism. Li
der, după testul inaugural de 
la Nurburgring (R.F.G.), este 
cunoscutul campion italian 
Giacomo Agostini și — bine
înțeles — motocicleta sa M V. 
Agusta, care au toate șansele 
să rămină în fruntea clasa
mentului și după Marele Pre
miu al Franței.

Și sportul amator are punc
te de atra fie in zilele ce ur
mează, pe filele calendarului 
internațional, tn Secția ce- 
țurilor și a cintecelor din cim
poi, șî-au dat întîlnire spe
ranțele cele mai autentice ale 
fotbalului continental, cele 16 
echipe naționale de juniori ca
lificate in turneul final 
U.E.F.A. Fotbaliștii noștri de
butează azi, la Perth, în com
pania unei „necunoscute" — 
Belgia. După acest prim hop, 
pe care-l dorim trecut cu suc
ces, urmează alte două de 
factură dif&rită, viitorii noș
tri adversari din grupa D fi
ind echipele Turciei și R. D. 
Germane, ultima fiind finalis
ta competiției de anul trecut. 
Ea a pierdut trofeul doar prin 
tragere la sorii, după o finală 
egală cu Bulgaria.

O săptămină bogată în eve
nimente pe agenda tenisului 
pe echipe. Campioanele ra
chetei, reunite în 22 de re
prezentative naționale, se pre
gătesc să înceapă marți, la 
Freiburg, în R. “ 
niei, întrecerea 
ționala „Cupă 
internaționale", 
dentă. feminină 
vis. Titlul este 
chipa S.U.A., care 
adversarele cele mai reduta
bile în obișnuitele sale rivale, 
tenismanele australiene, engle
ze și franceze. Și davls~cup* 
manii se pregătesc pentru o 
nouă apariție. Se d.ispută tu* 
rul doi în zona europeană a 
competiției, în cadrul căruia

F. a Germa- 
pentru tradi- 
a Federației 
o corespon- 
a Cupei Da- 
apărat de e- 

va avea

„Nu sint dopat!" declara Eddy Merckx la Savona, anul trecut 
in mai, cînd organizatorii lui Giro îi anunțau descalificarea. 
Duelul Merckx — Girnondi, încheiat atunci cu o lovitură de 

teatru, reîncepe luni
jucătorii României primesc, 
la București, vizita echipieri
lor Greciei.

In fine, tot săptămina vii
toare, două campionate euro
pene în discipline sportive 
nou împămintenite pe conti
nentul nostru: la Berlin se 
intilnesc așii judo-ului. iar la 
Hamburg cei ai karate-ului.

Radu VOIA

Iugoslavia și U.R.S.S. pornesc favorite 
in „maratonul" baschetbalistic

din sala Tivoli

ÎN ÎNĂLȚIME
C«1 m*l buni performeri eu- 

ropetii »> «nulul 1« săritura în 
Înălțime (in «er liber) ;
2,17 m E. Assaro (Italia)
2,16 m J, nundmark (Suedia) 
2, !6 m V. Bolșov (URSS)
2,16 m T. Zacharias (RFG) 
2,15 m 
2.14 m
2.13
2.13
2.13
2.13

DECERNAREA

m 
m 
m 
m

Șcrban loan (România) 
D. Andjelkovlcl (Iugos.) 
J. Koussoulos (Grecia) 
L. Major (Ungaria) 
I. Kelemen (Ungaria) 
S. Celion (Suedia).

TROFEELOR FAIR-PLAY
în cadrul unei solemnități 

desfășurate la Paris au fost 
decernate Trofeele fair-play 
,,Pierre de Coubertin" pe a- 
nul 1969 sportivilor spanioli 
Pedro Zaballa (fotbal) și 
Francesco Buscato (baschet).

Campionatul european de șah pa echipe
La Kapfenberg (Austria) 

se desfășoară turneul final 
al campionatului european de

ÎNOTĂTORI
DIN 11 ȚĂRI

LA BLACKPOOL
Piscina de 55 yarzi (apă 

de mare) din Blackpool găz
duiește astăzi și mîine un 
irtare concurs internațional 
de înot, la care și-au anun
țat participarea sportivi din 
11. țări. Vor fi prezenți cam
pioni olimpici, recordmani 
mondiali și europeni^ printre 
care R. 
Wetzko 
Bjedov, 
slavia), 
(Italia), Yvonne Brage (Sue
dia), A. Lang-Lenton, J. 
Chicoy (Spania), H. Lampe, 
W. Schiller, R. Merkel 
(R.F.G.) sa.

șah pe echipe, cu participa
rea reprezentativelor din opt 
țări. După disputarea a 5 
runde. în clasament conduce 
echipa U.R.S.S. cu 34 ’/a. 
puncte și 4 partide întrerup
te, urmată de Iugoslavia 27 
V2 (4) p. R. D. Germană 26 
‘/a (5) p. Ungaria 26 (3) p, 
Cehoslovacia 24 (4), Bulgaria 
21 (5) p. Spania 13 V2 (1) p. 
Danemarca 10 1/2 (3) p.

Matthes, Gabrielle 
(R.D.G.), Djurdja 

Mirjana Segrt (Iugo-
Novella Calligairis

SANTIAGO DE CHILE, 15. 
— Raliul Londra — Ciudad 
de Mexico a continuat cu 
desfășurarea etapei Chiliene, 
pe ruta Putaendo — Illapel. 
Din nou 
mobiliștii 
faptului 
unul din 
provocînd 
donuri. Cel mai bun timp a 
fost realizat de Hannu Mi
kola (2h 11), urmat de

au dominat auto- 
finlandezi, în ciuda 
că traseul

cele mai dificile, 
numeroase

a fost

aban-

Tiparul: I. P. .Informafia", sir. Brezoianu nr. 23w25, București

cu 67—62 (29—32). Au arbi
trat bine : M. Wizsek (Polo
nia) și G. Dutka (Romania).

In meciul cu Suedia, re
prezentativei României i-au 
trebuit 10 minute pentru a 
da peste cap zona incomodă 
a adversarelor. Surprinse (ca 
întotdeauna cind 
acest sistem de 
sportivele noastre 
perioadă cînd au 
perant. Apoi, tirul a devenit 
din ce in ce mai precis, in
tercepțiile și contraatacurile 
tot mai frecvente, iar ca ur
mare scorul a luat propor
ții. La pauză. România avea 
un avans de peste 20 de 
puncte, iar pînă la urmă a 
cîștigat cu 87—32 (37—14).

Âu arbitrat 
rael) și H. 
(Austria).

Sîmbătă au 
Suedia—Selecționata 
și România—Austria.

D. STANCULESCU

au în față 
apărare), 

au avut o 
ratat exas-

E. Atlas (Iz-
Hasselbacher

loc meciurile :
Oradei

Cele 7 echipe cane au ră
mas în cursă pentru dobîn- 
direa celui' de al VI-lea titlu 
de campioană mondială în
cep astăzi veritabilul maraton 
baschetbalistic din sala_ Ti
voli. Pentru prima oară în 
istoria acestei competiții, 
turneul final înregistrează 
prezența a 4 formații euro
pene și doar trei echipe dc 
peste Ocean. Dc altfel, majo
ritatea specialiștilor prezenți 
la actuala ediție, care au ur
mărit întrecerile preliminare 
și. în același timp, ultimele 
meciuri test ale naționalei 
țării gazdă înclină să acorde 
cele mai mari! șanse selecțio
natelor Iugoslaviei și- U.R.S.S.

Actuala deținătoare a titlu
lui a strălucit în primele par
tide, demonstrînd că în ciu
da numeroaselor modificări 
operate de Aleksandr Go- 
melski în lotul celor 12 ju
cători ea este la fel de pu- 
lernică ca-rt 1967, la Monte
video, cînd a adus pentru

prima oară trofeul suprem 
pe continentul european. în' 
același timp însă, îvo Danei® 
și coechipierii săi anunță ma-^i 
rea performanță a baschetu-^ 
lui iugoslav, promițînd înfo-r 
caților lor suporteri medalii
le de aur. . j

Cele două pretendente p6r-£ 
nesc cu prima șansă în con-< 
fruntarea directă cu repre
zentativele S.U.A. (lipsită ,dn 
marile valori ale baschetului 
american, care activează îix 
echipele Studențești) și cea a. 
Braziliei, care învinsă eate-i 
goric în amicalul cu Spariiai 
(73—92), desfășurat în urină 
cu; 10 zile la Madrid, a fost 
la un pas de a pierde Și în 
fața Italiei.

Prima etapă programează’ 
astăzi partidele S.U.A. — 
Cehoslovacia, Iugoslavia — 
Italia și Brazilia — U.R.S.S. 
(repriza secundă va fi trans
misă la televiziune în jurul 
orei 22,15).

NOASTRE SPRE TURME UL CANDIDATELOR LA TITLUL MONDIAL
în turneul zonal pentru 

campionatul mondial feminin 
de șah, încheiat la Vrnjacka 
Banja (Iugoslavia), reprezen
tantele țării noastre, Elisabeta 
Polihroniade și Gertrude 
Baumstark, au obținut o fru
moasă și meritată victorie, 
clasindu-se pe locurile 1—3 la 
egalitate cu tînăra Maria I- 
vanka (Ungaria) și obținînd 
astfel calificarea pentru etapa 
următoare a competiției.

A fost un turneu dificil atit 
datorită valorii participante
lor — în marca majoritate 
jucătoare cu experiență 
repetate succese -r- cît și mi
zei mari ; numai primele trei 
locuri dădeau drept de par
ticipare la turneul interzonal. 
Cum numărul candidatelor cu 
veleități era destul 
lupta s-a desfășurat 
mosferă de mare 
sportivă, in special 
a doua a întrecerii, 
loarea fiecărei jumătăți 
punct creștea pe măsura a- 
propierii finișului. In aceste 
condițiuni, calificarea ambe
lor noastre jucătoare, în dauna 
puternicului trio iugoslav, for
mat din surorile Jovanovici și 
Konarkowska, constituie fără 
îndoială un rezultat excelent 
și — așa cum au subliniat . și 
cronicarii șahiști din țara prie
tenă — pe deplin meritat.

și

de mgre, 
într-o at- 

tensiune 
în partea' 
cînd va- 

de

Ut 1 2 3 4 5 6 7 a 9 1C 11 12 13 14 kyfol

1 ELISAWM POLIHRONIADE ROMÂNIA ■id 'A Iz 7z 1 1 f'2. ■i d 0 1 1 1

2 GEțTWDE BAUMSTARK ROMÂNIA ^■1 O 4, O i 1 A 0 1 1 1 1 1

S MARIA IVAMKA UNGARIA % 1 4 0 O 1 4 1 1 1 1 Vi.
4 ►.ATI* JOVANOVICI IUGOSLAVIA % 0 0 4 O 1 4 1 1 1 Ă S'/2
5 ROJlȚA JOVANOVICI a 1 1 /X O 1 O 1 a 0 1 •1 1

6 HENRiETA KONARKOVSKA tf O O- 1 O 1 4 •72. O 4 T 1 1 1 1 8
7 t-VELYNE TR0IAN6KA BULGARIA 0 0 0 1 0 '/z d % 1 1 1 4 8
8 URSULA WASnET^KY RF6 72 0 a O 1 1 0 0 1 0 1 1 ' 6

9 FE’NNY HEEM3KERK olanda 0 5 0 O d 0 1 ■i 1 *2 1 b

10 MIRA LITMANOWICZ POLONI» 0 O 7z T O O 1 1 
•2 1 1 6

M iNG&D TUK olanda 1 O O O 1 0 0 < O O i-i 1 5

12 Dinah 003SON ANGL)A 0 0 <5 0 0 0 0 T O 1 T 1 Ui
13 ALfREDA HAUSNfR AUSfRlA a 0 X 0 0 0 0 0 7& a ’4 >i 72

14 CMAlERlMf BVf’He iRLANt-A 0 0 O 0 O 0 0 Q 0 0 O UT

Jucătoarele noastre au lup
tat pentru calificare cu mul
tă ambiție, fiecare în felul 
său. Elisabeta Polihroniade, 
mai experimentată, a jucat cu 
siguranță, pierzînd o singură 
partidă (la Tuk, datorită unei 
inovații teoretice în deschi
dere) și cîștigînd citeva par
tide bune (la Litmanowicz, 
Heemskerk). în mod neaștep
tat, Gertrude Baumstark a ju
cat în acest turneu mult mai 
combativ decît de obicei, ceea 
ce s-a dovedit o tactică bună: 
din primele zece partide ea 
a realizat scorul record de 9

BRUXELLES: ȚIRIAC-NÂSTASE ELIMINĂ

PE ENGLEZII
BRUXELLES, 15 (Ager- 

pres). — Tenismanii români 
Ilie Năstase și Ion Țiriac 
s-au calificat în semifinalele 
probei de dublu din cadrul

COX-STILWELL

TURNEU INTERNATIONAL DE FOTBAL 
TINERETPENTRU

BELGRAD 15 (Agcrprcs).— 
Intre 21 și 28 iunie va avea 
loc la Rijeka un mare tur
neu internațional de fotbal 
pentru echipele de tineret. 
In afara a 8 echipe iugo-

slave la acest turneu au fost 
invitate echipe de club din 
8 țări : U.R.S.S., Anglia, Ita
lia, R.F. a Germaniei, Ceho
slovaciei, Elveția, Ungaria și 
Bulgaria.

RADAR MONDIAL

campionatelor internaționale 
„open" ale Belgiei care au 
loc la Bruxelles. în partida 
din sferturi de finală, Năș- 
tase și Tiriac au eliminat 
cu 6—4, 6—2, 7—9, 6—2 pe
rechea engleză Cox-Stilwell. 

în sferturile de finală ale 
probei de simplu bărbați s-au 
disputat numai două partide: 
olandezul Okker l-a învins 
cu 6—3, 1—6, 6—0, 6—4 pe 
americanul Riessen, iar He
witt (Republica Sud-Africa- 
nă) l-a întrecut cu 
6—3, 6—0 pe spaniolul 
tana.

în turneul feminin, jucă- 
toarea franceză Francoise 
Durr a cîștigat cu 6—4, 6—2 
în fata americancei Mary 
Ann Curtis.

6—4, 
San-

puncte, impunînd concursului 
o trenă greu de susținut. La 
sfirșit a obosit și a pierdut 
două partide, dar bagajul de 
puncte acumulat s-a dovedit 
suficient pentru împărțirea 
locului I.

în general nivelul turneului 
a fost înalt. Majoritatea par
ticipantelor au venit bine pre
gătite și în multe partide am 
putut asista la dueluri pe 
tărîm tactic și teoretic ase
mănătoare acelora din turne
ele masculine, ceea ce mar
chează, fără îndoială, un cert 
progres al șahului feminin. în 
același timp, însă, aceasta im
pune o 
ce mai 
ține și 
tins.

Succesul obținut 
Banja a deschis 
lor două jucătoare 
către marele turneu interzo
nal, care urmează să se dis
pute. în toamna acestui aii. 
Unde ? Nu se știe încă. Tra
tativele între organizatori sint 
în curs. în orice caz, dacă 
federațiile olandeză și spa
niolă vor renunța la organi
zare s-ar putea, așa cum spu
nea arbitrul 
neului. Mișa 
goslavia să 
terzonalul.

Indiferent 
avea loc acest concurs, 
tru jucătoarele noastre el va 
reprezenta o mare posibilitate 
de afirmare. Și, poate, cu o 
bună pregătire, multă ambi
ție și voință, primele safe 
trei locuri — cele care asi
gură participarea la turneul 
candidatelor — nu se vor do
vedi inaccesibile.

pregătire din ce in 
bună, pentru a men- 
ameliora nivelul a-

la Vrnj'acka 
drumul ce- 

românqe

principal al tur- 
Petronici, ca 

organizeze și
Iu- 
ill-

cînd și unde va
peil-
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— spune dr, Steinbach — sta
bilirea unor vinovați și con
cedierea acestora produce de 
multe ori un reviriment ra
pid și pronunțat in compor
tarea echipei. în realitate prin 
acest procedeu .are loc un 
proces psihic de transfer al 
sentimentului de culpabilitate 
asupra „țapului ispășitor”, care 
eliberează de vină pe ceilalți 
component! al echipei.

După profesorul Steinbach, 
tn acest fel se explică de ee, 
de exemplu, imediat după 
schimbarea persoanei antre
norului, unele echipe cunosc 
o transformare In bine, ca și 
cum ar fi fost atinse de o 
baghetă magică. în realitate, 
transformarea nu se datorește 
calității de „făcător de mi
nuni" a noului antrenor, ci 
doar schimbării în sine a per
soanei antrenorului.

de energie înaintea unei intil- 
niri fără să simtă puțin trac, 
bazat pe un anumit respect 
față de adversar. Teama este 
un stimulent endogen, cu e- 
fect pozitiv asupra perfor
manței. în schimb, spaima are 
efect paralizant. De aceea, o 
justă dozare a pregătirii psi
hice devine o necesitate. îh 
general, subaprecierea adver
sarului, manifestată prin a- 
Uordarea jocului fără trac, nu 
permite mobilizarea rezerve
lor de energie. Așa se și ex
plică faptul de ce, de multe 
ori, se obțin rezultate bune cu 
adversari de renume și rezul
tate slabe cu adversari infe
riori.

ACCIDENTE DE „PRO
GRAMARE"

outsiderului este mai modest. 
De aceea, de multe ori, chiar 
în situația în care este con
dus, outsiderul se comportă 
mai bine decit echipa care 
sa află în postură de favorit.

JUSTIFICĂRI

FORMA SPORTIVA SI 
MOTIVAȚIA PSIHICA

De multe ori, o echipă pre
gătită ,în mod temeinic și 
vîiid toate motivele ca să 
afle în „formă” nu obține 
tuși rezultatele așteptate, 
ceasta pentru că. in multe 
zuri, echipa este lipsită 
motivația corespunzătoare 
fortului cerut. Conceptul 
„formă” cuprinde în mod
cesar .și existența unei sufi
ciente motivații psihice.

De multe ori, o anumită 
doză de‘ teamă față de ad
versar poate avea un rol po
zitiv. Unele echipe nici nu-și 
pot mobiliza toate rezervele

a- 
se 

to- 
A- 
ca- 
de 
fi
de 

ne-

De obicei, sportivul de per
formanță își „programează" 
comportarea pentru jocul în 
vederea căruia se pregătește 
în raport cu felul cum își ima
ginează desfășurarea acestuia. 
El concepe în minte contri
buția sa la joc și astfel șe 
„conectează" la acest eveni
ment. Dacă jocul se desfășoa
ră conform cu ceea ce a con
ceput jucătorul, totul este în 
regulă. Dar sportivii labili, 
sensibili, .se demobilizează — 
parțial sau total — îndată ce 
apar surprize în desfășurarea 
partidei, dacă jocul nu decurge 
conform cu ..programul" ima
ginat. De obicei, outsiderii, e- 
chinele neimpovărate psihic cu 
roiul de favorit, suferă mai 
puțin de pe urma accidente
lor de ..programare”. Penti-u 
aceste echipe, neprevăzutul nu 
are un efect atît de demobi
lizator, fiindcă „programarea”

tn cazul In care accidentele 
de acest fel decid soarta jo
cului, apar tot felul de jus
tificări. Aceste justificări nu 
reprezintă de obicei altceva 
decit o încercare de a trans
fera vina pentru eșec asupra 
unor cauze obiective, indepen
dente de voința jucătorilor, 
Sint de vină: tactica greșită 
indicată de antrenor, vremea, 
terenul, indispozițiile fizice, 
piedici în pregătire și alte îm
prejurări. Orice explicație pare 
a fi bună, în afară de cea re
ală și care este, adeseori, de
mobilizarea nejustificată la 
prima surpriză apărută, fapt 
ce a contrazis programul par
tidei așa cum a fost imaginat 
de jucători. Dar, în aceste ca
zuri soluția cu „țapul ispă
șitor" nu mai are efect. De 
aceea o justă programare a 
partidei în imaginația jucăto
rilor, adică prevăzind și re
acțiile în cazul unor „surpri
ze", trebuie să facă parte din 
pregătirea psihologică pentru 
meciurile importante.

In „cursa pacii"

Polonezii din nou victorioși!
VASILE TEODOR PE LOCUL V

Disputată vineri pe ruta 
Ustj nad Labem — Hradec 
Kralove, 1Ș6 km, etapa a IV-a 
a „Cursei Păcii* s-a bucurat 
de o vreme favorabilă, cu 
soare și temperatură ridicată. 
Sprintul de la Michov a fost 
cîștigat de ciclistul francez 
Alain Nogues, Sprintul de 
cățătere de la km 165 revine 
ciclistului cehoslovac Labus. 
Finalul a fost dominat, ca și 
în. celelate trei etape, de ru
tierii polonezi aflați într-o 
formă sportivă deosebită. De 
această dată victoria a reve
nit alergătorului ZENON 
CZECHOWSKI, în vîrstă de 
24 de ani, de profesie meca
nic. O bună performanță 
a realizat și ciclistul nostru 
Vasile Teodor, clasat al V-lea, 
în același timp cu învingăto
rul.

Iată clasamentul etapei i 
1. Z. CZECHOWSKI (POLO
NIA) ; 2. Hanușik (Polonia); 
3. Hava (Cehoslovacia); 4.
Smol’k (Cehoslovacia); 5. VA-

SILE TEODOR ; 6. Ciubrici
(Iugoslavia); 7. Stayen (Bel
gia) ; 8. Tanev (Bulgaria); 9. 
Prchal (Cehoslovacia); 10.
Svorada (Cehoslovacia) — a- 
celași timp ; în acest pluton, 
care a numărat 73 de rutieri, 
se aflau și rutierii români 
N. Ciumeti, Al. Sofroni» și 
V. Sele.tan. în clasamentul ge
neral individual continuă să 
conducă rutierul polonez SZU- 
ROWSKI, urmat la 46 s de 
Hanușik și la 1:20 de Cze- 
chowski tot din reprezentati
va Poloniei. Vasile Teodor Se 
află pe locul 10 la 2:50 de 
lider. Pe echipe primul loc 
este deținut de POLONIA. 
Urmează la 4:29 Cehoslovacia 
și la 6:24 R.D, 
chipa României 
locul 8.

Astăzi este zi
Hradec Kralove, după care — 
duminică ■—, caravana „Curs.ei 
Păcii* va intra pe teritoriul 
Poloniei.

Germană. Er 
se află p'e

de odihnă; la

TELEX • TELEX » TELEX • TELEX

LONDRA-MEXIC
Timo Makkinen (2h 25). Fot
balistul englez Jimmy Grea
ves a ocupat locul 6, 
timpul de 2h 50.

în clasamentul general, 
der a rămas finlandezul Mi
kola, pe „Ford Escort", 
mat 
Makkinen 
francezul Guy Verrier 
troen DS 21).

Dupăetapa chiliană, 
curenții s-au prezentat

cu

ur- 
săude compatriotul

(Ford Escort) si
(Ci-

startul etapei speciale argen- 
tiniene. Primul a trecut la 
San Juan (Argentina) polo
nezul Sobieslaw Zasada, pe 
,,Ford Escort". După 20 de 
minute a sosit Mikola. Auto- 

. inobilistul francez Robert
Neyret a trecut primul 
punctul de control de
Tinogasta (405 km), 
de polonezul Zasada.

In cursă au mai rămas 42 
de echipaje.

La Tokio au fost stabilite 
două noi recorduri atletice 
ale Japoniei : Tomizawa 2,18 
m la înălțime și Nambu 
7,98 m la 
cursul de 
nya), Saisi 
de 800 m 
gîndu-1 pe

lungime. în con- 
la Nakuru (Ke- 
a cîștigat 
în 1:49,8, 

Keyno.

proba 
învin-

con- 
la

la 
la 

urmat

desfășoară în Berlinul Occi
dental : Carmichael-Chan-
freau 6—2, 6—2, 6—4 ; Pa- 
nata-Bungert 11—13, 6—3, 
9—7, 6—.1 ; Goven-Nowicki
6—0, 4—6, 6—0, 7—5 ; Spear- 
Barclay 8—6, 6—0, 7—5 ;
Elschenbroich-Pokorny 6—1, 
6—3, ~ ‘

■
La

Ibar 
K.O.
boxerul 
Harris.

■
Citeva __

cursul de tenis desfășurat la 
Las Vegas : Laver-R. Moore 
4—6, 7—5, 6—2 ; Roche-Se- 
gura 6—4, 6—3 j Emerson-

Holmberg 8—6, 6—8, 6—3 ; 
Gonzales-T. Ulrich 6—4, 
3—6, 6—3 ; Gimeno-Drysdale 
8—6, 6—2.

6—1.

Competiția de sabie pe e- 
cliipc dotată cu „Trofeul Gus
tavo Marzi" a fost ciștigată 
de selecționata U.R.S.S. Cite
va rezultate tehnice: U.R.S.S.- 
Polonia 10—6, Xtaiia-Ungarîa 
9—7 ; U.R.S.S.-Ungaria 
Ungaria-Polonia 8—8 
60) ; U.R.S.S.-Italia 
(65—61).

de laîn turneul de tenis
Ashe-McDonald

6—0 ; Matthews-Gilti- 
nan 6—3, 3—6, 8—6 ; Maud- 
Wilson 8—6, 6—4 ; Margaret 
Court-Patty Hogan 6—1, 
6—2.

Londra : A.
9—7,

Madrid, Jose Manuel 
„Urtain" a învins prin 
în repriza a 

american
III-a pe
Charles

9—7; 
(64— 
8—3

rezultate din eon- Man-
In optimile de finală ale 

probei de simplu din turneul 
internațional de tenis ce se

Partide de fotbal :
Chester United — Eintracht 
Frankfurt pe Main 2—1 ; pc- 
narol Montevideo ■— Uriiver- 
sidad Chile 2—2.

40358


