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Învingîndu-l pc Gulyas:

I. JIRIAC S-A CALIfICAT
Primele jocuri ale întâlnirii 

dintre tenismanii
români și sovietici

TURNEULUI
DE EA MUNTE CAREU

leri, in turneul de tenis de la 
Monte Carlo, reprezentantul țării 
noastre Ion Țiriac a obținut o altă 
prețioasă victorie. L-a învins pe 
Gulyas (Ungaria) — pentru a doua 
oară în acest sezon — și s-a cali
ficat în semifinalele turneului. In 
primul set a cîștigat Țiriac cu 
6—3, al doilea l-a pierdut cu 6—0, 
pentru ca în setul decisiv să fie 
cu mult mai proaspăt decît adver
sarul său și să obțină victoria cu 
6—2. în celelalte partide din „sfer
turi" Pietrangeli (Italia) l-a învins 
pe Javorski (Cehoslovacia) cu 6—1, 
6—1, Fletcher (Australia) l-a elimi
nat pe americanul Riessen cu 6—1, 
3—6, 8—6. iar Santana (Spania) a 
cîștigat Ia chilianul Pinto Bravo 
cu 6—4, 6—3.

în semifinale, Tiriac îl va întîlni 
sîmbătă după-amiază pe Pietran
geli.

La dublu bărbați, Țiriac face pe
reche cu Pietrangeli. Ei s-au cali
ficat pentru turul al doilea. între
cerile iau sfîrșit luni după-amiază.

Azi, de la ora 14,30, pe terenu
rile parcului sportiv Progresul din 
strada Dr. Staicovici, va Începe 
întîlnirea amicală a tenîsmanilor 
români șl sovietici. Se înfruntă 
titulari din loturile reprezentative 
de seniori șl tineret ale celor două 
țări, viitori participant! ta jocu
rile pentru «Cupa Davis" și „Cupa 
Galea”.

Din programul primei zile re
marcăm apariția tinerilor noștri 
jucători fruntași Hie Năstase și 
Petre Mărmureanu, pe care-i vom 
revedea la lucru după participarea 
la o serie de turnee peste hotare. 
Din rîndul oaspeților se distinge 
Serghei Lfhaciov, o cunoștință 
veche a noastră, care șl-a adău
gat recent pe „cartea de vizită" 
cîteva succese remarcabile, ca 
victoria asupra americanului 
Clark Graebner obținută la Ale
xandria. Lihaciov este și un re
dutabil jucător de dublu, el cu
cerind — împreună cu Bașkeeva 
— titlul de campion ta mixt în 
turneul citat mai 
unul din 
victoriei echipei 
„Cupa Națiunilor" 
învingătoare în finală asupra se
lecționatei S.U.A.

tn întrecerea tinerelor rachete 
este interesant de urmărit pe 
campionul unional de juniori 
Vladimir Korotkov, în luptă cu 
„speranțele” noastre. Codin Du
mitrescu și "Sever Dron.

Iată, programul jocurilor de azi: 
ora 14,30 : Mărmureanu — Ivanov 
și Dron — Korotkov. După ter
minarea acestor meciuri se vor 
disputa în continuare partidele 
Ilie Năstase — Ldhaciov și Dumi
trescu — Kakulea.

sus. A fost
factorii principali ai

UJt.S.S. în 
de la Cairo,

Bomânia - B. S. S. Armeană
Ia gimnastică

După cum am mai anunțat, 
spectatorii bucureșteni vor 
putea urmări marți, 12 aprilie, 
un concurs internațional de 
gimnastică : România — R.S.S. 
Armeană. întrecerea va avea 
loc în sala Floreasca, începînd 
de la ora 17. Lotul oaspeților 
va fi compus din : A. E. Kara
petian, G. K. Arutiunian, V. S. 
Rașmacinikov, A. E. Simonian, 
G. R. Keșinian, O. Darbinian, 
E. P, Așianț — la băieți, J. E. 
Galuian, A. Davtian, N. T. Cia- 
holian, T. Ter-Gukasian, O. Mu- 
radian, G, B. Vardanian, M. R.

Vețihian, A. Djumanian, L. Se
menova — la fete.

în întrecerea masculină noi 
vom alinia prima reprezenta
tivă, iar în cea feminină for
mația secundă. Echipele vor fi 
alcătuite din următoarele lo
turi : Gheorghe Tohăneanu, 
Ion Zamfir, Vasile Coșariu, 
Marcel Simion, Anton Cadar, 
Gheorghe Condovici, Aurel 
Gruin și Alexandru Silaghi ,- 
Mariana Ilie, Eleonora Florian, 
Gabriela Parisianu-Cristian, 
Cornelia Sav, Mioara Popescu, 
Maria Bozolan, Claudia Voicu, 
Rodica Ghiulea, Aurelia Holub.

Joi, 14 aprilie, sportivii ar
meni vor face o demonstrație 
la Brașov.

Mariana Ilie in stînd pe mîini 
la paralele

„Cupa Metalurgistul“ la motocros
Duminică 

din incinta 
14) se va desfășura concursul de motocros dotat cu „Cupa Metalur
gistul”. Concursul programează alergări la clasele 250 și 500 cmc — 
avansați (cîte 2 manșe la fiecare clasă) și 300 cmc — începători 
(1 manșă). Datorită reamenajării traseului, concursul va putea avea 
loc în orice condiții atmosferice.

dimineață, începînd de la ora 10, pe traseul de motocros 
complexului sportiv pantelimon (capătul tramvaiului

La școala sprintului de la Șosea 
(a se citi: stadionul Tineretului) 
.studiază" . 
reșteni. In 
.atelierele» 
elevi nr. 1 
Voiciioiu),

zeci de tineri bucii - 
fotografie, unul din 
Școlii sportive de 

(antrenor prof, Radu 
în plină activitate.. -

Foto : V. Bageac

Tînărul luptător Ion Baciu (Steaua) și-a perfecționat „supleul“ 
pe care în final îl continuă cu măiestrie pentru a întinge prin tuș

Foto: A. Neagu

„Oraș" II, seria a IV-a
Exasperat că de trei săptămîni nu scriu 

un rînd despre meciurile văzute, dumi
nică cel mai bun cronicar de fotbal mă 
ia cu el.

— Ai să mergi cu mine ! — îmi spune.
— Am să merg.
— Unde are loc meciul ?
— în București. Pe stadionul Construc

torul.
— Bine, o să facem cronica împreună! 

In ce categorie joacă
— Oraș II, seria a 

repede.
— Meci ușor !
— Ei, sigur, pentru 

numai „A“...
— Carnet de notițe ți-ai luat ?
— Luat. în fiecare duminică îmi iau, 

dar degeaba. Nu iese cronica.
— O să iasă !...
Cînd ajungem în fața stadionului îmi 

văd colegul specialist în fotbal că se 
oprește o clipă și duce mîna la buzuna
rul hainei.

— Nu-i nevoie de legitimație — îi 
spun. Aici intră cine vrea și pleacă cine 
poate...

— Nu înțeleg.
— Știți, 

ceva ’ mai 
cimitir !

— Spre
— Spre
— Parcă spuneai...
— Da, fiindcă face latură comună cu 

gardul dărîmat al... în sfîrșit, propun 
să ne grăbim. A început meciul și nea 
Mitroi n-o să poată rezista mult. Ne-a 
reținut două ochiuri în plasa de sîrmă 
ce înconjoară terenul ! Vă rog, pe aici...

băieții ?
IV-a — răspund

dv. care scrieți

pe terenurile astea se joacă 
,bărbătește“. Să mergem spre...

ce 7
terenul nr. 4.

Așa... Salut, nea Mitroi, și-țî mulțumesc! 
Poftiți... Cum se

— Ca prin sită.
— Arta grafică 

trează la centru
— Nu-1 văd.
— Nici eu. Bănuiesc însă că-i în gră

mada aceea de jucători care se depla
sează ca un ciclon spre tușă. Exact. 
Uitați-1, a scos capul !

— Dar ce-i face ?
— Nimic. A dat probabil vreo lovitură ■ 

liberă în favoarea oaspeților și acum 
cei de la „Grafica” îl... plimbă puțin pe 
sus.

— Notează asta !
— Credeți că e nevoie ?
— Cum, tovarășe ? Dumneata permiți 

ca un arbitru să fie bruscat ?
— Eu nu permit, dar...
— D’aia nu-ți ies cronicile cum tre

buie ! Fii atent că s-a reluat partida. 
Acum de ce a fluierat arbitrul ?

— N-a fluierat el. A fluierat un spec
tator. Toți au fluiere la ei. Și fiecare...

— Notează și asta ! Urmărește extre
ma „Agronomiei”... Frumoasă fază ! .
Păcat că a ieșit mingea afară.

— N-a ieșit. Dunga albă care se vede 
nu e tușa.

— Dar ce e ?
— Stratul de chiștoace aruncate pe 

teren.
— Formidabil gol ! A înscris „Agrono

mia
— Eu am plecat.
— De ce ?
— E mai prudent.
— Cum, omule, doar a fost un gol 

perfect valabil. Te rog să-1 notezi !

vede 7
Cine joacă 7 
cu Agronomia.
Victor Roșu.

Arbi-

LUPTĂTORII ASTEAPTA PRIMUL GONG!J

La sfîrșitul acestei săptă
mîni, echipele de lupte „gre- 
co-romane" și „libere" din 
categoria A iau startul în edi
ția anului 1966 a campiona
telor republicane. Astfel, la 
Baia Mare. Lugoj, Reșița și 
Craiova evoluează duminică 
cele 12 formații de „greco- 
romane" iar la Hunedoara, 
Cluj, Brăila și Lugoj au loc 
— sîmbătă și duminică — 
reuniunile de 
bere".

Iată cîteva 
pecte de la
țiile de lupte pe 
care le-am vizitat 
în aceste zile.

as-
sec-

pentru „libere" cît și pentru 
„greco-romane" le-au fost a 
sigurate: sală corespunzătoa
re, saltele, prelată, treninguri 
și dresuri, ghete etc. Le lip
sește doar un manechin de 
antrenament pentru „greco- 
romane"

LUPTĂTORII DE LA 
STEAUA VOR SĂ-I 

OPREASCĂ PE DINAMO- 
VIȘTI DIN CURSĂ...

17 ediții consecutive, de Ia 
înființarea campionatului re-

RAID ANCHETĂ

LA DEBUTANȚII ÎN „A" — 
PROGRESUL BRĂILA

După îndelungate străduin
țe, antrenorul AL Tătaru a 
reușit să-și vadă visul împli
nit : echipa de lupte libere De 
care o pregătește a promovat 
în prima categorie a țării! 
Așadar, în campionatul din 
acest an sportivii brăileni vor 
evolua în compania unor 
luptători cu îndelungată expe
riență, ca Fr. Bolla — cam
pion european sau cunoscuții 
internaționali AI. Geantă, N 
Cristea, Gh. Tăpălagă, P. Poa- 
lelungi, St. Tampa ș.a.

în vederea acestor confrun
tări luptătorii brăileni și-au 
sporit volumul și intensita
tea antrenamentelor pe mă
sură ce se apropia campiona
tul.

Condițiile de pregătire atît

publican pe echipe Ia lupte 
„greco-rcmane", titlurile de 
campioni au revenit sportivi
lor de la Dinamo. în ultimii 
ani însă luptătorii de la 
Steaua au fost la un pas de 
victorie. La ediția care va fi 
inaugurată duminică cei de la 
Steaua sînt hotărîți să-J 
concureze serios pe dinamc 
viști în cursa pentru primul, 
loc. Antrenorul lor, Gh. Șutou,-, 
dispune de un lot valoros ? 
cat. 65 kg: S. Popescu, G.* 
Corneanu ; cat. 70 kg : A. 
Șandragan ; cat. 78 kg : I. Ga
bor, C. Badea ; cat. 87 kg; N. 
Neguț, P. Stroie; cat. 97 kg; O 
Tache ; cat. grea: N. Pavel țf 
G. Mezinca.

Cele 6 antrenamente săptă 
mînale pe care le efectuează 
sportivii de la Steaua sînt c 
garanție că în campionatul! 
din acest an ei se vor pre-

— Pot să notez și lovirea intenționată 
șl chiar repetată a arbitrului 7

— Crezi că 7...
— V-am spus eu ! Și acum fiindcă 

inevitabilul s-a produs, să așteptăm eli
minarea de pe teren a „sportivului". Nu 
durează mult. Normal, a ieșit singur 
afară. Ce atîtea discuții inutile pe mar
ginea unul fleac ! In primul rînd, omul 
a jucat la el acasă. A, să fi făcut asta 
în deplasare, pe „Autobuzul” sau pe alt 
teren, se schimba situația ! Dar așa !...

— Dar așa, ce 7
— Nimic. După cum vedeți, s-a reluat 

meciul.
— Mergem la cabine să luăm numele 

celui eliminat. Pînă ajungem noi acolo 
se termină și partida...

tn cabina arbitrilor, lume multă. Prin
tre cei prezenți, și delegatul echipei 
Arta grafică. Moment emoționant. Se 
înmînează arbitrului principal carnetul 
celui eliminat !

— Vă rog să ne scuzați — spune cu 
glas stins delegatul de la „Grafica". 
Regretăm cele petrecute... Poftiți carne
tul jucătorului

— Vă rog să 
arbitrul Victor 
acest carnet !

— Vă rog să 
delegatul, dar n-am observat că respec
tivul carnet nu este al celui eliminat. 
Poftiți adevăratul carnet !

— Vă rog să mă scuzați — insistă 
arbitrul — dar jucătorul de pe fotografia 
acestui nou carnet nu este cel eliminat.

deranja totuși dacă l-ați ell- 
aeesta 7
de acord să fie suspendat în 
Vasile Șincan 7 
aici noi decidem.

eliminat !
mă scuzați — răspunde 
Roșu, dar nu primesc

mă scuzați continuă

VASILE GODESCU
COSTIN CHIRIAC

(Continuare în pag. a 2-a)

— V-ar 
mina pe

— El e 
locul lui

— Știți,
care vorbeam este rezervă, 
titular în echipă.

— Scuzați... .
VASILE

Tînărul de 
iar Șincan

TOFAN

Azi, in Capitală
CICLISM:

șoseaua București-Giur- 
giu la km 12,5, la orc 
13 : etapa I a „Cupei < 
F. R. C

TENIS DE CÎMP&
terenurile Progresul,? 
cu începere de la ora 
14,30 : întîlnîri amicale 
între tenismanii români 
și sovietici.

HANDBAL:
teren Progresul (str. Dr.
Staicovici), de la ora 16 
jocuri feminine în cadrul 
„Cupei Progresul": 
I.S.E.M.-Voința, Progre
sul—S.S.E. nr. 2 și Rapid 
-Universitatea.



I MdWW
După un prim ciclu de pregătire |

I
Campionatele școlare și de Juniori

AZI, PE SOSEAUA BUCUREȘTI 
GIURGIU

Dc cc sc neglijează 
criteriile principale dc selecție?

I
în plină desfășurare Start în cea de a IX-a

I
încheiat întrece- 
a campionatelor 
de baschet. în

Începutul primăverii a marcat încheierea primului ciclu de pregătire în ba
riu acoperit a jucătorilor de polo. In vederea unei cît mai bune verificări a sta
diului lor de pregătire, Federația de specialitate a programat zilele trecute la 
Oradea cea de a IlI-a ediție a „Cupei de primăvară", competiție care a reunit 
selecționate din 5 regiuni.

Ge ne-au arătat întrecerile acestui turneu? In primul rînd faptul că unele 
dintre aceste formații s-au prezentat cu o pregătire superficială, doar cn cîteva 
antrenamente făcute în săptămîna precedentă, lucru scos în evidență de insufi
cienta omogenitate a loturilor participante și de nesiguranța manifestată în con
cepția dc joc. Concluziile acestea sînt valabile atît pentru selecționatele bucureș- 
tene, cît și pentru cele din regiunile Banat și Cluj. In plus, regiunea Banat nu 
a putut prezenta nici măcar o echipă completă de 11 jucători din cele trei cen
tre In care se practică acest sport (Timișoara, Arad și Lugoj). Bănățenii au 
venit la Oradea doar cu 8 jucători, fără un antrenor și cu un conducător care 
ți-a părăsit echipa după două zile de concurs! De aceste lucruri se fac vinovate 
în special comisiile regionale de specialitate care, neacordînd o atenție prea mare 
pregătirii echipelor pentru această competiție, nu au controlat munca desfășurată 
în secțiile respective și nu au luat nici o măsură eficientă pentru prevenirea ur--r 
astfel de situații.

Trecînd la o scurtă analiză a meciurilor urmărite putem r"narea o u J 
înviorare a ritmului de joc care a dus la mărirea spectaculozității întrecerilor. 
Cele mai multe dintre echipe și-au însușit tactica modernă bazată pe acțiuni in 
continuă mișcare, cu pătrunderi și circulari încrucișare ale jucătorilor “i . 
cel mai evident în această direcție l-au realizat echipele din regiunile 1 
Cluj și din orașul București. Singura formație care mai este adeptă vechiului joc 

- însușirea și mai
această direcție mai sînt

I 
I 
I
I
I
I
I

evident în această direcție I au realizat echipele din regiunile Cri 
n orașul București. Singura formație care mai este adeptă vechiului 

static, cu centru fix, a fost cea a regiunii Banat. Cît privește 
ales folosirea usai elemente tehnice cît mai variate, in 
multe de făcut.

Capitolul ia care formațiile participante la turneu s-au expus unei 
severe a f«l cel al dezvoltării fizice a sportivilor. Dacă mediile de vîrstă sînt 
acum <MVt mai bune, în schimb gabaiitul polițiilor continuă să fie nesatisfăcător. 
Astfel media de înălțime a tuturor jucătorilor (l,766m) este identică celei de 
a>nl trecut, iar cea a greutății (74,4 kg) a scăzut cu 1 kg față de ediția pre
cedentă.

Calculînd raportul dintre greutate ș 
Quătelet) am putut constata că acesta este o. 
antrenorii r.u selecționează tineri cu o înălțime 
78—83 kg, cifre care au demonstrat eficiența «enoi 
Subliniem acest lucru pentru că cercetările făcute au 
țimea, greutatea, vîrstă ți viteza de înot s' 
polo. Ca exemplu putem cita clasamentul 
care a fost identic (ordinea celor 16 echip 
Iar dacă selecționata regiunii Crișana (afla 
metrilor efectuat la Oradea) a reușit totuși 
torește mediei sale superioare de vîrstă. ca 
rilor.

Și acum, iată cîteva clasamente edificatoare făcute pe marginea turneului de 
la Oradea: VlRSTA: București (jun) 17,3, Mureș-Autonomă Maghiară 20,4, 
Cluj 22, București 22.2. Banat 22,8. Crișana 26: ÎNĂLȚIMEA : Cluj 1.818 m. 
Crișana 1,767 m, București 1.764 m. București (jun) 1.763 m. Banat 1,75 m, 
Mureș-Autonomă Maghiară 1,738 m ; GRF.I TATI A : Banat 77,6 kg, Cluj 77,2 kg. 
Crișana 76 kg, București (jun) 72,6 kg. București 72.3 kg, Mureș-Autonomă 
Maghiară 71,1 kg; VITEZA (distanța de 100 m) : Cluj 1:06,2 (1:06.4 în 1965). 
Crișana 1:07,0 (1:08,7), București 1:07,9 (1:04,1), București (jun.) 1:09,6 
(1:07,4), Banat 1:10,4 (1:06,8), Mureș-Autonomă Maghiară 1:14,3 (1:12,2).

Clasamentele de mai sus pot folosi secțiilor noastre de polo într-o serie de 
analize complexe ce se impun dc urgență. Cil rele, în general, sînt necorespunză
toare, iar faptul care neliniștește cel mai mult este media scăzută de viteză a 
majorității echipelor. Aceasta ne arată că secțiile noastre de polo nu acordă 
atenția cuvenită selecției sportivilor care trebuie să aibă în vedere, în primul rînd, 
dezvoltarea fizică și calitățile lor motrice. Gr; pentru progresul acestei discipli
ne la noi, pentru asigurarea loturilor reprezentative cu 
loros, antrenorii respectivi au datoria de a privi cu mai 
răspundere această problemă-cheie în jocul dc polo.

CORNEL
secretar general al F. R. Natație

CTltlCl

înălțime (după indicele de nutriție 
tim. Deficiența constă în faptul că 
de 1.80—1,85 m și o greutate de 

tipului jucătorului de polo, 
arătat că parametri ca inăl- 

ili in selecția jucătorilor de 
latului republican din 1964. 

cu clasamentul acestor parametri, 
pe locul IV în clasamentul par? 
cîștige competiția, aceasta se da- 
plusului de experiență al jucăto-

‘) 
lă 
să 
și

un „schimb" cît mai va- 
multă conștiinciozitate și

RĂDUT
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• De curînd s-au 
rile etapei de zonă 
republicane școlare 
zona Cluj, pe primul loc la băieți 
s-a cl-asat echipa Liceului nr. 8 din 
Cluj, urmată de Liceul nr. 
Mureș. Liceul nr. 1 Baia 1 
Liceul nr. 1 Oradea. La fete : 
ceul „Mihail Eminescu" Satu 
2. Liceul din Gheorghieni, 3. 
or. 4 Cluj, 4. Liceul „Arany 
din Salonta. La zona de la 
clasamentele au fost următoarele : 
băieți : 1. Liceul nr. 1 Pitești, 2. Li
ceul nr. 3 Arad, 3. Liceul „Decebal" 
Deva, 4. Liceul nr. 2 Craiova : fete : 
1. Liceu] nr. 3 Arad, 2. Liceul nr. 2 
Pitești, 3. Liceul nr.
Liceul din Alba Iulia. în zona Sucea
va primele locuri au fost cucerite de 
formațiile masculină și feminină ale 
Liceului din Dorohoi, iar din zona 
Constanța s-a calificat Liceul nr. 2 
Constanța Ia băieți și Liceul nr. 1 
Brașov la fete.

în afara cîștigătoarelor acestor pa
tru zone, la turneele finale, care se 
vor disputa între 13—17 aprilie la 
Timișoara, vor mai lua parte echipele 
campioane ale orașului București (Li
ceul nr. 1 la băieți și Liceul nr. 36 
la fete), precum și echipele Liceului 
nr. 35 București (și la băieți și la fete), 

J’ " campio- 
special

• 5 Tg.
Mare și

1. Li-
Mare,
Liceul 
Jân o<s“ 
Pitești

3 Craiova, 4.

calificate in urma disputării 
natului liceelor cu program 
de educație fizică.

pentru 
ajunul

• Campionatele republicane 
juniori și junioare au ajuns în 
etapei de zonă pentru care a fost pro
pusă următoarea împărțire : MASCULIN 
zona I, la Arad: Ș.S.E. Arad, Aurul Brad, 
campioanele regiunilor Oltenia și Cri- 
șana ; zona a n-a, Ia Mediaș : Ș.S.E.

Mediaș, Ș.S.E. Giurgiu, campioanele re
giunilor lași și Cluj ; zona a ni-a, la 
Roman : Gloria Roman, Viitorul Doro- 
hoi, Speranța Galați, Ș.S.E. Satu Mare ; 
zona a IV-a, la Ploiești : Ș.S.E. Ploiești, 
Ș.S.E. Pitești, Start Tg. Mureș, campioa
na regiunii Dobrogea ; FEMININ zona 
I, la Satu Mare : Ș.S.E. Satu Mare, 
Ș.S.E. Arad, înfrățirea Gheorghieni, 
campioana regiunii Crișana;zona a n-a, 
la Bacău : Ș.S.E. Bacău, Viitorul Do- 
rohoi, Știința Tecuci, campioana regiu
nii Iași ; zona a in-a, la Alba Iulia î 
Știința Alba Iulia, Ș.S.E. pitești, Ș.S.E. 
Ploiești, 
zona a 
Unirea 
giunilor
vingătoare în 
pentru turneele finale.

campioana regiunii Oltenia ; 
IV-a, Ia Brașov : Ș.S.E. Brașov, 
Tr. Măgurele, campioanele re- 
Cluj și Dobrogea. Echipele în- 

aceste zone se califică

ediție a „
ora 13, pe șoseaua

12,5) se va
Azi, la 

Giurgiu (km 
în cea mai importantă competiție cicliști 
de fond a primăverii „Cupa F.R.C.“ 
ajunsă la cea de a IX-a ediție a sa.

La startul întrecerii vor fi prezenți 
cei mai buni cicliști ai cluburilor Di
namo, Steaua, Voin/a și Olimpia din 
București, Voinfa și Petrolul din Plo
iești, Dezrobirea Brașov, C.S.M. Cluj, 
C'S.O. Brăila ș.a.

Competiția cuprinde trei etape și se 
va încheia duminică.

Etapa de azi măsoară 100 km și se 
va desfășura pe șoseaua București — 
Giurgiu — București.

București— 
da startul

Alte echipe calificate pentru finalele școlarilor 
nale a campionatelor republicane școlar® 
desfășurate în localitate s-au încheiat 
cu victoria echipelor campioane ale re
giunilor Ploiești (Liceul Nr. 2 Ploiești, 
antrenor — prof Mircea Dumitrescu) 
Ia băieți și Bacău (Liceul „Petru Ptareș^ 
Piatra Neamț — antrenoare prof. Ma
ria Săvinescu) la fete. In turneul mas
culin, pe locurile următoare s-au clasat 
Liceul „Petru Rareș“ Piatra Neamț (reg. 
Bacău), Liceul Militar C. Lung Moldo
venesc (reg. Suceava) și Liceul Nr. 3 
lași (reg. Iași), iar în turneul feminin 
-— Liceul Nr. 2 Ploiești (reg. Ploiești), 
Liceul „Caza Vodă" Huși (reg. Iași) 
și Liceul Nr. 1 Fălticeni (reg. Suceava). 
(Marieta Robotă — coresp). 4*

GALAȚI. •— Cele două competiții 
care au avut loc la Galați în cadrul fa
zei de zonă a campionatelor republi
cane școlare au fost dominate de echi
pele constănțene, care, învingîndu-și 
tcate adversarele, s-au calificat pentru 
etapa finală a întrecerii. Iată clasamen
tele : MASCULIN : 1. Liceul Nr. 2 Con
stanta ; 2. Liceul „N. Bălcescu"-Brăila; 
3. Școala profesională I. M. U. Med
gidia-, 4. Liceul Titu; FEMININ: 1. 
Liceul Nr. I Constanța; 2. Centrul 
școlar agricol Alexandria; 3. Centrul 
școlar agricol Poarta Albă; 4. Liceul 
,.V. Alecsandri" Galati. (T. Siriopol — 
coresp.).

IAȘI. ■— întrecerile etapei înterregio-

Spicuind programul etapei a Xl-a...

I
I
ICe faci Sentpali? Ai să-i spui ceva lui O felea (nr. 10) de o tragi de mînecă?... 

Nu crezi că un asemenea gest nu are nimic comun cu handbalul ? Dacă nu, 
atunci poate te va lămuri antrenorul, pentru că este de datoria lui să-și 

sportivele spreI un joc corect
îndrume

Foto : T. Roibu

Luptătorii așteaptă primul (jong!
a 
în

început
ceea ce

(Urmare din pag. 1)

renta bine pregătiți. „In ultimul 
timp — ne spunea Gh. Șuteu — 
accentul a fost pus pe executarea 
procedeelor tehnice in viteză și pe 
rezistența specifică, l-am pregătit 
pe elevii mei conform noii modifi
cări a regulamentului privind du
rata de luptă: trei reprize a trei 
minute și nu două de 5 minute, 
cum a fost pînă acum".

...ȘI SPERA Să NU CEDEZE 
PRIMUL LOC LA „LIBERE"

Valoroasa formație de „libere" a 
clubului din calea Plevnei am gă
sit-o în plin antrenament. în linii 
mari, lotul a rămas același față de 
anul trecut, cînd echipa clubului 
Steaua a cîștigat detașat titlul de 
campioană. De altfel, mulți dintre 
ei fac parte și din Iotul republican. 
Antrenorul Vascul Popovici nu are 
probleme pentru ediția din acest 
an, deși nu subapreciază nici una 
din formațiile care activează în ca
tegoria A.

Iată lotul pe care îl va folosi la 
actuala ediție: Gh. Șerban, Gh. 
Tăpălagă, Al. Marmara, I. Iancău, 
AI. Geantă, P. Coman, P. Cîrcîuma- 
ru, I. Chirilă, I. Popescu, Gh. Ure- 
ianu, A. Balog și St. Stîngu.
CRAIOVENII SÎNT OPTIMIȘTI
Echipa de lupte greco-romane a 

clubului craiovean Electroputere a 
promovat anul acesta în categoria 
A, iar sorții au decis ca în prima 
etapă să întîlnească la Craiova două 
formații puternice: Metalul Bucu
rești și Oțelul Galați, clasate anul 
trecut pe locuri fruntașe.

ne-a 
sint

de

Antrenorul Hie Marinescu va for
ma echipa din următorul lot de 
luptători: Gh. Stoica, I. Popa, M. 
Burlan, C. Simionescu, A. Sandu,
S. Nelu, C. Bușoiu, N. Badea, D. 
Stanciu, C. Șerban și M. Bădiță.

Se așteaptă ca în curînd să fie 
dată în folosință luptătorilor noua 
sală, care va contribui, la îmbună
tățirea activității din acest oraș.

8 ANTRENAMENTE PE 
SĂPTĂMÎNA LA DINAMO

Pe Victor Dona l-am găsit în mij
locul saltelei, lucrînd cu sportivii 
săi. Antrenorul dinamovist 
spus că întrecerile pe. echipe 
așteptate cu mult interes.

Deși luptătorii dinamoviști
„libere" fac cîte 8 antrenamente 
săptămînal, Dona ne-a declarat că: 
„La ediția din acest an nu urmă
resc rezultate deosebite în campio
natul pe echipe. In schimb, sînt 
convins că vom obține mai multe 
titluri individuale și o creștere a 
valorii sportivilor". De altfel, el va 
alinia o formație mult întinerită, 
în care au fost promovați o serie 
de juniori: C. Tatomir—campion re
publican de juniori pe anul 1965,
T. Pancu un tînăr în vîrstă de 16 
ani, deosebit de talentat, I. Mun- 
teanu, N. Petre ș. a.

LA GALAȚI SITUAȚIA NU E 
TOCMAI ROZĂ...

Nu se poate spune că cei doi an
trenori gălățeni, V. Donose (la e- 
c-hipa de „greco-romane") și St. Ba
bin (la „libere"), n-au depus efor
turi în vederea campionatului din 
acest an. Ambele formații au fost 
întinerite, iar numărul membrilor

secțiilor a sporit. Dar metodele de 
antrenament, volumul și intensita
tea acestora sînt departe de nivelul 
cerințelor actuale. Se lucrează pu
țin pentru îmbunătățirea forței și 
rezistenței, iar despre individuali
zare nu se poate spune cine știe 
ce. Continuitatea în pregătire a su
ferit și din cauză că sala a fost 
prea des ocupată cu alte sporturi.

Echipa de „greco-romane“ pentru 
prima etapă a fost definitivată : A. 
Dobre, N. Sava, T. Constantin, E. 
Enache, I. Capus, L. Spiridon și M. 
Croitoru. Pentru „libere" mai sînt 
încă semne de întrebare.

LA PROGRESUL BUCUREȘTI, 
MUNCĂ INSISTENTA DOAR 

DUPÂ-AMIAZĂ !...
Pentru a vedea pregătirea luptă

torilor de la Progresul, am vizitat 
de trei ori sala de antrenament din 
str. Ion Vidu. In programul afișat 
la loc vizibil figurează antrenamen
te zilnice, atît dimineața cît și du- 
pă-amiaza, în funcție de programul 
profesional al sportivilor. Cei trei an
trenori V. Constantinescu, P. Vatrici 
și L. Bujor își fac conștiincios datoria 
după-amiezele ei lucrînd cu mul ți 
luptători. Dimineața, însă, orele a- 
fectate pentru pregătire nu sînt cî- 
tuși de puțin valorificate 1 Din cele 
constatate — și 
— antrenorii L. 
stantinescu fac 
simplă vizită la 
campionatul din 
libere, Progresul 
numeros, din care își va putea for
ma cu ușurință echipa. Cum se va 
comporta însă de-a lungul etapelor 
campionatului vom vedea 1

Returul campionatelor 
sub auspicii promițătoare 
privește lupta pentru clasament.

Promisiuni interesante face și etapa 
a doua a returului programată du
minică. Dacă trei din cele patru frun
tașe de clasamente susțin meciuri pe 
teren propriu nu înseamnă că ele au 
o misiune mai ușoară. Universitatea 
Timișoara (f), Voința Sighișoara (f) 
și C.S.M, Reșița (m) vor avea de 
furcă destul de mult cu Tractorul, 
S.S.E. Buzău și, respectiv, Știința Pe- 
troșeni. AI patrulea lider, Dinamo 
București (m) se deplasează la 
Brașov, unde va primi replica dina- 
moviștilor localnici.

Prin prisma luptei 
cît mai bun, și alte 
comandă ca deosebit
Să Ie cităm: Universitatea

pentru un loc 
meciuri se re
de interesante.

Bucu-

rești — Steaua, Rafinăria Teieajen — 
Știința Galați și Politehnica Timișoara
— Tractorul Brașov (m. I), C.S.M.S. 
Iași — Rapid București, Cauciucul
— Tehnometal (m. II), Confecția — 
Lie. nr. 4 și Voința Odorhei — Mu
reșul (f. I), S.S.E. Petroșeni — Pro
gresul și Știința Galați — Construct 
torul Timișoara (f. II).

CUM SE JOACĂ ÎN BUCUREȘTI ?
în Capitală, duminică au loc trei 

partide, care au fost programate pe 
terenul de la stadionul Tineretului, 
de la ora 10 : Universitatea Bucu
rești — C.S.M. Sibiu (f), Confecția
— Lie. nr. 4 Timișoara (f) și Univer
sitatea București — Steaua (m). în 
completare se va juca meciul S.S.E 
nr. 2 — Avîntul Rm. Vîlcea, în cam
pionatul junioarelor. *

FAZA INTERREGIUNI A CAMPIO
NATULUI DE JUNIORI

De duminică începe faza interre
gională a campionatului republican 
de juniori. Iată primele întîlniri:

Juniori : S.S.E. Brașov — Textila 
Focșani, Lie. nr. 2 Suceava — S.S.E. 
Buzău, Politehnica Timișoara — S.S.E. 
Oradea, înainte B. Mare — S.S.E. 
Tg. Mureș, Știința Călărași — S.S.E. 
nr. 2 București, S.S.E. Bacău — 
C.S.M.S. Iași, S.S.E. Constanța —■ 
S.S.E. Pitești, S.S.E. Petroșeni — Să
nătatea Caracal, C.F.R. Cluj — Di-,, 
namo București.

Junioare: Tehnica Brănești (Leh- 
liu) — S.S.E. Sibiu, S.S.E. Constanța
— Gloria Rm. Sărat, S.S.E. Oradea — 
S.S.E. Arad, S.S.E. Petroșeni — Să
nătatea Tg. Jiu, S.S.E. nr. 2 București
— Avîntul Rm, Vîlcea, Voinfa 
Brăila — Voința Rădăuți, Start Tg. 
Mureș — Știința Baia Sprie, S.S.E. 
Ploiești — S.S.E. P. Neamț, S.S.E, 
Bistrița — Lie. nr. 2 Iași.

Etapa viitoare la 24 aprilie.

sem

De mîine, în Postăvar, 
a IX-a ediție a „Cupei Federației44

nu o singură dată 
Bujor și V. Con- 

diminețile doar o 
sală și... atît! ! în 
acest an, la lupte 
dispune de un lot

Conform tradiției, „Cupa Federației" 
se va desfășura și în acest an la sfîrși- 
tul primei săptămîni a lunii aprilie și va 
marca încheierea sezonului oficial de 
schi. Activitatea nu va înceta, totuși, 
deoarece ninsoarea căzută în ultima vre
me asigură condiții bune de antrena
ment și de concurs încă multe săptămîni 
de acum înainte.

Această a IX-a ediție a „Cupei Fede
rației" la probe alpine va fi găzduită de 
pîrtiile Postăvarului, aflate în stare ex
celentă. Prima cursă, slalomul special, 
se va desfășura sîmbătă dimineața în 
Kantzer, iar duminică va avea loc spec
taculoasa cursă de coborâre pe pîrtia 
Lupului.

lată acum lista cîștigătorilor trofeului

acordat, conform regulamentului com
petiției, cîștigătorilor probei de coborire 
sau, în caz că nu a fost posibilă dispu
tarea acesteia, primilor clasați la com
binata de două probe: 1958: 1Y. Pan- 
drea și Elisabeta Suciu; 1959 și 1960: 
Gh. Bălan și Mihaela Ghioarcă; 1961 : 
M. Bucur și Ilona Micloș; 1962: Gh. 
Bălan — C. Tăbăraș (același timp Ia 
coborîrea pe Valea lui Carp) și Ilona 
Micloș; 1963: G, TăbăAtș și Ilona Mic
loș ; 1964 : M, Bucur și Ilona Micloș; 
1965 : (I. Tăbăraș și Edit Șuteu. Cu exZ* 
cepția ediției din 1961 și a celei din a- 
cest an găzduite de Postăvar, toate ce
lelalte curse din cadrul „Cupei Federa
ției" s-au desfășurat în Bucegi.



însemnări după debutul victorios Lajos Baroti: „Exceptîndu-i pe fundașii centrali,

Spectatorii au salutat cu mare 
satisfacție victoria repurtată 
de fotbaliștii noștri în întîlni- 

rea București — Budapesta. Satis
facție firească, întrucît — indiferent 
de titulatura echipelor — ei știau 
că asistaseră în tapt Ia un meci intre 
selecționatele României și Ungariei 
și că echipa noastră obținuse prima 
victorie — mult așteptată — într-o 
astfel de confruntare.

Nu este însă vorba atît de victoria 
în sine, pe care am dori-o repetată 
și într-un meci oficial, cît de faptul 
că ea a fost rezultatul unui joc bun 
al echipei noastre, care nu face decît 
să confirme evoluția la un nivel mai 
ridicat al fotbalului românesc în ul
timul timp.

Firește, întîlnirea a avut un carac
ter de pregătire pentru cele două 
echipe. Cine a asistat la joc și-a putut 
da seama însă că ambele formații au 
luptat în același timp pentru rezultat, 
că au dorit victoria ca și într-un meci 
cu „miză". Să ne amintim entuziasmul 

pe teren și din tribune la golurile 
noastre, ca și explozia de bucurie pe 
care au avut-o fotbaliștii unguri 
atunci cînd Farkaș a reușit, pentru 
moment, să egaleze. De altfel, ritmul 
jocului, energia aruncată în luptă, 
ambiția cu care au evoluat fotbaliștii 
români și unguri arată că meciul și 
rezultatul au avut „preț" tn ochii 
ambelor echipe. Sînt elemente care 
situează victoria noastră la locul cu- 

enit.

„la noi, campionatul 
de fotbal a adunat 

la start 35 de echipe../4 
Da vorbă cu profesorul 

Cornii Morțun

Ne-a vizitat la redacție profesorul 
Camil Morțun, de la Liceul _I. Ii. 
Caragiale“ din Capitală.

-— Am citit cu mult interes despre 
acțiunea consiliului asociației spor
tive a scolii profesionale „Autobu
zul*, tn legătură cu organizarea unui 
campionat de fotbal, ca ecou la „Cupa 
roșelor reședințe de regiuni*, 
ne-a spus oaspetele. La noi, la „Ca- 
ragiale*, trebuie să vă spun că a- 
ceea și competiție a adunat la start 
nu mai puțin de 35 de echipe...

Și profesorul Morțun ne-a demon
strat, negru pe alb, ou o documentare 
foarte precisă, cum stau lucrurile în 
«cest mare liceu bucureștean.

— Campionatul de fotbal a înce
put în primele zile ale lunii martie 
cu 13 echipe formate din elevi ai cla
selor V--VIII și 22 de echipe din 
clasele IX—XI. Aș vrea să subliniez: 
meciurile au fost programate după ce, 
în prealabil, competiția a fost larg 
popularizată de către consiliul asocia
ției sportive, în colaborare cu comite 
tul V.T.C. Pînă la această dată s-au 
disputat partidele din primele două 
tururi, interclase, pe cicluri.

— Cum a fost primită competiția ?
— Fiind vorba de cel mai îndrăgit 

dintre sporturi, bineînțeles —- cu 
foarte multă căldură. Aceasta, în 
pofida faptului că în asociație sînt 
secții cit foarte multă... trecere, ca 
baschetul și canotajul, de pildă. In 
legătură cu competiția în sine, aș 
vrea să remarc, pentru bună pregă
tire, ținută și disciplină, echipei^ cla
selor a Vil-a A și 13, a VIII-a A și B, 
a IX-a G și II, a X-a J, a Xl-a E 
și II. Se pare, după comportarea de 
tină acum, că aceste echipe rămîn 
ingajate în lupta pentru primele 
ocuri,

— V-ați bucurat de sprijin în orga- 
rizarea acestei întreceri ?

— Aș aminti aici un fapt demn 
le reținut: cercul pedagogic al pro- 
esoril ■' de educație fizică din raio- 
■ul nostru, 1 Mai, s-n ocupat îndea- 
troape de această frumoasă acțiune, 
uînd o serie de măsuri organizato- 
•ice destinate să asigure succesul de
țin al competiției. Este vorba de în- 
ruinarea profesorilor de specialitate 
in școli, de acordarea asistenței teh- 
ice unor echipe participante, de a- 
igurarea de terenuri etc. De mențio- 
at că și în continuare, la întrecerii» 
in cadrul fazei raionale, cercul pe- 

’agogic se va îngriji de reușita între- 
erilor.

— t. st. —

al fotbaliștilor noștri* rf
toți ceilalți jucători

Despre joc s-a scris în cronica 
de ieri. S-a arătat că întreaga 
echipă și-a adus contribuția la 

victorie, că ea a practicat un joc în 
viteză, modern, care-i putea aduce 
un succes și mai concludent în fața 
unei echipe participante la turneul 
final al campionatului mondial de 
fotbal.

Am vrea insă să revenim cu citeva 
aprecieri despre doi dintre jucătorii 
noștri care au „dominat" meciul de 
ieri. Știți, desigur, despre cine este 
vorba : despre PÎRCĂLAB și C. DAN. 
Pe ei i-au remarcat cel mai mult și 
tehnicienii unguri.

C. Dan a fost și de data aceasta, 
ceea ce se numește „sufletul" for
mației. Prin jocul său sigur, prin 
energia sa inepuizabilă, prin simțul 
tactic din ce în ce mai bun, el a in
suflat încredere întregii echipe, i-a 
dat prilejul să desfășoare cele mai 
îndrăznețe și mai variate acțiuni de 
atac, știind că are „spatele" asigurat 
Trebuie spus în același timp că jocul 
lui C. Dan a cîștigat în acurateța, că 
vigurosul nostru fundaș a depășit 

Pircălab și C. Dan (Văzuți de Neagu Rădulescu)

de-acum faza jocului distructiv, in
tervențiile lui fiind făcute cu luci
ditate, în sprijinul jocului construc
tiv al întregii echipe. Ceea ce este 
un lucru esențial la un fundaș.

Cît privește pe Pircălab, să nu 
fim zgîrciți cu laudele. Au fost me
ciuri în care l-am criticat. I-am re
proșat lipsa de combativitate, faptul 
că nu se dăruie jocului pe măsura 
talentului său deosebit. De data 
aceasta însă, jocul lui Pircălab a fost 
o îneîntare, o îmbinare fericită de

Echipa de juniori Rapid București 
joacă la Leipzig

Marți seara a părăsit Capitala în- 
dreptindu-se spre Leipzig echipa de 
juniori a clubului Rapid București, 
care va participa în cursul acestei 
săptămîni la un turneu internațional. 
Au făcut deplasarea următorii ju
niori : Răducanu, N. Ionescu, M. Po
pescu, Ad. Popescu, Mitroi, Pa- 
reșcura, Mânu, Grigore, Cioca, Strat, 
Florescu, Anghelea, Ploscaru, Adam, 
Bădoi, Gh. Ionescu' și S. Costea. An
trenorul echipei este Ion Costea.

Turneul-fulger la care și-au mai 
anunțat participarea formații din R.S. 
Cehoslovacă, R.F. Germană și, bine
înțeles, R.D. Germană, se dispută

DIRECȚIILE AUTOTURISMELOR DE 
LA CONCURSUL SPECIAL PRONO- 

EXPRES:

Crișana (2), Dobrogea (2), Bacău, 
Banat. Brașov, Oltenia, Ploiești 

și București

în urma tragerii la sorți, cele 10 
autoturisme de la concursul special 
Pronoexpres au revenit următorilor 
participanți:

1 „Fiat 1300" : Petru Luca — Lu
gojul de jos, reg. Crișana; 1 „Re
nault 10 Major" i Paul Eiben — 
Constanța; 1 „Wartburg-Lux 312/1"; 
Constantin Paraschivescu — Sibiu; 
1 „Wartburg-Lux" fără radio : loan 
Dronca — com. Miniș, reg. Banat ; 
1 „Fiat 850“: Dumitra Ardeleanu — 
Valea Rîmnicului, reg. Ploiești; 5 
„Trabant 601" : Constantin Toma — 
Roman, Ștefan Ecsedi — Oradea, Ste- 
lian Coman — Constanța, Antoaneta 

virtuozitate tehnică și de eficacitate. 
Cele două goluri ale echipei noastre 
îi aparțin și tot el a fost acela care 
prin acțiunea sa irezistibilă ne-a adus 
penaltiul ce avea apoi să fie ratat 
atit de ușor de Dridea.

Spectatorii — și cronicarii, uneori 
— sînt înclinați să fie mai severi cu 
înaintașii. Să nu se uite insă că sar
cina lor este mai dificilă decît a apă
rătorilor. care pot fi folositori echipei 
lor și printr-o minge trimisă in aut 
sau în corner. înaintașul nu are acest 
drept El trebuie să „creeze" în con
dițiile in care apărarea adversă nu-i 
dă pace nici un moment.

Prin această prismă am urmărit 
jocul Iui Pircălab, am apreciat con
tribuția pe care a adus-o la victorie, 
în iața noastră se ailă un program 
bogat în intiîniri internaționale. Să 
sperăm că Pircălab ne va oferi mereu 
prilejul de a-i adresa astfel de cu
vinte. Și nu numai el—

JACK BERARIL 
GH. NICOLAESCU

Duminică 10 aprilie, în categoria A
Etapa de duminică — a XVII-a — 

din categoria A își programează 
jocurile în următoarele orașe : Bucu
rești, Brașov, Oradea, Constanța, Ti
mișoara, Iași și Cluj.

Fără îndoială, „meciul zilei" îl 
oferă întîlnirea dintre cele două for
mații bucureștene. Rapid și Dinamo, 

după o formulă inedită. Astfel, cele 
8 participante au fost împărțite în 
două serii în care echipele vor juca 
sistem turneu, dar în reprize a cite 
20 de minute. Se va juca atît dimi
neața cît și după-amiaza. Doar finala 
se va disputa pe distanța normală de 
două reprize a cîte 40 de minute.

★

Partida Rapid București — Meta
lurgistul București, care trebuia să 
se dispute duminică în cadrul cam
pionatului republican de juniori, va 
avea loc la 20 aprilie.

Pronosport •
Frunză — Bechet, reg. Oltenia. Ni- 
colae Pândele — București. Partici- 
panții Aurel Spinant — Valea Mare, 
reg. Banat și Petre Șerban din Bucu
rești, au obținut fiecare cîte un pre
miu constînd din : 1 scuter .Manet", 
1 frigider „Saratov", 1 televizor 
„Rubin 102", 1 mașină de cusut for
mat birou, 1 mașină aragaz „Someș" 
fără butelie, 1 bicicletă „Diamant",
1 radio „Spatz-Baby", 1 covor „Ax- 
minster", 1 aspirator „Ceika", 1 sti
lou „Montblanc", 1 ceas deșteptător 
voiaj.
CINE VA AVEA DUMINICA 13 RE

ZULTATE EXACTE LA PRONO
SPORT 2

1 — 1 — 1 — 1—2—1 — 1 — 1 —
2 — 2— X — 1 — X. Așa arată o va

trebuie să fie ofensivi44
Lajos Baroti, fostul mijlocaș stingă 

al echipei Szeged de acifcn trei decenii, 
este — din 1957 — selecționer unic 
al reprezentativei de fotbal a Ungariei, 
în acest timp și-a condus echipa de trei 
on la turneele finale ale campionatelor 
mondiale, de fotbal: in 1958 la Stock
holm. în 1962 la Santiago de Chile și 
anul acesta o va face la Londra. Deci 
— o viață închinată fotbalului, acestui 
-sport al tuturor sporturilor61, așa cum 
îi place să spună.

L-am întîlnit ieri dimineață în holul 
hotelului „Ambasador*. Firește, discuția 
a pornit de la marea întrecere a celor 
mai bur.i fotbaliști din lume:

— Ce performanță credeți că va ob
ține la Londra selecționata Ungariei ?

— Dacă privim numai meciurile de 
verificare și uităm caracterul lor de 
pregătire. I ngaria nu pare a avea vreo 
șansă la Londra. Dar r altceva atunci 
cînd jocul respectiv are o miză. De 
aceea eu susțin că reprezentativa ungară 
se va califica în primele patru.

— Alături de cine ?
— Împreună cu Anglia, Brazilia și 

Italia.
— Care credeți că va fi ordinea fi

nală ?
— Anglia. Brazilia, Italia, Ungaria.
— Ricardo Zamora, fostul portar al 

Spaniei, îmi spunea mai de mult că la 
acest campionat mondial arbitrajul va 
putea influența unele rezultate. Aceasta 
datorită manierelor deosebite ale arbitri
lor continentali, englezi și sud-americani 
de a interpreta regulamentul. După cum 
știți, arbitrii cei mai numeroși sînt 
insulari...

— Zamora a avut dreptate. E rceu 
noscut faptul că arbitrii englezi inter 
pretează altfel regulamentul în ceea ce 
privește lupta pentru balon. Adică ei 
admit mai mult decît cei din restul Eu

care va trebui să clarifice într-o oare
care măsură situația din fruntea cla
samentului, să dea răspuns supor
terilor din Giulești la întrebarea: 
mai „trage" Rapid la titlu ? Pentru 
că o înfrîngere în fața dinamoviști- 
lor și o victorie a petroliștilor la 
Oradea în fața Crișului îi va situa 
pe rapidiști la 4 puncte de lider. în 
schimb, lupta ar începe de la... în
ceput, dacă pierde Petrolul și ciștigă 
Rapidul. Dar să nu facem pronos
ticuri, lupta în campionat devine din 
ce în ce mai pasionantă, iar rezul
tatele pot fi din cele mai surprin
zătoare. Așa că... să așteptăm des
fășurarea etapei. Interesante pentru 
configurația clasamentului sînt și 
celelalte jocuri deoarece de Ia locul 
4 la 10 echipele sînt despărțite de 
un număr mic de puncte, orice schim
bare de loc între ele fiind posibilă. 
Doar ...coada clasamentului va ră- 
mîne și după această etapă același : 
Crișul și Siderurgistul pe locurile 13 
și 14 sau... invers.

Iată programul etapei: Steagul 
roșu — Siderurgistul ; Crișul — Pe
trolul ; Farul — Știința Craiova; 
Rapid — Dinamo București ; Politeh
nica Timișoara — U.T.A. ; Universi
tatea Cluj — Dinamo Pitești ; C.S.M.S. 
— Steaua.

Pronoexpres
riantă cu toate 13 rezultate exacte 
de la concursul Pronosport nr. 14 
(etapa din 3 aprilie), primul concurs 
organizat după o nouă formulă teh
nică. Unul din participanții care a 
reușit să indice aceste pronosticuri, 
va obține, prin tragere la sorți, un 
premiu excepțional de 120 000 lei, 
în afară de premiul categoriei res
pective. Concursul anterior a tost 
mai ușor. Să vedem cine va obține 
13 rezultate la concursul nr. 15 (etapa 
din 10 aprilie), care cuprinde meciuri 
mult mai echilibrate. Programul con
cursului este următorul :

I. România (jun.) — U.R.S.S. (jun.l
II. Rapid — Dinamo Buc.

III. C.S.M.S. Iași — Steaua

ropei și cei din America de Sud. O mare 
greșeală pe care o fac însă toți conducă
torii de joc — și aici nu e vorba de 
nn specific... britanic — e aceea că 
ei favorizează de multe ori apărările.

— Spuneați că jucătorii unguri sînt 
obosiți. Nu credeți că e greu pentru ei 
să joace în fiecare duminică și miercuri 
pînă la campionatul mondial ?

•— La 13 și la 15 iulie, noi vom 
susține meciurile decisive în grupă, cu 
Portugalia și Brazilia. Deci în trei zile 
ne vom juca „cartea" pentru „mon 
dîale". De aceea eu trebuie ca acum să 
accelerez pregătirea pentru a acumula 
în jucători rezervele necesare. Ei tre 
buie să dea totul în iulie.

— Dacă ați fi selecționer al echipei 
Europei în vederea unui meci, să zicem, 
cu America de Sud sau Anglia, ce jură 
tor român ați selecționa ?

■— Pe Pircălab !
-— Socotiți 1—4—2—4 un sistem 

depășit, așa cum se scrie în presa occi
dentală de specialitate ?

— Nu, 1—4—2—4 nu este nicide
cum perimat, dar nu poate fi jucat 
rigid. De pildă, fundașii noștri dc mar 
gine au greșit în meciul de miercurii 
nu au jucat ofensiv, cum presupune a- 
cest sistem. Tactica de joc pe care o 
preconizez, și care nu ne-a reușit în 
meciul de la București, se bazează pe 
principiul că, exceptîndu-i pe cei doi fun
dași centrali, toți ceilalți jucători tre
buie să fie ofensivi.

Lajos Baroti și-a încheiat declarațiile 
sale spunîndu-ne iacă o dată că toată 
delegația de sportivi unguri s-a simțit 
foarte bine la București, că meciul s-a 
disputat într-o atmosferă de perfectă 
sportivitate și că speră ca fotbaliștii din 
România și Ungaria să se înlilnească 
mai des.

MIRCEA TUDORAN

Rugăm pe corespondenții ș 
noștri care au de transmis | 
redacției relatări de Ia com- i 
petițiile sportive din țară să / 
telefoneze duminica - la te- i 
lefoanele stabilite - cu înce- J 
pere de la ora 17. i

IV. Crișul — Petrolul
V. Politehnica Tim. — U.T.A.

VI. Farul — Știința Craiova
VII. Universitatea Cluj — Dinamo 

Pitești
VIII. Steagul roșu — Siderurgistul

Galați
IX. C.F.R. Pașcani — Progresul 

București
X. Clujeana — Minerul B. Mare

XI. Lanerossi — Napoli
XII. Roma — Milan

XIII. Foggia — Fiorentina

★

Tragerea Loto de azi va avea loa 
la Agnita (reg. Brașov).

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Loto-Pronosport.



Finalele concursului fie calificare
BRAȘOV 7 (prin telefon). Miercuri sea

ra au început în sala de sport a clubu
lui Tractorul, finalele concursului repu
blican de calificare seniori. întrecerile 
»u fost, în general, de bună factură. Se 
cuvine să evidențiem evoluția remarca
bilă a pugiliștilor A. Oprișor, Șt. Szocs, 
Gr. Roca, N. Gheorghe, I. Brihac și S. 
Costandache.

REZULTATE TEHNICE: muscă — 
I. Pop (Banat) b.p. A. Regep (Dobro
gea) ; Gr. Iloca (Cluj) b.p. N. Gheor
ghe (Buc.); pană: D. Antohi (Galați)

b.p. M. Cojocaru (Iași), A. Oprișor 
(Brașov) b.p. Șt. Szocs (Mureș A.M.) ; 
ușoară: Al. Șerban (Crișana) b. ab. II. 
N. Bubău (Cluj) ; I. Brihac (Buc.) b.p. 
S. Costandache (Galați) ; mijlocie mică: 
E. Dudea (Cluj) b.ab. III Gh. Ciurea 
(Hunedoara); N. Enciu (Buc.) b. dese. 
II F. Surugiu (Dobrogea); semigrea: 
Ii. Gavrilă (Buc.) b.p. V. Drîmbei (Su
ceava) I. Ardeleanu (Banat) b.p. P. 
Bursuc (Dobrogea).

C. GRUIA
eoresp. reg.

popice

ECHIPE FEMININE CALIFICATE IN FINALA CAMPIONATULUI
- UN RECORD CARE PUTEA FI Șl MAI MARE -

Iată autoarele acestei frumoase per
formanțe : Ținea Balaban 421 p.d. (3), 
Alexandrina Navon 396 p.d. (10), Ele
na Lupescu 459 p.d. (3), Valeria Am- 
zulatu 426 p.d. (5), Cornelia Moldo- 
veanu 407 p.d. (7), Florica Lăpușan 
417 p.d. (6). Cifrele din paranteze, care 
reprezintă bilele trase în... gol, sub
liniază faptul că jucătoarele bucureș- 
tence ar fi putut obține un rezultat 
și mai mare dacă unele dintre ele 
n-ar fi irosit o serie de lovituri.

Rezultate: Rapid Buc. — Cetatea 
Giurgiu 2 409 — 2 358, 2 526 — 2 316
p.d.; Voința Tg. Mureș — Gaz Metan 
Mediaș 2 344—2 274, 2 323—2 224 p.d. ; 
Hidromecanica Brașov — Voința 
Cluj 2 222—2 263, 2 316—2 227 p.d.; 
Voința Ploiești — Stăruința Tg. Mu
reș 2 318—2 197; 2 250—2 117 p.d.
învingătoarele s-au calificat în finala 
campionatului.

Deși întrecerile etapei a II-a a fa- 
xei interregionale a campionatului 
republican de popice s-au desfășurat 
pe arene neutre, ale căror particu
larității nu erau cunoscute de jucătoa
rele echipelor participante, o serie de 
formații au reușit să obțină rezultate 
valoroase. în fruntea lor se af’1 
Rapid București, care, în decurs de 
numai o săptămînă, a corectat de 
două ori recordul țării pe echipe. 
Dacă rezultatul de la Roman (2 587 
p.d.) nu a întrunit toate condițiile 
regulamentare, cele 2 526 p.d. (v.r. 
2 478 p.d.), înregistrate în cel de al 
doilea meci cu Cetatea Giurgiu, au 
fost realizate pe cea mai bună arenă 
din Ploiești: Rafinorul. De altfel, ar
bitrul internațional Petre Tudoran, 
care a condus întrecerile, a măsurat 
pistele, a cîntărit bilele și popicele, 
consemnînd valabilitatea materialului 
de joc.

Din lumea 
fotbalului

„MONDIALELE"
IN CENTRUL ATENȚIEI

Antrenamentele fotbaliștilor brazi
lieni au început în primele zile ale a- 
cestei luni. Sub conducerea antrenorului 
Vincente Feola și a asistentului său 
Paolo Amarai, un lot alcătuit din 45 de 
jucători printre care Pele, Garrincha, 
Gilmar, D. Santos, Bellini și Zito s-au 
antrenat în comun la Sao Paolo. Nu
meroși membri ai lotului nu au fost se
lecționați pînă acum în reprezentativa 
Braziliei. După primele antrenamente 
Feola a declarat că șansele Braziliei de 
a cuceri titlul de campioană mondială 
sînt la fel de mari ca și la cele două 
ediții precedente ale competiției. „Pe 
lista mea — a spus el — se află 100 
de jucători brazilieni care au nițelul 
necesar unui campionat mondial. Este 
greu să formezi o echipă, tind pentru 
un loc concurează mai multi jucători1*. 
In lotul celor 45 nu sînt incluși Ama- 
rildo și Jair, care activează în prezent 
in

Trimisul nostro special la Vlena, Elena Doblncă, transmite

in Campionatele mondiale de scrimă (tineret)
VIENA 7 (prin telefon). Particîpanții 

la Campionatele mondiale de scrimă pen
tru tineret încep să intre în atmosfera 
marii competiții. îi Intîlnești pe străzile 
orașului, preocupați, grijulii. Ai prilejul 
să-i vezi la Stadthalle. la antrenamentele 
de acomodare. Pe floretiști, în special. 
Printre ei, astăzi, a-au aflat ți tinerii 
noștri trăgători Mihai Țiu, Paul Filip 
ți Ștefan tFeissbock. Antrenorul federal 
Vasile Chelaru a lucrat destul de tare, 
mai multe ore în șir, cu exigența-i 
noscută. După antrenament, i-am 
citat o scurtă declarație...

— In general sînt mulțumit de 
cum se prezintă floretiștii noștri, 
vor aplica întocmai recomandatiile primi
te ânt convins că ei vor realiza per
formante frumoase. Cel mai experimen
tat dintre ei, Țiu, ar putea reedita, de 
pildă, comportarea de anul trecut, astfel 
ca să se numere printre finaliști și chiar 
printre medaliati...

în cursul dimineții au fost afișate 
seriile concursului de floretă băieți. ~ 
remarcat faptul că doi din cei trei 
prezentanți ai tării noastre sînt capi 
serie. Aceasta dovedește aprecierea 
care se bucură floreta masculină din 
România, aici, în rindurile organizatori
lor. Tiu, în seria a IlI-a avea ca

cu-
soli-

felul 
Dacă

De
re
de 
de

iBSȘ

de masă (feminin)

campionatul italian.
★

lată meciurile pe care echipa Ungariei 
va susține pină la C.M. : 13 aprilie, 
Atena, cu Panathinaikos; 20 aprilie. 
Budapesta, cu reprezentativa Polo- 

21 aprilie, la Budapesta, cu 
4 mrfi, 
8

ie 
la 
la
niei; 27 aprilie, la Budapesta, cu re
prezentativa Bucureștiului; 4 mai, la
Budapesta, cu Florentina; 8 mai la
Belgrad, cu reprezentativa Iugoslaviei; 
11 mai, la Strasbourg, eu Racing, 25 
mai, la Torino, cu Juventus; 1 iunie, la 
Novisad, cu Vojvodina; 5 iunie, la Bu-

Jucătorii de tenis

dapesta, cu reprezentativa Elveției ; 
iunie, la Budapesta, cu Vojvodina și la 
2 iulie la Rotterdam, cu Sparta

★
După victoria obținută de echipa An

gliei la Glagow în fața Scoției (4—3), 
antrenorul Alf Ramsey are toate moti
vele să fie optimist: „Echipa Scoției 
constituie pentru noi întotdeauna un ad
versar de temut. De mulți ani n-am 
eîștigat în „iadul* de pe Hampden 
Park. Sistemul 4—3—3 pe care l-am 
folosit, în care linia de atac a fost al
cătuită din trei extreme, a dat satisfac
ție deplină. Sper că la „mondiale* An
glia să nu deziluzioneze pe aceia care 
o consideră drept una din favorite*.

ARBITRII CARE VOR CONDUCE 
SEMIFINALELE „C.C.E."...

Doi buni prieteni sînt în prezent des- 
părțiți. Nestor Combin joacă acum în 
Italia, la Varese, iar Douis ltdreapta) 
la Monaco. Ei speră să se întîlnească 
în curînd. .. în reprezentativa Fran
ței și la Monaco, pentru că excelen
tul atacant francez, Combin, va pă
răsi, nu peste mult timp, peninsula.

de masă japonezi
și-au Încheiat turneul

în IL P. S. S.
MOSCOVA (Agerpres). — Jucă

torii de tenis de masă japonezi și-au 
încheiat turneul întreprins în 
U.R.S.S., jucînd la Leningrad în ca
drul unui concurs alături de ce1 mai 
valoroși membri ai echipei sovietice, 
care se pregătesc pentru campiona* 
tele europene de la Londra. în finala 
probei de simplu masculin, Hasega
wa (Japonia) a dispus cu 21—13; 
21—13 de compatriotul său Takahasi. 
La fem’nin, a cîștigat japoneza Satiko 
Morisawa, care a învins-o cu 21—19; 
17—21 ; 22—20 pe Grinberg (URSS). 
In proba de dublu masculin, pere
chea sovietică Amelin, Gomoskov a 
întrecut cu 21—18 ; 17—21 ; 21—17 
pe Takahasi, Hasegawa.

...sînt elvețianul Dienst și vest-germa- 
nul Tschenscher pentru meciul Manches
ter United—Partizan Belgrad (primul 
la Manchester și al doilea la Belgrad) 
austriacul Vlahoianis, respectiv ungurul 
Vadas, pentru partida dintre Real 
Madrid și Internazionale (primul va 
arbitra la Madrid, iar al doilea la Mi
lano)

• Echipa Internazionale a susținut 
64 de partide fără să fi fost sancțîo 
nată vreodată cu o lovitură de la 11 m. 
Firește, este o frumoasă carte de vizită 
pentru „betonul" lui Herrera. în lta 
lia recordul în materie este deținut de 
Juventus, care n-a fost sancționată eu 
penalti în 74 de jocuri.

© După cum se știe, „Cupa Jules 
Rimet" va aj’unge în posesia definitivă 
a unei echipe care cîștigă de trei ori 
— consecutiv sau alternativ — campio
natul mondial. Pe suportul cupei se 
trec numele echipelor cîștigătoare. Locul 
acesta însă nu permite inscripția decît 
a unui număr de 14 țări. Deci, în cazul 
cînd cupa nu va fi cîștigată definitiv 
(și nu va fi... furată), după anul 1990 
nu va mai fi posibilă gravarea numelui 
echipei cîștigătoare.

parteneri de concurs, printre alții, pe po
lonezul Filipowski și irlandezul O'Brien. 
Filip se va întîlni, in primul tur al 
întrecerii, cu Litov (U.R.S.S.) și Paul 
(Marea Britanie). In seria sa, Weiss- 
bock va avea de înfruntat pe francezul 
Tercueux, una din ,speranțele" d-lui 
Alphonse Lucien...

După amiază au fost afișate și listele 
participantelor la floretă. Și aici, două 
dintre sportivele noastre, Iencic și Drîm- 
bă, sînt, de asemenea, capete de serii. 
în seria I, Iencic va avea drept princi
pală adversară pe italianca Oggero, Drîm- 
bă (seria a IV-a) pe franțuzoaica Nico- 
let și poloneza Urbanska, iar Stanca (se
ria a IlI-a) pe suedeza Palm.

Primele asalturi ale băieților — vineri 
la orele 8. Sperăm ca ci să treacă cu 
bine toate tururile preliminarii și să se 
numere, în cele din urmă, printre fina
liști.

BUDAPESTA. — în meai reti 
pentru finala .Cupei campionilor ei 
ropeni* la tenis de masă (feminii 
echipa D.T.K. Kaiserberg Duisbui 
(R.F.G.) a învins cu scorul de 7— 
echipa Voros Meteor Budapesta, ii 
trînd în posesia trofeului. Echipa d 
Duisburg a fost alcătuită din Sim< 
(3 victorii), Grober (2 victorii) și S< 
del (2 victorii). Punctele echipei b 
dapestane au fost realizate de Vere 
Campioana europeană Eva Koczi; 
n-a jucat fiind suferindă.

LONDRA. Comitetul olimpic englez 
anunțat efi sportivii britanici selecț: 
nați pentru Jocurile Olimpice din 11 
se vor deplasa la Ciudad de Mexico 
o lună înainte de începerea întrecerii: 
Această hotărîre a fost luată în 
recomandării delegației de medici sp 
dallști, care a efectuat cercetări asuț 
efectelor marii altitudini asupra ram 
meniului sportivilor.

ȘTIRI, REZULTATE
ISTANBUL. în localitate a avut Ioc 

întîlnirea internațională de box dintre 
formația Farul Constanța și selecționata 
orașului Istanbul. Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 41/. —41/ puncte. 
Din echipa română au obținut victorii 
I. Dinu, C. Baciu, V. Neagu și Gh. Pre
da. Gh. Anton a terminat la egalitate.

SOFIA. în meci retur pentru semi
finalele „Cupei campionilor europeni" la 
volei (feminin) echipa Dinamo Moscova 
a învins cu scorul de 3—1 (13—15, 15—7. 
15—11, 15—11) pe Levski Sofia. învingă
toare și în primul meci, voleibalistele 
sovietice s-au calificat pentru finala 
competiției.

MOSCOVA. Echipele de tenis de masă 
ale U.R.S.S. au plecat Joi Ia Londra 
unde vor participa la campionatele eu
ropene. Din lotul masculin fac parte 
Anatoli Amelin, Stanislav Gomoskov, 
Ghenadi Averin, David Brodski, Sarkiz 
Sahorlan. Echipa feminină cuprinde pe 
Svetlana Grinberg, Signe Paisiarv, Lai
ma Balaisite, Rita Pogosova și Bela Ani
simova.

PARIS. Echipa cehoslovacă de baschet 
Sparta Fraga, aflată In turneu în Fran
ța, a Jucat la Lyon cu formația A.S. Vil- 
leurbane. întîlnlrea s-a terminat cu sco
rul de 65—58 (32—28) în favoarea 
baliștUor francezi.

baschet,-

NEW YORK. Echipa feminină 
chet a U.R.S.S. a fost invitată 
țină mai multe meciuri în Statele Unite. 
Sportivele sovietice vor întîlni în primul 
meci echipa „Nashville College”, de 5 
ori consecutiv campioană a S.U.A. După 
turneul din S.U.A., reprezentativa 
U.R.S.S. va evolua în principalele orașe 
din Canada.

de bas- 
să sus-

TEL AVIV. La Jaffa s-a disputat me
ciul internațional amical de fotbal din
tre selecționatele Izraelului șl Finlan
dei. Au dștigat, cu scorul de 7—1

Note externe

DISPUTA ANQUETIL-POULIDOR
Va fi. sau nu. anchetat Anquetil, acest as al pedalei care 

ne reamintește de Bartali sau de Fausto Coppi, de către 
Federația franceză de ciclism ? sau se va da curs plingerll 
directorului sportiv al lui Anquetil, Raphael Geminianl, 
împotriva „numărului 2” al ciclismului francez, Raymond 
Poulidor și a antrenorului său Roger Piei ?

Acestea sînt întrebările pe care și le pun în aceste zile 
miile și miile de iubitori al ciclismului din Franța, cărora 
ziarele — și nu numai cele de specialitate — le consacră 
largi articole și reportaje. Disputa privește nu numai pe cei 
doi sportivi. Chiar și ponderatul cotidian parizian „Le 
Monde” tșl Intitulează un articol astfel : „Incidentele Anque
til—Poulidor contribuie la discreditarea ciclismului profesio
nist”.

Toată această afacere a avut ca teatru de operații „Cursa 
soarelui" disputată între Paris șl Nisa și încheiată ’sub cerul 
încărcat cu nori al unei rivalități în care sportul nu își prea 
găsea locul, cum scrie un ziarist francez amator de ’ expri
mări la figurat. în penultima etapă a acestei curse, Raymond 
Poulidor a reușit să-l învingă pe Anquetil într-o dispută 
contracronometru. Poulidor a realizat o medie orară de 43 de 
kilometri. în clasamentul general Anquetil se afla pe locul 
2 la numai 36 de secunde de lider. Nimeni nu se mal îndoia 
însă, cu toată diferența foarte mică, de victoria tenacelui 
Poulidor care reușise pentru prima oară să-l învingă pe 
Anquetil într-o cursă contracronometru. O revistă sportivă 
care a apărut în preziua terminării cursei nu a ezitat chiar 
să-și facă reclamă scriind că „își consacră coloanele lui 
Poulidor, învingătorul lui Anquetil". Dar la Nisa, contrar 
tuturor pronosticurilor, primul a sosit Jacques Anquetil. 
Cei care au urmărit cursa se mai întreabă șl astăzi dacă 
este vorba de una din marile performanțe ale marelui An
quetil, sau, mai curînd. de combinații nu tocmai... sportive. 
Desigur, era clar că Poulidor va fi atacat, dar de la aceasta 
și pînă la trageri de maiou, lovituri, este o distanță, pe care

(3—1), fotbaliștii din Izrael. 
fost urmărită de 15 000 de

Partida 
spectate

BAGDAD. în competiția
„Cupa țărilor arabe", care _ __
șoară la Bagdad, s-au înregistrat um 
toarele rezultate : Liban — Iordai 
2—1 ; Irak — Bahrein 10—1 ; Siria — 1 
men 7—0 ; Libia — Oman 21—0 (du 
care echipa Omanului 
competiție).

de fot! 
se des

s-a retras

AUCKLAND. într-un concurs atle 
desfășurat în localitate au fost stabf 
două noi recorduri ale Noii Zeelan 
La săritura în lungime bărbați. Da- 
Norris a realizat performanța de 7.70 
iar la decatlon Roy Wiliams a to*® 
7234 p. 373

BERLIN. Cea de-a doua cursă de 
lecție în vederea formării echipei 
ciclism ~R.D. Germane pentru ed 
din acest an a „Cursei Păcii" a reve 
lui Klaus Ampler urmat de Gunt 
Hoffmann șl Giinther Lux. El a parc 
82,500 km în 2h 01:40. Rutierii germ 
vor participa la încă cinci aseme 
curse după care va fi definitivată 1 
mația în vederea marelui eveniment 
ternațional al ciclismului amator.

NEW YORK. Federația de ''Mc 
amator a S.U.A. a selecționat 1( 
pentru echipa reprezentativă care 
participa la „Cupa mondială" prograrr 
între 16 și 30 aprilie la Santiago de C 
le. Din echipă fac parte, printre a 
Kendnal Prine (2,08 m — 100 kg), CI 
Ies Pardener (2,03 m — 91 kg), C 
Johnsson (2,03 m — 104 kg) și 
Darden (2,01 m — 102 kg).

Ol:

in
(P<

SAN JIÎAN. In finala turneului 
național de tenis de la San Juan 
Rico) jucătorul de culoare Arthur A. 
(S.U.A.) l-a Învins cu 6—3 ; 6—4 ; 6—t 
Cliff Richey (S.U.A.). Finala probei 
simplu feminin a revenit jucăî? 
Norma Bayion (Argentina) care a dl 
cu 6—3. 7—5 de Mary Ann Eisel (S.U

unii dintre cicliștii care-1 sprijineau pe Ar.quetil au parei 
cu destulă ușurință. Dar dacă totul s-ar fi redus la ace; 
poate că scandalul nu ar fi luat proporții.

ocazia oferită de diferitele „alianțe” între unele ec 
cuJ.sa Paris—Nisa a readus pe tapet nu

curselor ele;
rivalitățile de ordin sportiv, rit mai mult 
firmele eare-și fac reclamă prin intermediul 
deosebit de populare în Franța.

Astfel, s-a reamintit că actuala campanie 
lui Anquetil, și care l-a silit pe acesta să __ ,____ „„
■„criteriul național" de teama reacției unei anumite pâi 
publicului, ar fi orchestrată de un fabricant, Emile Mei 
care-și are echipa sa ciclistă. Acesta î-a propus anul ti 
lui Anquetil să-și împrumute numele unei mărci de blci< 
Anquetil a refuzat. Astăzi există însă In magazinele 
specialitate biciclete purtînd marca „Anquetil", fabr 
într-o mică întreprindere aparținlnd ciclistului france:

Răspunsul a venit Imediat. Din anturajul lui Poulldo 
fost lansate zvonuri despre... generozitatea lui Anquetil 
plătește serviciile pe care 1 le aduc unii cicliști cu pe 
mante mai slabe în cursul disputelor sportive. Această 
parare” a cicliștilor — și cuvîntul nu este prea tare —” 
cum remarcă un ziar francez, a devenit o obișnuință de 
alergătorii profesioniști au fost transformați’ in niște

. meni sandviș". De această situație s-a ocupat încă in i 
cu citeva luni în ziarul englez „The People" campionul 
tanic Tom Simpson care seria despre înțelegerile ilicite 
cicliști și chiar despre folosirea dopin'g-ului. Articolu 
Simpson a produs o oarecare senzație. Dar lată că act 
secretarul general al Federației franceze de ciclism,

. s-a împotmolii î

dusă împol 
nu particip

Chesal, a declarat : „Profesionismul
din cauza diferitelor abuzuri”.

Rămîne de văzut ce măsuri vor fi 
marea întrecere „Turul Franței". In 
propriu-zis Anquetil—Poulidor’, acesta _ _____ ___ __
planul al doilea, dată fiind senzația produsă de o altă 
cere, cea a lui Gachassln și a fraților Boniface, eliminaț 
naționala de rugbl după înfrîngerea suferită în fața eg 
Țării Galilor.

luate căci se ap 
ce privește ineid 
a trecut oarecur

SERGIU BRAT
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