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j

Trimisul nostru la C.M. de tenis de masă, C. COMARNISCHI, transmite:

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
» 7 1

A PLECAT LA MOSCOVA
tea finalei probei femini
ne pe echipe l-am întîlmt 
pe dl. HIKOSUKE TAMA- 
SU, unul dintre cei mai re- 
putați specialiști din Japo
nia, omul care de peste 15

pe japoneze, neînvinse 
încă. Cîștigînd la Morisa- 
wa, Alexandru și-a făcui 
singură o statuie. Numele 
ei se confundă, de altîel, 
cu istoria de un deceniu a 
tenisului de masă româ
nesc. Această jucătoare 
strălucește cu putere și va 
mai străluci încă multă 
vreme". Același ziar notea
ză mai departe: „Cînd joa
că la simplu, românca para 
calmă și ginditoare, pen
tru ca la dublu să devină, 
deodată, dirijoare, comen- 
tind fiecare minge, dar 
conducîndu-și cu siguranță 
coechipiera la victorie. Ea 
rămîne o socotitoare — 
rece și nici succesul nu o 
determină la supraapre
cieri".

Un alt ziar, „SPORT

VOM WOCHENENDE", 
după ce face unele apre
cieri generale, conchide: 
„Maria Alexandru, care 
de 10 ani face parte din 
elita tenisului de masă con 
tinental, le-a trezit pe ja
poneze. Aceasta reprezintă 
un avertisment pentru ni
pone: JUCĂTOARELE
EUROPENE NU LE MAI 
SUPORTA SUPREMA
ȚIA". Articolul amintit se 
încheie cu o frază. de con
solare adresată selecționa
tei feminine vest-germane, 
învinsă de formația româ
nă: „Echipa țării gazdă nu 
are de ce să stea cu capul 
plecat. A fost învinsă de 
invingătoarea campioane
lor mondiale".

Desigur ne-a interesat și 
părerea unor tehnicieni. Cu 
numai cîteva minute înain-

Evoluția reprezentativei 
feminine a României 
performanța realizată, 
ceea de a se califica în 
nala „Gupei Gorbillon" 
ocupînd locul II în lume, 
este comentată pe larg do 
presa din Miinchen, ca și 
de numeroșii specialiști 
prezenți la Eissporthalle. 
Astfel, „ABENDZEITUNG" 
a dat următorul titlu re
portajului de la mondiale: 
„SENZAȚIA EDIȚIEI JU
BILIARE — VICTORIA 
ROMÂNIEI ASUPRA JA
PONIEI ȘI CALIFICAREA 
EI ÎN FINALA „CUPEI 
CORBILLON". La rubrica 
„Jucătoarea zilei", din 
ziarul „TAGES ZEITUNG", 
într-un articol ilustrat cu 
fotografia Măriei Alexan
dru, se spune: „Românca a 
destrămat un mit, biruind

Și 
a- 
fi-

(Continuare tn pag. a 4-a)
tiv, secretar al C.C. al P.G.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului 
Economic, Gheorghe Rădulescu, 
membru, al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P-C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, șl Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul României in Uniunea 
Sovietică.

Delegația este însoțită de con
silieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vilcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc,

plecat la 
partid și

Marți 
Moscova 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar 
Central 
Român, 
de Stat, 
siunea
Economic Reciproc.

Din delegație fac parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C- al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Maxim 
Berghianu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu-

dimineața a 
delegația de

general al Comitetului 
al Partidului Comunist 
președintele Consiliului 
care va participa la se- 
Consiliului de Ajutor

Petre Blajovici, Dumitru Co- 
liu, Emil Drăgănescu, 
Gere, Dumitru Popa, 
tru Popescu, Mihai 
Vasile Patilineț, de vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Erau prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

Pe aeroport, membrii delega
ției au fost salutați cu căldură 
de un mare număr de bucureș
teni. Un grup de pionieri a ofe
rit tovarășilor Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și celor
lalți membri ai delegației bu
chete de flori-

Mihai 
Dumi- 
Dalea,
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Sosirea pe aeroportul Vnukovo
In aceeași zi, delegația de 

partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, car# 
va participa la sesiunea Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc, a sosit la Moscova.

La aeroportul Vnukovo, unde

erau arborate drapelele de stat 
ale României și Uniunii Sovie
tice, delegația a fost intimpinată 
de tovarășii L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S-, A. N. Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consi
liului 
P. N. 
picant 
eretar

Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., V. N. Novikov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri 
miko, 
terne 
soane

Au
rinescu, ambasadorul României 
la Moscova, și membri ai amba
sadei.

al U.R.S.S., A. 
ministrul afacerilor 
al U.R.S.S. și alte 
oficiale.
fost prezenți, Teodor

A. Gro-
ex-

per-

Ma-

SAPPORO SI MUNCHEN 72
1

șl activiștii clubului bucu-

PSEUDO
SUPORTERUL

I
i

de Miniștri al U.R.S.S., 
Demicev, membru su- 
al Biroului Politic, se

al C.C. al P.C.U.S., K. F. (Agerpres)

Sportivii, antrenorii 
reștean Dinamo au participat ieri la o plenară in 
cadtul căreia au fost dezbătute obiectivele imediate 
și de perspectivă ale pregătirii pentru participarea 
la Jocurile Olimpice din 1972, de la Sapporo și Miin- 
chen.

Pe marginea raportului prezentat de tov. Ion Nac, 
președintele clubului, au luat cuvîntul sportivi și 
tehnicieni care, Ia unison, s-au angajat să nu pre
cupețească eforturile pentru a realiza o creștere 
însemnată a nivelului valoric al performanțelor și 
pentru ca, in final, un număr cît mai mare de spor
tivi dinamovlști să evolueze cu succes in întrecerile 
olimpice.

In încheierea discuțiilor au luat cuvîntul tov. ge
neral maior Ion Dumitru din partea conducerii 
M.Jț.I., conf. dr. Emil Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S. șl Tudor Vasile, președintele C.M.E.F.S. 
București.

Scrimerii de la Universitatea
in R.F.Gînvingători
la Univers!-

peste cîteva secun
de balonul va po
posi tn plasa porții 
lui Mindru, care 
l-a deviat tn bară, 
de unde Dridea va 
relua in plasă. Fa
ză din meciul Pe
trolul — Progresul. 
Foto: ION POPES
CU - Ploiești

Citiți in pag. 3 rubrica noas
tră obișnuită „Din carnetul cro
nicarului".

DE FOTBAL PENTRU
MECIUL CU FRANJA
Antrenorul Angelo Niculescu 

-omunicat aseară lotul 
de 19 jucători, aflat în 

vederile sale pentru jocul de 
verificare, de la 30 aprilie, cu 
Franța. Portari : Răducanu, 
Gornea, Ghiță ; fundași : Lu- 
pescu, Boc, Dan, Deleanu, Hăl- 
măgeanu. Mocanu ; mijlocași : 
Ghergheli, Dinu, Anca ; înain
tași : Dembrovschi, Radu Nun- 
weiller, Dumitrache. Lucescu, 
Năsturescu, Domide, Tufan. Du
pă cum se știe, Sătmăreanu este 
indisponibil.

Pentru meciul de la Paris vor 
face deplasarea 16 jucători.

Jocul este programat pe sta
dionul Parc des Princes, in noc
turnă.

Adnotări
finalelor
naționale

pe marginea
campionatelor
de box

Scrimerii de 
tatea București (floretiști și 
spadasini) au întreprins 
recent un fructuos turneu 
in R.F.G. Floretiștii au ob
ținut două frumoase vic
torii, cu 19—6 în fața echi
pei Universității din Mainz 
și cu 20—5 în meciul cu 
trăgătorii din formația li
ni verși tății din Heidelberg 
Spadasinii bucureșteni au 
cî.știgat cu 16—9 la Mainz 
și cu 18—7 la Heidelberg.

103 LUPTĂTORI LA FINALELE DE „LIBERE“

CONCURS
DE
LA

SELECȚIE 
CĂLĂRIE Meciuri interesante și de un bun nivel tehnic
marți, pe bazaLuni și 

hipică din Calea Plevnei. 
5e desfășoară un concurs 
de selecție a călăreților și 
cailor ce ne vor reprezenta 
la concursul internațional 
de obstacole de la Novisad 
(10—12 mai), la care vor 
face deplasarea 5 sportivi.

In campionatul de scrimă.

întrucît, o bună parte din
tre scrimerii noștri fruntași 
sînt angajați în competiții 
internaționale, federația de 
resort a hotărit să amine 
etapa de divizie A din zilele 
de 26 și 27 aprilie (Brașov) 
la 17—18 mai. Programul eta
pei rămîne neschimbat.

FINALELE CENTRULUI 
UNIVERSITAR BUCUREȘTI 

LA BASCHET
.'ol, echipele studențești. de 

baschet ale centrului uni
versitar București își vor de
semna campioanele. Loc de 
desfășurare a întrecerilor - 
sala Politehnica (Cotroceni), 
de la ora 17.

BRAȘOV, 22 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Marți 
au început finalele celei de a 
16-a ediții a campionatelor 
naționale de lupte libere (in
dividual, seniori). In disputa 
pentru cele 10 titluri se întrec 
peste 100 de sportivi din dife
rite asociații și cluburi din 
țară, cel mai bine reprezen
tate fiind cluburile Steaua (15 
concurenți), Steagul roșu Bra
șov și Dinamo București (cu 
cite 9 concurenți).

In sala de sport Armata, 
gazda multor întreceri de am
ploare. am asistat — încă din 
primul tur — la o ;serie de 
meciuri interesante, de bun 
nivel tehnic. Dacă în alți ani, 
chiar la finale, cu greu se 
putea distinge un meci de „li
bere" de unul de „greco-ro- 
mane" (se foloseau cam ace
leași procedee) acum lucrurile 
s-au schimbat evident. In cele 
46 de meciuri din turui T, 
desfășurate ieri, concurenții, 
— deși in majoritatea lor ti
neri — stăpînesc destul 
bine elementele tehnice 
lupte libere.

de 
d*

Rezultatele au fost cele aș
teptate, favoriții terminind în
vingători. lată citeva dintre 
ele: cat. 48 kg: I. Vlădescu 
(Steagul roșu Bv) b.p. N. Ol- 
teanu (Mureșul Tg. Mureș); 52 
kg: P. Cernău (C.F.R. Timi
șoara) b.t.
(Steaua); 57 kg: Gh. Tăpălagă 
(Steaua) egal cu N. Nicola 
(C.S.M. Reșița); 62 kg: Al 
Geantă (Steaua) b.p, T. Tarbă 
(Metalul Tîrgoviște); 68 kg: 
P. Poalelungi (Dunărea Ga
lați) b.p. P. Cîrciumarii 
(Steaua); 74 kg: L. Ambruș 
(Steagul roșu) b.t. V. Țigănaș 
(Nicolina Iași); 82 kg: St. 
Tampa (Steagul roșu) b.p. Gh. 
Balint (Dinamo București); 
90 kg : L. Rădoi (A.S.M.T. Lu
goj) b.t Șt. Coordoneanu (Pio- 
gresul Buc.); Fr. Boia (Mureș, 
Tg Mureș) b.t M.
(I.E.F.S.); 100 kg: C. 
(Dunărea Galați) b.t. 
roș (Mureșul, Tg.
4-100 kg: Gh. Ureian 
b.p. T. Moșescu (T.M.U. Med
gidia).

D. Tindeche

Vodă 
Teodorii 
I. Mesa- 
Mureș); 
(Steaua)

Toma RABȘAN

S-a anunțat decizia : Covaci pleacă 
consternat la colț...

Foto : A. NEAGU

La „mijlocie ușoarâ“,

campionul a primit titlul
cu capul plecat...

Dacă înaintea finalelor s-ar 
fi făcut un sondaj privind vi
itorul campion al categoriei 
semimijlocie, sîntem convinși 
că majoritatea iubitorilor no
bilei arte ar fi indicat fără să 
ezite: Victor Silberman. S-ar 
fi. abținut desigur, din consi
derente lesne de înțeles, doar 
antrenorii celorlalți șapte pu- 
giliști înscriși la această cate
gorie.

N-a existat, intr-adevăr, nici 
un dubiu cu privire la cam
pion. Silberman întrunea toate 
calitățile ce se cer unui bo
xer cu veleități: lovituri ne
cruțătoare, corecte, extrem de

in peisajul vieții noastre spor
tive își găsește un loc fot mai 
recunoscut și respectat specta
torul, cel care, ain înaltul tri
bunei, asistă la încleștarea de 
forțe găzduită de gazon, de 

parchetul sălii, de ring, de nesfîrșitele 
culoare de apă...

Altfel numit, după pasiunea căreia i 
abandonează cu o dărnicie vecină 
o dată cu surpriza, acest spectator 

mai cheamă în terminologia sportivă 
SUPORTER — adică, urmînd „litera 

lege" a Dicționarului, simpatizant, 
susținător al unui sportiv sau al unei 
echipe.

Evident, din incomensurabila mulțime 
______ -, cei mai mulți își iubesc 

echipa favorită la flacăra unei pasiuni 
curate, în virtutea recunoscutelor legi 
ale obiectivități!, fiecare dintre ei știind 
să împartă cu idolii săi deopotrivă sa
tisfacția bucuriei, cît și amărăciunea 
insuccesului. Trăiri variate, dar încadrate 
toate în perimetrul lucidității și, impli
cit, al corectitudinii... ,

Din păcate, nu avem de-a face numai 
cu asemenea suporteri. Numeroși sînt și 
ceilalți, cei certați cu simțul obiectivi- 
tății, și pe care-i vom numi, cu speranța 
netăgăduirii, PSEUDOSUPORTERI.

Dacă ar trebui să susținem prin exem
ple afirmațiile de mai sus, atunci munca 
condeierului ar deveni brusc dificilă, 
cauzată fiind de necesitatea de a alege 
acele situații care i se par mai semni
ficative

Să ne oprim, totuși, la două dintre 
ele, care nu țin de recunoscutele mani
festări huliganice, dar aflate sub semnul 
unor distincte trăsături caracteristice.

A. Tn urmă cu cîteva zile, la restau
rantul „Intim", la una din puținele mese 
ocupate, se afla, împreună cu soția și 
cu o familie prietenă, jucătorul rapidist 
Octavian Popescu. Cbișnuiți să auzim, 
nu o dată, de scenele tari „realizate" 
de fotbaliștii noștri în preajma lichidului 
bahic, am remarcat — e drept, în con
sensul unei anticipări datorate caracte
rului celui în discuție — atitudinea civi
lizată, plină ds deferență, a fotbalistu
lui bucureștean.

Tn această atmosferă relaxată a apă
rut, însă, PSEUDOSUPORTERUL care, ză- 
rinau-l pe Oct. Popescu și fiind, după 
propria lui mărturisire, „rapidist din 
născare", a ținut morțiș să bea un pahar 
de coniac cu favoritul său. Refuzului 
ferm al sportivului, „rapidistul din naș
tere" i-a răspuns printr-o insistență 
obstinată, care a creat o atmosferă de 
totală jenă. La fiecare două minute ad
miratorul se prezenta la masă cu un 
pahar de coniac... și asta a durat pînă 
la plecare, în ciuda unei declinări cît 
se poate de civilizate : „Nu beau coniac 
niciodată I"

B. La Arad, la sfîrșitul meciului .dintre 
Vagonul și Rapid (1—5), după o evoluție 
slabă, Adam părăsea terenul cu frun
tea plecată. Se cilea în ochii atacantului 
arădean o tristețe care se dorea singură, 
lipsită de orice fel de efuziune. Dar, 
Adam nu era singur, de umărul lui fiind 
„agățat" personalul nostru, PSEUDOSU
PORTERUL, care conducîndu-l spre ves
tiare, căuta să-l convingă că „nenoro
citul de arbitru a stricat meciul, că ra- 
pidiștii au jucat murdar, că..." Adam — 
se citea în privirea lui — nu dădea 
crezare celor spuse de anonimul (și ne-

~ cum 
Și la
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■ Evident, din 
a suporterilor, I
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precise, o. foarte bună pregă
tire și constituție fizică, pen
tru categoria 67 kg. Continuă 
însă să i*ămînă vulnerabil, 
deoarece nu înțelege să aplece 
bărbia, să blocheze. Doi ad- 

. versari au reușit să-i pună, u- 
neori, probleme. Primul a fost 
pugilistul din Plopeni, Mihăi 
Cornel. Bineînțeles, nu intr- 
atît încît să-i pericliteze vic
toria. Dar o repriză și jumă
tate disputa a fost echilibra
tă, poate chiar cu un mic a- 
vantaj de partea lui Mihai 
Cornel care, pe lingă curaj, 
a dovedit și o cunoaștere te
meinică a

I 
I
I
I
I
I
I

La volei

RAPID -BUREVESTNIK
ODESA (f) 0-3

procedeelor teh
nice. Celălalt ad
versar incomod 
pentru campion a 
fost clujeanul Ma- 
jai, etern rival, 
robust și — de 
data . aceasta — 
mult mai bine

I
I
I

I
I
I
I
i
I
I
I
I
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Tn cadrul turneului pe care-1 întreprinde 
tn țara noastră, echipa sovietică Burevest- 
nik Odesa a susținut ieri. în sala Floreas- 
ca, cel de-al patrulea joc, întîlnind în par
tidă revanșă formația Rapid. Rapidistele au 
părăsit terenul învinse pentru a doua oară: 
0—3 (—11, —17, —13). Echipa sovietică s-a 
impus datorită atacului mai penetrant și 
printr-o mai bună orientare tactică. Com
parativ cu partida anterioară, Rapid ni s-a 
părut obosită, fiind net depășită la capito
lul putere de luptă.

Azi de la ora 18, în aceeași sală, Bure- 
vestnik Odesa va primi replica formației 
Dinamo. (Em. F.).

R, CALARAȘANU

(Continuare 
in pag. a 2-a)

I
i
I

doritul, probabil) admirator. Dar 
ar fi reacționat el la o recidivă ? 
încă una ?

★
Două cazuri care scot în relief ___

înțelegere a noțiunii de suporter. Doi 
PSEUDOSUPORTERI din mulțimea celor 
mulți...

falsa

I
I
I

Ovidiu IOANIȚOAIA |

IMILOR IMANI
Azi după amiază (de la ora 

11,30), pe terenurile Progresul, 
au loc primele jocuri din cadrul 
intilniril de tenis între reprezen
tativele masculine și feminine de 
tineret ale României și R.S.S. 
Estone. Sînt programate meciu-

rilc : Lange — Ovici, Einen —- 
Hărădău, Lange, Einen — Ovici, 
Hărădău (băieți); Lidia Sinkovils 
— Felicia Bucur, Aila Kree — 
Agneta Kun, Sinkovits, Kree — 
Bucur, Kun (fete).

SSTMWtf'SiMWT» TXW? w A rUTTWr1 Pe,fe pu(in tlmp' prima competitie de anvergură: „Cupa Mamaia". In consecință,UJL» UJm ItAX-MAllMV după o lungă hibernare, veliștii bucureșteni recuperează prin intensificarea antre-
namentelor. lată-l pe specialiștii finn-ului și snipe-ului intr-un rodaj pe Herăstrău

BATE LA UȘA
Foto : T. MACARSCHI
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pregătit decît în ediția pre
cedentă a campionatului. 
.Schimbat în bine s-a prezen
tat și metalurgistul Hodoșan, 
care a știut să folosească a- 
lonja, dar acesta rămîne încă 
deficitar la capitolul apărare. 
O surpriză plăcută pentru a- 
curateța acțiunilor ofensive, 
tînărul de Ia A.S.A. Tg. Mu
reș, Ion Voicilă.

precise, ne determină să ere. 
dem că nu peste mult timp el 
va deveni titularul categoriei 
mijlocie ușoară, atît în echipa 
dinamovistă, cit și în cea re
prezentativă. Ceilalți boxeri 
care și-au disputat șansele la 
71 kg — ne referim mai ales 
la Gii. Călin, E. Constantines- 
cu, Al. Matius și I. Pițu — au 
constituit — deși fără să stră
lucească — adversarii cei mai 
incomozi pentru finaliști.

TITLUL NATIONAL

ir
Trei dintre judecătorii care 

au punctat la meciul final, 
desfășurat între colegii de 
club, Ion Covaci și Ion Gydrffi 
(cat. mijlocie ușoară) au a- 
preciat că tînărul Gyorffi ar 
fi făcut în ultima repriză 
ceea ce se cheamă mai mult 
box, și i-au acordat victoria. 
Decizia, după opinia noastră, 
n-a fost nici măcar discutabi
lă, a fost greșită, ea proclamin- 
du-l pe învingătorul adevărat 
(Ion Covaci), învins. GyOrffi 
se impusese, într-adevăr, in 
semifinale, unde în compania 
ieșeanului Călin a furnizat o 
partidă electrizantă. Verdictul 
din finală nu mai poate fi — 
din păcate — modificat. Dar 
el trebuie să dea de gîndit tu
turor arbitrilor, a căror res
ponsabilitate este atît de mare. 
Ar fi meritat Covaci victoria? 
Să ne amintim că el î-a scos 
din luptă pe N. Niculae chiar 
în prima repriză, că l-a elimi
nat și pe puncherul constăn- 
țean Ion Pițu, că, în sfîrșit, în 
finala a dominat uneori au
toritar, acțiunile sale ofensi
ve fiind destul de ordonate. 
Oare arbitrilor nu le spune 
nimic faptul că la anunțarea 
deciziei Gyorffi n-a ridicat 
privirile din podea, că Ion Co
vaci a fost cel inclus în echi
pa pentru europene?

Proaspătul campion rămîne 
— fără discuție — un boxer 
de real talent, care promite a 
fi un tehnician remarcabil. 
xStilul său spectaculos de luptă, 
bazat pe o mobilitate conti
nuă, pe eschive derutante, pe 
lovituri de ripostă prompte și

DINAMO

De astăzi și pînă sîmbătă, 
la Reșița, iubitorii boxului vor 
avea ocazia să urmărească 
peste 90 de speranțe ale boxu
lui românesc calificate în fi
nala campionatului național 
de juniori pe anul 1969. La 
startul luptei pentru cucerirea

CISTIGATOAREA
3

„CUPEI CONSTRUCTORUL" LA BOX
Casa de cultură a tineretu-' 

Iui din sectorul 5 a găzduit 
finala „Cupei Constructorul" 
la box, rezervată- juniorilor 
și seniorilor din. Capitală. Re
zultatele finalei : JUNIORI 
MICI: minimă : M. Peia (Di
namo) b.p. D. Mateescu 
(C.Ș.S.); semimuscă : I. Cîr- 
stea (Energia) b. ab. I Sogor 
(Constructorul); muscă: I. 
Maria (Constructorul) b.p. D. 
Frîncu (’Olimpia); cocoș : S. 
Niță (Gr. Roșie) b.p. Șt. Cris- 
tache (Constr.), I. Vasiie 
(C.S.Ș.) b.p. p. Dorobanțu (Di
namo) ; pană: Al. Neprusel 
(C.S.Ș.) b.p. G. Agapșa (C.S.Ș.), 
M. Boaru (Dinamo) b.p. D. 
Preda (Gr. Roșie) ; semiușoa- 
ră: T. Popescu (Viitorul) b. 
k.o. I. Vasiie (Dinamo); semi- 
mijlocie: F. Mooanu (Constr.) 
b.p. M.
NIORI

Lazăr (Poșta); JU- 
MARI: cocoș: M.

Neagoe (Metalul) b.p. Al. 
Ivan (Semănătoarea); semi- 
ușoară: N. Neagu (Dinamo) 
b.p. P. Frîncu (Energia); SE
NIORI : pană: Gh. Manea 
(Voința) b. ab. P. Brînduș 
(Voința); semiușoară : D. Do- 
san (Gr. Roșie) b.p. Gh. Popa 
(Metalul); semimijlocie: D. 
Precup (Dinamo) b. ab. I. Dan 
(Olimpia). Trofeul a fost cu
cerit de clubul Dinamo ('an
trenori E. Fiiresz și I. Drag- 
nea), urmat de Grivița Roșie 
(C. Cionoiu și D. Dobre), Con
structorul (I. Lungu), Olim
pia (M. Doculesou și Șt. lor- 
dache) și C.S.Ș. (antrenor T. 
Diaconescu).

AUREL PĂPĂDIE
FLORIN SANDU — coresp.

CEI 11 BOXERI SOVIETICI
MOSCOVA, 22 (Agerpres). —

Federația de box a U.R.S.S. a 
stabilit ca, la campionatele eu
ropene, să deplaseze următoa
rea echipă : A. Semenov, V. 
Zaporojeț (Novikov), I. Kula-

de centuri de cam- 
pentru juniori mici,

PENTRU C.E. DE LA BUCUREȘTI
ghin, V. Sokolov, N. ICrumov, 
V. Frolov, V. Musalimov, V. 
Tregubov (B. Lagutin), V. Ta
rasenkov, D, Pozniak și AI. 
Vasluskin,

D.

celor 24 
pioni (12 
și tot atîtea pentru juniori 
mari) se prezintă primii cla
sați în cele 4 zone desfășurate 
în orașele Sibiu, Pitești, Iași, 
Cimpia Turzii precum și cam
pionii municipiului București.

La fiecare categorie lupta se 
va da între 5 combatanți, cu 
excepția categoriilor mart, 
(semigrea și grea). Pentru pri
ma oară participă la finale și 
trei juniori din Gorj antrenați 
de ing. Zaharia Motea: C. Tri- 
că (semimijlocie), I. Gherman 
(mijlocie mică) și P. Mutu 
(pană).

,• Iată lista oficialilor de
legați la finala campionatului 
național de juniori: delegat 
general — Dumitru Dimulescu 
(Buc.), arbitri judecători: Ga
briel Danciu, Marin Ciucă, 
David Oprișan (Buc.), Iosif 
Ilievici (Timișoara), Ion Ște
fan (Galați), Constantin Bur- 
descu (Craiova), Dumitru Bo- 
cîrlea (Brăila), Vasiie 
(Cluj) ți Ion Bogdan 
Mureș).

Baciu
(Tg.

,• Cîntarul oficial șî 
medicală au Ioc astăzi 
orele 8—10, prima 
fiind programată după a- 
miază.

vizita
Intre 

reuniune

Un start promițător
O dată cu concursul republi

can de primăvară al juniorilor 
mici a început, de fapt, primă
vara atletică ’69. Greutățile unei 
ierni neobișnuite au fost sim
țite din plin și de atleții noștri. 
In acest fel, apreciez în mod 
deosebit rezultatele recentului 
concurs. Știu că, pentru majo
ritatea celor 306 participanți, 
acesta a fost primul lor start 
al sezonului, in timp ce, în anii 
trecuți, atleții aveau deja 2—3 
concursuri pînă la „republica
nul" de primăvară. Performan
țele obținute capătă o aureolă 
deosebită mai ales în condițiile 
atmosferice nefavorabile din 
cele două zile de concurs. Ce am 
remarcat 2 înainte de toate o 
selecție deosebită; majoritatea 
atleților prezintă unele aspecte 
morfologice avantajoase, care 
se încadrează în cerințele pro
belor respective. Am văzut tineri 
și tinere cu o talie înaltă, cu 
picioare lungi, bine dezvoltați 
pentru vîrsta lor. Este, desigur, 
un avantaj, dar nu hotărâtor. 
Fără trăsături morale și de 
voință, fără o tehnică rațională, 
adecvată calităților motrice, a- 
ceste avantaje nu vor putea da 
randamentul scontat.

Rezultatele le cunoaștem. Cele 
mai bune dintre ele au apărut 
în ziarul Sportul. Ca de atîtea 
ori, și acum ne facem speranțe 
ci începutul bun este o garan
ție pentru un sezon bogat. In

corigibil' , continuăm să credem 
acest lucru, deși, nu o dată, 
ne-am cam pripit. Cîți dintre 
tinerii atleți care au marcat 
la startul sezonului rezultate 
promițătoare și pe care, ulte
rior, nu le-au mai confirmat) 
sau au dispărut în timpul luni
lor de vară ? Dar noi sîntem 
obligați să avem, totuși, încre
dere în tinerii aceștia care, 
după toate regulile, trebuie să 
devină schimbul de mîine.

De mai mulți ani, acest con
curs de primăvară dă câștig de 
cauză la o serie de probe pro
vinciei (acum scorul a fost: 
Provincia — București 12—11). 
Ar fi loial, deci, ca această 
competiție să intre șl în organi
zarea altor capitale de județ.

Numărul participanților este 
într-o strînsă corelație cu ni
velul probelor respective. Avem 
mulți, chiar foarte mulți con- 
curenți la alergări și la sări
turi, dar la aruncări... Ele par
că sînt, sistematic, neglijate de 
antrenorii noștri (la suliță fete, 
de exemplu, au fost 4 concu
rente). Cu aproximativ 15 ani 
în urmă, în meciurile bilaterale 
cu selecționatele altor țări, arun
cările au fost punctul forte al 
echipei noastre 1 reprezentative. 
Atunci aruncările au fost „en 
vogue" în rîndurile tineretului 
nostru. Azi, parcă, toată lumea 
fuge de aceste probe. De ce ? 
Să fie, oare, o problemă de

IMPORTANTE MODIFICĂRI ADUSE
REGULAMENTULUI DE PENTATLON MODERN

i

O CARTE DE VIZITA ; Li
ceul 2 Tg. Jiu (33 de clase, 1100 
de elevi) ; a) performanțe : o 
echipă de volei în divizia șco
lară ; 3 echipe de handbal (2 
angajate pentru promovarea în 
divizia școlară, una activează 
în campionatul județean) ; sin
gura unitate din județ unde se 
desfășoară o continuă activita
te sportivă de masă ; b) bază 
materială : un teren de hand
bal cu zgură și instalație pen
tru nocturnă (20 reflectoare), un 
teren de volei, două terenuri 
de baschet, un teren de handbal, 
o pistă de atletism cu 5 culoa
re. Totul construit prin munca 
și străduința profesorilor și e- 
levilor școlii, economisindu-se 
aproape 150 000 lei.

SPICUIRI DINTR-O SCRI
SOARE : ....Această bază spor
tivă este cea mai frumoasă din 
județ și prin stricarea ei, prac
tic, școala nu mai are nici 0 
posibilitate și nici loc de a con
strui o altă hază sau măcar m 
singur teren... Vă 
suflet să faceți tot 
sibil pentru a salva 
construit cu multă 
oarece se va trece 
tarea ei..

ARGUMENTE ȘI CONTRA- 
ARGUMENTE : Capitala jude
țului Gorj va cunoaște, ca și 
celelalte orașe ale țării, prefa
ceri substanțiale în ceea ce pri
vește arhitectura orașului. Se 
vor construi noi cartiere, se vor 
trasa noi bulevarde. Terenurile

rugăm din 
ce este po- 
ceea ce s-a 
trudă, de- 

la dezafee-

Echipa feminină de baschet 
Rapid pleacă in Franța

puse în discuție vor fi dezafec
tate pentru trasarea unor noi 
căi de acces către viitorul mi- 
croraion „9 Mai", ce se va con
strui lingă școală. Majoritatea 
celor prezenți la o ședință ce a 
avut loc la Consiliul popular 
Județean pentru discutarea pro
iectului noilor construcții au 
înțeles necesitatea menținerii 
unor astfel de terenuri (mai 
ales că’ proiectul este destul de 
sărac în spații de joacă pentru 
copii), propunînd o deviere a 
șoselei cu 10 metri. Acești me
tri ar fi suficienți pentru păs
trarea terenurilor. Dar, opiniile, 
tov. Nicolae Bodescu, vicepre
ședinte al Consiliului popular 
județean, și ale tov. Teodor Co- 
eheci, director al D-S.A.P.C. 
Craiova au fost hotărîtoare, ele 
nefiind influențate de opiniile 
contrare ale celor prezenți la 
ședință. Deci, baza sportivă se 
'va desființa. Cităm, totuși, din 
avizul C.T.S. din 1 aprilie 1969 
adresat organelor superioare : 
„Pentru a evita desființarea 
bazei sportive a Liceului nr. 2 
se recomandă devierea străzii 
orășenești". Se pare, deci, că, 
undeva, exista o astfel de po
sibilitate. Dar... în stadiul actu
al, din discuțiile purtate cu 
diverși tovarăși, ni s-a spus că 
orice modificare este inoperan
tă și tardivă-

O DECLARAȚIE : „In pla
nul de investiții vom prevedea 
pentru anul 1970 fonduri pen
tru construirea unei noi baze 
sportive in locul celei ce ur
mează a fi dezafectată" (ing. 
IONESCU STELIAN, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului 
popular municipal Tg. Jiu).

INCA CÎTEVA CUVINTE ! 
Fără a pune la îndoială decla-

rația tov. ing. Ionescu Stelian 
(care, printre altele, ne-a spus 
că dezafectarea bazei va fi fă
cută în ultima etapă a lucrări
lor de construcție și că para
lel cu aceste lucrări se va con
strui și noua bază sportivă) ți
nem să reamintim totuși, una 
din prevederile H.C.M. 629, din 
27 martie 1968, privind unele 
măsuri pentru aplicarea Legii 
nr. 29 din 29 decembrie 1967 cu 
privire la dezvoltarea activită
ții de educație fizică și sport 
(pentru că — ne-am convins —, 
nu este îndeajuns de cunoscu
tă de toți tovarășii). Articolul 
12 : ..Desființarea unei baze 
sportive. în condițiile prevede
rilor Legii nr. 29 din 29 decem
brie 1967 se va putea efectua 
numai cu asigurarea constru
irii unei alte baze sportive în 
locul celei supuse desființării, în 
Care scop titularii din investi
ții rare cer desființarea bazei 
sportive vor prevedea în pla
nurile de investiții indicatorii 
necesari".

CONCLUZIA : Dacă, într-a- 
devăr, nu se mai poate face 
nimic pentru salvarea actualei 
baze sportive trebuie să existe 
convingerea că prevederile le
gii, cît și promisiunile făcute 
vor fi respectate ,.ad-literam“. 
Este în primul rînd în folosul 
dezvoltării educației fizice și 
sportului în Tg. Jiu, este abso
lut năcesar pentru bunul mers 
al procesului instructiv-educa- 
tiv, pentru esențiala contribu
ție ce și-o poate aduce o 
sportivă la destinderea și 
voltarea fizică a copiilor.

Noi atît am avut de
Așteptăm răspunsul. Un 
puns materializat pe teren.

Emanuel FÂNTANEANU

Concursurile de pentatlon mo
dem din 1969 se dispuți după 
regulamentul adoptat în 1968 la 
congresul Uniunii internaționale 
de pentatlon modera și biatlon, 
ale cărei lucrări s-au desfășurat 
In Mexic, în luna octombrie.

L-am rugat pe prof. IOAN MTJ- 
REȘANU, membru ai comisiei 
tehnice a U.I.P.M.B., să ne vor
bească despre modificările aduse 
vechiului regulament.

— întrucît în perioada ce s-a 
scurs după J.O. de la Tokio — 
ne-a relatat interlocutorul — la 
comisia tehnică a U.I.P.M.B. s-au 
adunat multe propuneri de mo
dificare a regulamentului, această 
problemă s-a situat în centrul 
dezbaterilor congresului din Me
xic. S-au adoptat mal multe ho- 
tărîri, cele mal Importante fiind 
următoarele :

CĂLĂRIE : în ceea ce privește 
parcursul, s-a stabilit ca lungi
mea lui să fie de 1000 m. în ca
zuri excepționale poate varia în
tre 800—1200 m (în vechiul regu
lament 1000—1500); numărul ob
stacolelor este fixat la 20, dintre 
care — obligatoriu — o „dublă” 
șl o „simplă" ; penalizarea greșe
lilor de pe parcurs (volte, căderi) 
șl cele comise la trecerea obsta
colelor se va face pe baza unei 
tabele de punctaj, care are ca 
element de bază TIMPUL. Un 
concurent poate să depășească 
timpul limită corespunzător lun
gimii parcursului pînă la de două

ori valoarea acestuia. De exem
plu; pentru un parcurs lung de 
800 m, timpul limită este de 3 
minute : sportivul care-l va par
curge în 4:01,0 va fl descalificat; 
pentatlonistul poate încăleca ca
lul obținut prin tragere la sorți 
cu 25 de minute înainte de ple
carea tn probă (în vechiul regu
lament 20 minute). Modificările 
amintite apropie considerabil a- 
ceastă probă de proba de obsta
cole din călărie ;

TIRUL : a) poziția de tragere 
este acum asemănătoare cu cea 
de la pistol viteză : verticală, cu 
mina Ia un unghi de 45 de grade 
(înainte mîna se afla lipită de 
corp); b) timpul în care ținta 
este ascunsă, deci cu muchea 
spre trăgător, s-a redus la 7 
secunde (de la 10 secunde); pen
tru dinamizarea probei, s-au adus 
modificări șl la comenzi, 
comanda „pe locuri", 
se comandă „tn poziție” 
30 de secunde se dă 
„foc”. La tragerea de 
se oferă eoncurenților
(șl nu 2 ca înainte), în condiții 
de concurs ;

LA ÎNOT s-a modificat puncta
jul : pentru o secundă se adaugă 
sau se scad 8 puncte (în loc de 
6), Iar pentru jumătate de se
cundă — 4 puncte (față de 3), a- 
ceasta deoarece s-a constatat oă

DUpă 
.încărcațl” 
Iar după 
comanda 
încercare 
5 focuri

proba de 
punctată.

natație era mal slab

apreclați contribuția— Cum
specialiștilor români la modifică
rile aduse regulamentului con
cursurilor de pentatlon modern 7

— Am avut o deosebită satis
facție că patru din cele cinci 
propuneri trimise de noi au fost 
admise de comisia tehnică și 
aprobate de Congresul U.LP.M.B. 
(trei la proba de călărie șl una 
la tir).

— Apropo, ce explicație are 
acest B final, care nu figura în 
precedenta denumire a forului 
internațional 7

— El înseamnă Biatlon. șl vine 
să legalizeze o prevedere a statu
tului acestui organism, care pre
cizează că U.I.P.M.B. este forul 
internațional care coordonează 
activitatea la probele combinate : 
călărie, scrimă, tir, 
tism, schi ; deoarece 
lipsea din titulatură, 
adăugat.

★

bază 
dez-

spus, 
răs-

înot, atle- 
biatlonul 

el a fost

Să consemnăm cu 
că în cadrul 
U.I.P.M.B., la propunerea secre
tarului general, colonelul Wille 
Gruth (Suedia), prof. Ioan Mure- 
șanu a fost ales membru al co
misiei tehnice a U.I.P.M.B.

satisfacție. 
Congresului

(C. M.)

susținut 
diviziei 
de bas-

în ultimul meci 
în cadrul ■ returului 
A, echipa feminină 
chet Rapid a învins aseară 
pe Constructorul București 
cu 66-43 (35-22), încheind 
întrecerea pe primul loc.

în cursul zilei de azi, ra- 
pidistele pleacă în Franța, 
pentru a participa, în loca
litatea Montceau leș Mins, 
la un turneu, alături de for
mațiile Le Gerbe Montceau, 
University Club Clermont 
Ferrand și P.U.C. Paris, (F. 
SIMION — coresp.).

TESTAREA MAȘINILOR LA A.C.R
V

orientare a antrenorilor noștri fl 
Sau poate, faptul că probele de 
aruncări nu au acces pe unele 
stadioane (nici măcar la con
cursul republican de primă
vară!)... Aș vrea să cred că 
probele de disc și suliță nu 
s-au disputat pe terenul centrai 
pentru că erau, totuși, „juniori 
mici”. Sînt convinsă că la alte 
concursuri, începînd chiar cu 
cel de la sfîrșitul săptămânii, 
stadionul Dinamo, care s-a pre
zentat în condiții foarte bune, 
va fi o gazdă ospitalieră și 
pentru aruncători. Nu de alta, 
dar este dovedit faptul că un 
joc de fotbal uzează mult mai 
mult gazonul, decît cîteva arun
cări de disc sau suliță ! Se Știe 
că aruncările atletice fiind pro
be care cer calități deosebite, 
o tehnică și o anumită dezvol
tare fizică, de la bun început 
devin mai pretențioase, iar re
zultatele întîrzie în mod firesc. 
Cred că aici trebuie găsit răs
punsul : antrenorului de arun
cări i se cer rezultate bune in 
același interval de timp ca, să 
zicem, celui de la lungime sau 
sprint, dar la aceste probe teh
nica are un rol ceva mai scăzut, 
ca și dezvoltarea fizică (gaba
ritul). Pregătirea aruncătorilor 
este o muncă mai anevoioasă, 
mai de durată. Poate ar trebui 
studiat, pe baza unor date pre
cise din țările cu atletism dez
voltat, dacă categoriile de vîrstă 
sînt sau nu cele mai propice 
pentru aceste probe. Numai un 
exemplu: mulți sprinteri, sări
tori în înălțime, sau în lungime 
au cucerit medalii olimpice la 
19—20 de ani, dar, oare, cîți i-au 
imitat la aruncarea discului, 
greutății sau ciocanului ? tn 
schimb, mulți aruncători, trecuți 
de prima tinerețe (fără exem
plificării și-au văzut visul cu 
ochii abia după un lung stagiu 
atletic! Nu doresc să-i apăr, 
neapărat, pe tinerii aruncători 
sau pe antrenorii lor. Dar vreau 
să privim puțin realist și să 
tragem concluziile cele mai 
bune.

In fine, am fost plăcut sur
prinsă de infuzia de antrenori 
și profesori tineri care au pre
zentat atleți bine pregătiți, ceea 
ce mi-a dovedit pasiune nemu
ritoare pentru sportul pe care 
l-am practicat și pe care-l slu
jesc cu credință în continuare. 
Dacă ar fi să dau nume, mi-ar 
trebui încă multe rînduri. Dar 
tot o voi face intr-o zi__

lolanda BALAȘ-SOTER

CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE CONTRATIMP

LOTUL PENTRU
PĂCII i < DIN

H CURSA
NOU

SUB ORICE CRITICĂ
Duminică s-a desfășurat faza 

județeană a campionatului na
țional de contratimp individual. 
Arbitrul, ing. ION DOLETE, fiul 
antrenorului îon Dolete, a avut 
amabilitatea să ne transmită re
zultatele întrecerilor contînd 
pentru județul Prahova.

La seniori, locul I a revenit 
lui Mircea Rindașu (Metalul 
Plopeni), care a acoperit cei 
30 km in 43:34 (m.o. 41,316 km). 
El a fost urmat de colegii săi 
de echipă, Șt- Bălan (44:24) șJ. 
Ion Ignat (45:35). în continuare. 
Al. Zaroschi (Petrolul) 
C. ~ '

(399) de la

fia scorului, Maria Dumitru 
(409) și Valeria Popescu (423) 
fiind principalele realizatoare 
ale victoriei. (St. Ionescu-co- 
resp.)

MASCULIN
GAZ METAN MEDIAȘ—FLA

CĂRA CtMPINA 4955-4920 p d. 
O altă candidată la titlu a fost 
învinsă. I. Biciușcă (872) și A. 
Chirilă (841) au obținut cele 
mai bune rezultate de la în
vingători, iar maestrul emerit 
al sportului Petre Purje (F), 
cu 911 p d, a fost cel mai bun 
din cei 12 jucători.

GLORIA BUC.-PETROLUL 
PLOIEȘTI 4976-5102 p d. Ve
nită în Capitală cu garnitura 
completă, echipa ploieșteană nu 
a strălucit în meciul cu Glo
ria, 
nai 
doi 
lor 
lescu (904) și Vasiie Nicolescu 
(884). De la gazde s-a eviden
țiat Gh. Dumitrescu, marcat cu 
896 p d. (Fl. Sandu — coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ—CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 
5177—5049 p d. Rezultatul oglin
dește in mod just diferența de 
valoare dintre cele două echi
pe. Cel 
întilnirii 
tina (V), 
bile 903 
coresp.).

VOINȚA CLUJ-C.F.R. TI
MIȘOARA 5038-4979 p d. Avînd 
în Andrei Szep (888 p d) cel 
mai bun jucător, localnicii și-au 
depășit adversarii la capătul u- 
nui joc care s-a menținut echi
librat pină la ultimele perechi. 
(U. Palade — coresp.)

OLIMPIA REȘIȚA—RAPID 
BUCUREȘTI 5397-5095 p d. 
Popicarii reșițeni, dornici de re
abilitare în fața propriilor su
porteri în urma înfrîngerii su
ferite în etapa trecută, au reu
șit un rezultat excepțional, a- 
vînd în Ion Micoroiu cel mai 
valoros jucător : 995 p d. O bu
nă precizie în lansarea bilei au 
mai dovedit I. Băiaș (O)—937 p 
d și V. Măntoiu (R)—912 p d. 
(Doru Plăvițu—coresp.).

Cu două excepții (Gloria Buc. 
— Petrolul Ploiești și U.T.A. — 
Voința Tg. Mureș), în etapa a 
XV-a a diviziei A gazdele au 
valorificat avantajul terenului, 
factor mult mai important în 
jocul de popice, obținînd punc
te maxime în clasament.

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI—HIDRO- 

MECANICA BRAȘOV 2480- 
2430 p d. în fine, rapidistele au 
obținut o victorie de prestigiu, 
învingind puternica formație 
brașoveană. Elena Cernat (R), 
intr-o formă excelentă, a re
alizat cel mai mare punctaj al 
reuniunii : 451 p d. S-au mai 
remarcat : Valeria Amzulatu 
(434), Alexandrina Na von (429) 
de la învingătoare și. respectiv 
Use Schmidt (428) și Mariana 
Antuș (423).

LAROMET BUC.—GAZ ME
TAN MEDIAȘ 2282-2139 p d. 
A fost o partidă liniștită. Gaz
dele. cunoscind particularitățile 
arenei, s-au acomodat mai ra
pid cu duritatea pistelor, între- 
cînd — fără a forța — o echipă 
preocupată, mai mult să nu piar
dă la o diferență de scor prea 
mare. Cele mai bune jucătoa
re : Elena Trandafir (403 p d), 
Stelă Andrei (400), Ana Ologo-

iu
ria Fodor (395)

VOINȚA
BUCUREȘTI 2413-2338

46:27,
Ciobanu (Voința) 46:31 (!?),

Laromet, Vale- 
de la oaspete.

CLUJ-VOINȚA 
P d- 

Bucureștencele au fost stopate 
în cursa pentru titlu. Victoria 
gazdelor se datorează frumoa
sei comportări a jucătoarelor 
Racz ............ ..
Kun 
trecut 
nelia 
ța Marincea. (P. Ursu — coresp.)

U.T. ARAD—VOINȚA TG. 
MUREȘ 2 166-2 271 p. d. Joc de 
factură tehnică slabă, în care 
oaspetele au învins datorită 
unui plus de siguranță în lan
sarea bilei. (Gh. Nicolăiță 
coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI 
C.S.M. REȘIȚA 2307-2217 p 
întilnirea a plăcut prin evolu-

Iulian Constantin (Petrolul) 
47:05. întrecerea juniorilor mari 
— care a reunit 6 alergători — 
a fost cîștigată de Simion Bcl- 
ilinian (Petrolul), care a par
curs 15 km în 24:50. Dintre cei 
15 juniori mici participanți la 
cursă, primul s-a clasat Cristian 
Melenciuc de la Petrolul cu tim
pul de 15:47 (pe 10 km). îndeo
sebi la juniori, prahovenii vor 
veni la finalele pe țară cu mul
te pretenții (justificate, desigur).

La încheierea „excursiei” fă
cută de cicliștii bucureșteni pînă 
la km 20 al șoselei Buftea (unde 
duminică a avut loc startul în
trecerilor pe. . . Capitală), arbi
trii ne-au făcut cunoscute re
zultatele : seniori — 1. N. David 
(Steaua) — a parcurs 30 km în 
44:23 ; 2. G- Juravle (Olimpia)

3. T. Puterity (Steaual
4. Mircea Virgil (Steaua)
5. G. Moiceanu (Dinamo)
6. S. Suditu (Olimpia)

(423), Gyarfași (416) și 
(-107). De la oaspete au
de 400 p d numai Cor- 
Moldoveanu și Constan-

Cu toate că rezultatul fi
le-a fost favorabil, doar 

popicari din echipa lideri- 
au corespuns : Toma Nițu-

strada 
oferă

La sediul central din 
N. Beloiannis, 
membrilor săi un substanțial 
sprijin gratuit, 
nic : controlul și reglarea faru
rilor, controlul instalației elec
trice (baterie, releu, dinam, 
electromotor), controlul func
ționării aprinderii (platine, a- 
vans, automat, bujii), controlul 
carburației (analiza gazelor de 
ardere). Testele se efectuează 
cu o instalație Bosch (R.F.G.)

A.C.R.

efectuînd zil-

pentru probarea motorului și a 
instalației electrice, cu un ana
lizor de gaze Crypton (Anglia) 
și cu o instalație de controlat 
și reglat farurile Cibie (Franța). 
Serviciul tehnic al A.C.R. (șef, 
ing. Gh. Vasiliu) speră să poa
tă introduce, în curînd, un banc 
de probare a frînelor și a direc
ției. Testarea complexă durează 
30 de minute. Prenotarea telefo
nică pentru control se face la 
nr. 15 41 85.

O dată cu consumarea celor 
două derbyun din divizia A, Di
namo — Steaua șl Progresul — 
Constructorul care au clarificat 
In mare măsură situația la ca
petele clasamentului, activitatea 
internațională a început să po
larizeze atenția. De altminteri, șl 
în ce privește selecția pentru 
lotul național partida Dinamo — 
Steaua a reușit să dea răspun
suri privind nivelul valoric «1

apropiat, situația din cîteva sec
ții cu tradiții în rugby ui bucu- 
reștean ------ * " '*
dreptul

In ce 
tivitate 
țională 
nică 27 
una din ______ _____________
Cehoslovacia, Dukla Praga. 
perioada 22 mal — 3 Iunie vor 
avea loo probabil (datele exact»

pare a fl devenit de-a 
alarmantă.
privește sus-amlntlta ae- 
competițlonalfi înterna- 
Steaua va juca duml- 
aprlllo la Pardubice, cu 
fruntașele rugbyulu* din 

' “ '' “ . In

De ieri, cei mai buni juniori 
și junioare din țară au pus stă- 
pînire pe arena Voința din Ca
pitală. Aceștia își dispută în- 
tîietatea, într-un concurs tur- 
retur, la probele clasice de 100 
bile mixte (f) și 200 bile mixte 
(m), pentru ocuparea unui loc 
în reprezentativele naționale, 
care vor intîlni la începutul 
lunii mai echipele similare din 
R. F. a Germaniei.

După prima zi, la fete, con
duce Ana Marcu (Buc.) cu 456 
p.d., urmată, în ordine, de Mar-

d. mai sigur jucător al 
s-a dovedit L. Mar
care a doborit din 20* 
popice. (A. Harco —

gareta Bordei (Buc.) 425 p.d., 
Ana Albert (Tg. Mureș) 424 p.d. 
Maria Antuș (Brașov) 423 p.d. 
și Ildico Szizsik (Reșița) 405 
p.d., ale căror rezultate deno
tă — de asemenea — că autoa
rele lor sînt în formă. Situa
ția la băieți după primele 
schimburi : 1. D. Constantin 
(Cîmpina) 864 p.d., 2. I. Fodor 
(Tg. Mureș) 858 p.d., 3. A. Că- 
tineanu (Buc.) 849 p.d., 4. C. 
Constantinescu (Buc.) 817 p.d. 
întrecerile continuă azi, de la 
ora 8.

unor jucători fruntași. Fapt cu 
nimic surprinzător, în lista de 
convocațl pentru meciul de an
trenament și de trial ce va avea 
loc azi după amiază pe stadio
nul Republicii, în total 45, pon
derea le revine de data aceasta 
dinamoviștllor șl steliștllor. De 
data aceasta, spuneam, întrucit 
efectivele și valoarea grivițeni- 
lor au redus numeric partici
parea lor la acest trial. Chiar 
fără a intra în amănunt, lucru 
pe care-l vom face în viitorul

sînt în curs de stabilire), turnee 
ale formațiilor franceze Racing 
Club Paris, R. C. Toulon și Se
lecționata Flrineilor, iar la ju
mătatea lunii iunie se va dis
puta partida România — Polonia. 

Iată numele celor 45 de selec- 
ționabili 
azi după amiază 
Republicii : linia 
Stoica, 
gulescu.
Barba ; « xx-a — peruan,
Veluda, Atanasiu, Dărăban, Ene ; 
linia a ™ ~-----  -• — ’
canu,
Prosi, Roman, N. Cristian, V. 
Dumitrescu, Achlm, Mitan ; mij- 

Florescu, 
D. Nl- 

mljlocașl la 
M. Nicolescu, Sl- 
- Irlmescu, Dra- 

Nica, Braga, 
- Coravu, 

Drago- 
fundași — 
lordănescu;
veda, ală- 
d» titulari 

printre

bucureșteni 
pe 
I

c< nvoeâțl 
stadionul 

Baciu, 
Ionescu, lor- 

Onuțu, 
Șerban, 

x.„e ; 
in-a — Ciobănel, Răș- 
Țuțuianu; Postolache, 

Roman, N. Cristian,

Bucur, Al. 
Gh. Mircea, 

linia a Il-a -

locași la grămadă — 
Bolanglan, Șt. Ionescu,- 
colae, Mateescu ; 
deschidere — " “ 
mion ; centri 
gomirescu, Wussek, 
Iile, predol ; aripi 
R. Ionescu; 
mir, Batter,
Dăldulescu, 
Oprea. Dupâ 
turi de ooneacrati șl 
(lnci) oertL figure»»*

Băltărețu
Istudor ; 
Durbac, 
cum m

44:25 
44:32 
44:38 
45,00.
45:35 ; juniori mari — î. M. Po
pescu (Olimpia) a parcurs 15 km 
în 23:22 ; juniori mici — 1. T. 
Drăgan (Voința) a parcurs lfl 
km în 15:01. După cum se vede, 
lotul" pentru „Cursa Păcii" con
tinuă să se afle Ia un slab nivel 
de pregătire. Gh. Juravle, M. 
Virgil, G. Moiceanu, S. Suditu 
ș.a. — fără a fi realizat perfor
manțe de nivel înalt — au reu
șit, totuși, să-i depășească pe 
majoritatea membrilor lotului 
într-o probă care atestă va
loarea individuală a cicliștilor. 
Ce părere are antrenorul Ion 
Vasiie ? Dar federația de spe
cialitate ?

solicitați și jucători de pers
pectivă sau a căror formă 11 
readuce în actualitate. Inițiativa 
forurilor de resort fiind lăuda
bilă in acest sens.

CLASAMENTUL In DIVIZIA A
1.
2.
3.
4. '
5.
6.
7.

15
15
16
17
17
15

Dinamo
Steaua 
Grivița 
știința 
Farul 
Politehnica _ 
Universitatea

8. Rulmentul
9. Agronomia

10. Progresul
11. Gloria
12. Constructorul

15

R.

17 
ÎS
15

18
ÎS

0 
1
2
1
2
1

2 1

201— 62 43 
282—104 
204— 83 
104— 91 
156—111 
134—121

40
40
38
35
31

112—157 32
69—135 21
95—181 21
83—142 23
87—188 28

79—211 m
Clasamentul este alcătuit țl- 

nîndu-M cont de rezultatul corect 
al partldri Agronomia Cluj — 
Știința Pttroșerd (»—» ți nu 9—1 
cum a apăru* tn ediția de luni 
• ilarului MMrtni; din oauu da* 
foctuoa»»* iwwpttl «alefonlo»».
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I OPTICĂ SĂNĂTOASĂ ÎN RELAȚIA
i
i CLUB ECHIPĂ NAȚIONALĂ Exacte

POST RESTANT

și neexacte...

• •• i
REZULTATE... I

de• PITEȘTI. Peste 150 
atleți la „Cupa Primăverii". 
Cei mai bitfii : N. Gagiu 1:55,2 
Și I. Milea 1:58,0 la 800 m, H. 
Wențel 55,86 la suliță. La în
treceri erau invitați să partici
pe și atleții din Cîmpulung 
Muscel, care insă au lipsit în 
mod nejustificat. (I- FEȚEANU 
— corespondent principal)

I
I
I
I
I

Concurs 
au luat 
Steagul 

sportivă

I

Contfnuînd un bun obicei, șl 
anume acela de a analiza pe- 
rlodlo problemele actuale ale 
fotbalului nostru împreună cu 
conducătorii tehnici al echipe
lor divizionare, Colegiul cen
tral al antrenorilor a organi
zat luni dimineață, la sediul 
F.R.F„ o ședință de lueru.

Din Informările prezentate de 
Emerich Vogi (Aspecte ale des
fășurării campionatului națio
nal) și Angelo Nioulescu (Pro
bleme ridicate de pregătirea e- 
chipei reprezentative In vede
rea meciului cu Elveția), pre
cum ți din discuțiile purtate 
pe marginea lor, a-au des
prins, mai pregnant, următoa
rele i

Aspecte loznire, dar șl negative, prilejuite de desfășorarea 
Campionatului
Lotul pentru Lausanne
Angelo Nlculesco: „Sint pentru Jucătorul multilateral**

• TG. SECUIESC, 
de verificare, Ia care 
parte și sportivi de la 
roșu Brașov și Școala
Sf. Gheorghe. Cu acest prilej, 
și-a făcut reintrarea maestra 
sportului Ana Sălăgean, care a 
aruncat 14,94 m la greutate. 
Alte rezultate : 800 m t Z. Gas
par 1:57,3 ; lungime : M. Delcă 
6,94 ; înălțime : Z. Szigyarto 
1,87 ; ciocan : R. Purghel 51,88. 
(ȘT. FARKAS — corespondent)

I
I
I
I

La primul punct.

• ORADEA. Concursul triun
ghiular Crișul — C.S.M. Cluj — 
C.F.R. Timișoara a revenit timi
șorenilor, care au totalizat 
309 p, față de cele 257 realizate 
de C.S.M. Cluj și 240 ale gazde
lor. Cele mal bune performanței 
SENIORI - 5 000 m l L Căpraru 
(CSM) 14:49,1 ; SENIOARE - 
800 m i Ana Jakab (CSM) 2:16,3; 
JUNIORI — 400 m t Fr. Gedeon 
(CSM) 50,2 ; 200 m t Ad. Darvaș 
(CSM) 22,6. în afară de concurs, 
Cornelia Toma (Inst Pedagogie 
Oradea) 1,55 la înălțime. (P. LO- 
RINCZ — corespondent)

I
I
I
I
I
I

• CLUJ. Concurs de decatlon 
între Universitatea Cluj ți 
C.A.U. București. Cîștigă Andrei 
Șepci cu 6 957 p, urmat de Va
lentin Jurcă 6 508 p, Silviu Ho- 
doș 5 432 p, Manole Mitilecis 
<753 p. (A. PALADE-URSU - 
corespondent).

I
I
I

• BUCUREȘTI. Iceflada de 
atletism. Pista stadionului Ti
neretului, foarte slabă. Cel mal 
bun performer — Constantin 
Cernica, 2,00 m la înălțime. 
Alte rezultate : 800 m : D. Tit 
1:53,4, M.
1 500 m i I.

I
I
I

Neamțu 1:54,1; 
Nicolae 3:55,8 ; 

110 mg : D. Hidioșanu 14,5 ; 
400 mg : I Burcă 55,4 : prăjină: 
N. Ligor 4,30, Gh. Cărăian 4,20 ; 
înălțime : R. Moise 1.95 ; lungi
me : M. Georgescu 6,91 ; greu
tate : I. Ciocănescu 14,39 ; su
liță : D. Szilaghi 63,12, Șt. Naghi 
62,44 ; ciocan : Șt. Sișcovici 
56,88, V. Popescu 52,88 ; FEMI
NIN — 100 m : Sanda Anghe- 
lescu 12,3 ; 100 mg • Anemarie 
Vitalioș 15,2, Edith Schall 15,3 ; 
înălțime : Doina Munteanu 1,60; 
disc : Monica Vasilescu 44,20 ; 
suliță : Elisabeta Prodan 46,38.

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

VA PARTICIPA I
V. MEfICIU IA fINAIf ? I

Prin succesul la etapa de 
zonă, luptătorul VASILE MER- 
CIU, de la C.S.O. Pitești, s-a 
calificat pentru finalele pro
gramate la Brașov. Dar, direc
torul general al uzinei unde 
lucrează V. Merci u nu este de 
acord. „NU SE APROBA" — a 
scris domnia sa pe cererea lui 
Merciu. Președintele clubului 
sportiv piteștean, Al. Nanu, a 
intervenit, dar fără succes. Di
rectorul general D. Munteanu 
a replicat categoric : „DACĂ 
VREA SA FACĂ LUPTE, SA 
PLECE DIN UZINA. NU AM 
NEVOIE DE SPORTIVI !".

Iată, așadar, că un tînăr spor
tiv, care a obținut dreptul de 
participare Ia ultima etapă a 
competiției, și cea mai impor
tantă, nu 
oră, dacă 
la finale, 
să fie la

I
I
I
I
I
I
I

știe încă, la această 
va participa sau nu 
Și vineri ar trebui 
Brașov !...

I
I

ILIE FEȚEANU 
coresp. principal I

LOTO

a) Ridiearea eapacltății de e- 
fort a jucătorilor noștri la un 
standard internațional (prin- 
tr-o sporire a volumului și in
tensității antrenamentelor, ca 
și prin asigurarea unui calen
dar competițional adecvat) se 
reflectă pozitiv în meciurile din 
actualul campionat. Astfel, în 
majoritatea lor echipele de di
vizia A au arătat, în actualul 
sezon, o pregătire fizică mul
țumitoare, chiar in condiții di
ficile de Joo: gheață, zăpadă, 
noroi. Așa se explică șl înde
plinirea, ou o mai mare ușu
rință ca In treeut, a sarcinilor 
duble de către o bună parte 
dintre fotbaliștii divizionari. 
Din nefericire, condițiile 
materice neprielnice, în 
perioadă de întrerupere 
petițională, n-au permis 
pelor să-și desăvîrșească ți pre
gătirea tehnico-tactică.

b) Sînt, însă, ți o serie de 
echipe (F. C. Argeș, Farul, Va
gonul) ai căror antrenori nu 
ți-au îndeplinit obligațiile ce 
le reveneau, slăbind exigența 
față de fotbaliști. De asemenea, 
în acest retur de campionat 
șl de la formația Steaua se aș
tepta un randament mal sub
stanțial.

Se pune Întrebarea, pe bună 
dreptate i cum este posibil ca 
o echipă ea Steaua să presteze 
un joa valoros (cel cu Dinamo 
București) și apoi — în etapele 
următoare (vezi și meciul de 
duminică, cu A.S.A. Tg. Mureș) 
— să evolueze la un nivel 
mediocru, de astă dată în 
diții absolut normale de 
Antrenorul Ștefan Covaci 
tiva astfel comportarea sinu
soidală a echipei pe care o an
trenează : „în timp ce jucătorii 
noștri mai vîrstnici au, < 
cum, format un stereotip, 
de modificat, cei tineri, 
trebuie să promoveze noul 
taru II, Dumitriu III etc.), 
stins repede, fiind lipsiți de o 
pregătire de bază temeinică, din 
perioada junioratului". „Și mai 
este ceva — spunea antrenorul 
Șt. Covaci. Responsabilitatea în 
joc — mă refer la îndeplinirea 
cu strictețe a sarcinilor duble, 
a marcajului și a demarcaju- 
lui — la fotbaliștii noștri a dis
părut cam de mult, o dată cu 
W.M.-ul".......Sau o dată cu es
capadele efectuate, în grup, 
pînă la miezul nopții" — a mal 
completat cineva — care, recent, 
într-o luni, a văzut 6 jucători 
militari chefuind la unul din 
restaurantele de la Băneasa. 
Feriți — zice-se — de ochii lu
mii. Cum s-au crezut a fi, de 
altfel, și cei doi 
(Boa și Pîrcălab) 
trei săptămîni, la

Și atunci, astfel 
rile, se mai poate 
de un antrenament 
De recuperare ? De 
bilitate în joc ?

c) Nivelul scăzut al 
tide se datorează și 
chipe care, mai ales 
partea finală a campionatului, 
sînt preocupate să scoată punc
te prin orice mijloace: prin 
anti joc (vezi Farul în meciul 
cu Rapid), prin joc dur, dus

dincolo de Hmitele permise de 
regulament (vezi Progresul, și 
chiar Petrolul, care i-a răspuns 
cu aceeași monedă), prin si
mularea întrecerii sportive 
(vezi meciul Politehnica Iași 
— Dinamo București), toate fe
nomene îngrijorătoare, ivite în 
etapa desfășurată duminică.

Nu încape îndoială, federa
ția de specialitate va trebui să 
intervină energio pentru a tăia 
firul acestui gen de manifes
tări. Opinia publică, iubitorul 
de fotbal, așteaptă măsuri din
tre cele mai severe i împotri
va arbitrilor care tolerează an- 
tijocul, împotriva jucătorilor 
recalcitranți, împotriva antre
norilor care nu sint in stare 
să-și educe sportivii. Altfel, lu-

pentru ca Ia națională să poată 
evolua pe postul In care avem 
noi nevoie".

*
In concluzie, se poate apre

cia, am asistat la o ședință de 
lucru utilă j atît prin conținu
tul el, cît, mai ales, prin op
tica sănătoasă care stă acum 
la baza preocupărilor F.R.F. în 
relația club-echipă națională, 
campionat-jocuri internaționale, 
ordinea s-a schimbat» ponderea 
căzînd pe activitatea echipelor 
de club, pe problemele ridica
te de campionat.

Este logic, este realist...

Tovarășe redactor,
Da cind mă știu, eu am îm

părțit sporturile în două ca
tegorii : exacte șl neexacte. A- 
dică ? De o parte sînt, zic, în
trecerile în care victoria nu a 
lăsată Ia cheremul întîmplăril 
și al hazardului, ci e dictată 
științific, fără nici o fărîmă de 
echivoc de către metru și cro
nometru, care, vezi bine, nu 
pot să Interpreteze: c-o fl, c-o 
păți ; — că mi s-a părut că a 
sărit mal bine celălalt sau că 
cutare a fugit mai Ireperie. 
Unde funcționează metrul și 
cronometrul, omul nu mal poa
te Să treacă rezultatul — sau 
numai faza — prin alambicul 
unei interpretări personale și 
să facă aprecieri care, adesea, 
duc la multe pocinoage.

Poate să se clatine ca o piftie 
ștacheta la saltul aerian al atle
tului ; dacă a rămas pe loc, a ră
mas. Și la cît a rămas ? Metrul, 
nu omul, o arată absolut exact. 
Asta, 
parte. De partea 
xacte.

Dar 
neexacte ? Aici, 
de apreciere și de interpretare 
atribuită omului e la ea acasă, 
cum merge treaba 7

Să luăm, ca exemplu, fotba
lul, unde, o știe oricine, eta
lonul victoriei e golul. Care e- 
chipă are mai multe goluri la 
activ, aceea a cîștigat. Dar...

cum am

dincolo ?

zis, pe de o 
sporturilor e-
La sporturile 
unde puterea

cli- 
lunga 
eom- 
eohl-

sub- 
con- 
joo ?
mo-

de-a- 
greu 
care 

I (Tă- 
, s-au

dinamoviști 
acum vreo 

Ploiești... 
stînd lucru- 
vorbi serios 

științific ? 
responsa-

unor par- 
acelor e- 
acum, în

EOUA GOLURI)
Asociația sportivă T.U.G. or

ganizează o competiție de fot
bal dotată cu „Cupa T.U.G.", 
la care participă echipele di
vizionare A din București. 
Cupa va fi acordată echipei 
care va realiza cel mai bun 
golaveraj. Fiecare formație di
vizionară începe meciul de 
la scorul de 2—0 în favoarea 
T.U.G.-ului.

Azi, pe baza sportivă T.U.G. 
(str. Drumul Găzarului, prin 
șos. Giurgiului) se va disputa, 
de la ora 16, partida T.U.G. — 
Steaua. In deschidere, de la 
ora 15: Autobuzul București 
— Steaua tineret.

PRONOSPORT
PREMIAȚII SAPTAMÎNII
LA LOTO-PRONOSPORT

a fost 
premii mari, 

însă dominată

Săptămîna trecută 
bogată în 
Ea a fost 
de omologarea concursului 
Pronosport din 13 aprilie, ia 
care cu o variantă jucată 50 
la sută participantul Gheor
ghe Marin din Ploiești a ob
ținut un premiu de 109 403 lei 
indieînd toate cele 13 rezultate 
exacte.

Nici omologarea tragerii 
Loto din 11 aprilie nu s-a lă
sat mai prejos, dintre miile 
de premii remareînd pe cel 
în valoare de 63 050 lei obți
nut de către participantul 
loan Chișcoman din Pitești pe 
o variantă întreagă la prima 
extragere.

I a Pronoexpres concursul 
din 9 aprilie a distribuit pe 
lingă miile de premii și. două 
câștiguri în valoare de cite 
66 765 lei dintre caro unul în
treg și două variante 50 ia 
sută. Premiul întreg a revenit

s-au 
de 

plic, 
Nica

participantului Alexandru 
Gîndu din Reșița.

De asemenea, zilnic, 
prezentat noi cîștigători 
autoturisme la Loz în 
printre ei aflîndu-se:
Gheorghe Dumitru din comu
na Razvad județul Dîmbovița 
(Moskvici 408 cu 4 faruri și 
radio), Popescu Ion din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej jude
țul Bacău (Skoda ÎOOO'M.B.), 
Pandor Nicolae din Cîmpia 
Turzii, județul Cluj (Dacia 
1100), Pasat Gheorghe din 
comuna Băneasa județul Con
stanța (Moskvici 408 cu 4 fa
ruri și radio) etc.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT nr. 16 

din 20 aprilie
Categoria I (12 rezultate) : 7,5 

variante a 17.858 lei ;
Categoria a Il-a. (11 rezulta

te) : 215,5 variante a 745 lei ;
Categoria a IlI-t (10 rezul

tata) i 2 484 varianta a 87 1*L

G. NICOLAESCU

Dar, mă întrebe în cita me
ciuri nu vedem cu toții cum o 
echipă joacă mal bine decit 
adversara sa șl, totuși, victori
oasă IESE aceasta din urmă T

IESE, pentru că scapă o 
dată, o singură dată, din chin
gile dominării echipei superi
oare și înscrie.

IESE, pentru că valabilitatea 
unui gol depinde de atîtea ori 
nu de faptul în sine, de acțiu
nea aceasta intrinsecă a golu
lui care e o acțiune obiectivă, 
ci de elementul apreciere, de 
elementul interpretare, amîndo- 
uă la fel, subiective, elemente 
cu care este împuternicit ar
bitrul jocului. I se pare lui că 
n-a fost gol, - N-A FOST ră- 
mîne.

IESE, pentru că se poate 
foarte bine ca un gol să fie 
rezultatul unei acțiuni pornită 
dintr-o evidentă pentru toți 
spectatorii poziție de ofsaid, 
dar dacă arbitrul crede (obiec
tiv sau subiectiv) că n-a fost 
așa ceva, golul acesta intrus e 
bun înscris.

IESE, pentru că tot arbitrul 
poate 
e în _r_____  _ _____
comis în careu după toate re
gulile artei 
brutal, nu a fost fault și să 
nu dicteze lovitură de la 11 
metri, penalizare care — cel 
puțin teoretic — echivalează 
cu un gol sută la sută.

IESE, iarăși, pentru că ve
dem de atîtea ori (cînd nu e 
nici măcar nevoie de concursul 
nefericit al arbitrului suveran, 
dar grav eronant în decizii) cum 
o echipă domină, domină, dar 
șutul cel mai pe poartă șterge 
bara milimetric pe dinafară, în 
loc s-o „radă" pe dinăuntru 
ca să fie gol, — măcar unul, 
gol care să consfințească pe 
cea mal sfîntă dreptate vlcto-

să spună —. suveran cum 
aprecieri — că un fault

jocului incorect,

ria celor mai buni șl care, eum 
am spus, domină, domină, dar 
nu marchează...

Și-atunci, mă întreb, tovară
șe redactor, aici, unde metrul 
și cronometrul au numai un 
rol subsidiar, ajutător, și unde 
omul — cu toate păcatele pe 
care trebuie să NI le recunoaș
tem cu toții, — omul decide to
tul, nu înseamnă că, uneori, un 
rezultat este viciat șl că el nu 
mai reprezintă EXACT situația 
reală a întrecerii ? Eu zic că 
da ! Ne aflăm, așadar, în fața 
unor denaturări, a unor răs
turnări de valori și a unor re
zultate nedrepte care — nu-i 
așa ? — influențează direct des
fășurarea unei întregi competi
ții, liniaritatea, normalul ei, și 
pot determina soarta unor e- 
chipe, plasîndu-le într-o ierar
hie neconformă cu adevărata 
lor valoare. E ceea ce nu se 
poate întîmpla niciodată „din
colo”, la sporturile exacte.

Dar, apropo : această suve
ranitate a arbitrilor care cad 
în culpe absolute, care Schim
bă învingători și decid învinși 
— e chiar așa fără limită și tre
buie să i ne supunem fără a 
avea posibilitatea de a o adu
ce, intr-un fel, la ordine ? Adi
că la exactitate, la adevăr ? A- 
tunci cînd e cazul, firește.

Al d-tale, 
V. I. RANU

p. conf.
— c. grigorfu —

P.S. Dacă boxul »r face par
te din categoria sporturilor 
exacte, e sigur că în sîmbăta 
finalelor Ia „Floreasca" nu An- 
toniu, ci Dinu și nu Gyorffi, ci 
Covaci ar fl primit centurile de 
campioni naționali, căci — după 
părerea mea — ei au fost mai 
buni, el ciștigascră.

crurile pozitive (creșterea ca
pacității de efort eto., etc.) 
semnalate de Em. Vogi, la în
ceputul referatului său, vor ră- 
mîne ta inferioritate, înecin- 
du-se în apa învolburată a fap
telor negative.

La punctul doi..

o schimbare. Și a- 
renunțat la jocul do 
(Miinchen), apreciin- 
adăugat la celelalte

...antrenorul echipei naționa
le, Angelo Niculesou, a anun
țat, mai întîi, lotul pentru par
tida de la Lausanne. Conside- 
rînd pe antrenorii echipelor 
divizionare, care oferă jucă
tori lotului reprezentativ, drept 
colaboratori apropiați, de încre
dere, A. Niculeseu a dat aces
tora o serie de recomandări 
asupra modului cum ar trebui 
să se lucreze, individual, cu 
selecționabilii, la formațiile lor 
de club. în privința programu
lui competițional (jocuri de o- 
megenizare și verificare) dina
intea meciului cu Elveția, a 
intervenit 
nume, s-a 
la 7 mai 
du-se că,
partide, el ar reprezenta o în
cărcătură de ordin fizic prea 
mare, greu recuperabilă pînă 
în ziua de 14 mai cînd se dis
pută meciul de la Lausanne,

Interesantă, dar, se pare, încă 
nelămurită a fost discuția pur
tată de antrenorul echipei na
ționale cu N. Dumitrescu, Șt. 
Cîrjan și Ș. Justin, care, toți, 
trei, s-au situat pe un punct 
de vedere comun. „Jucătorii 
noștri de lot — spuneau ei în 
esență, referindu-se la Domi- 
de, Anca și Lupulescu — sînt 
folosiți la echipa reprezentati
vă pe alte posturi decit acelea 
în care joacă la club. In felul 
acesta, lăsau să se înțeleagă 
antrenorii, ambele părți, și clu
burile respective și 
în pierdere".

„Eu cu totul altfel 
rile — le-a răspuns 
naționalei. Atît Domide, cît și 
Anca și Lupulescu sint jucători 
tineri, care trebuie pregătiți 
multilateral, adică în spiritul 
modern al jocului de fotbal. 
Este necesar ca ei să fie des
cătușați din rigiditatea siste
melor, să acționeze elastic, să 
gindească fotbalul în teren,

lotul, sint

văd lucru- 
antrenorul

ÎNTREBAREA a treia...
întotdeauna la jocurile ca 

acela de duminică dintre Petro
lul și Progresul, există păreri 
contradictorii cu privire la prin
cipatele faze ale disputei, refe
ritoare la justețea victoriei sau 
in legătură cu valabilitatea de
ciziilor arbitrului. învingătorii 
sint întotdeauna capabili să 
uite tot, iar învinșii procedea
ză invers, contestând, la rîndul 
lor, integral. Sîntem gata să 
le înțelegem, omenește, reac
țiile...

Dar nu putem trece cu ve
derea faptul că, revenind la 
cazul în discuție, se impută ar
bitrului, terenului, publicului 
sau, absurd, clasamentului mo
dul nesportiv și, in cele din ur
mă, de-a. dreptul periculos, in 
care cele două formații au în
țeles să joace.. Se uită, amne
zie specifică antrenorilor, toc
mai actorii principali. Nu-su
flă nimeni un cuvințel despre 
faulturile repetate ale 
dă, despre intrările lui 
Grama și, mai ales, 
uită toată lumea aă
Oaidă, in intenția unui fault 
obișnuit, l-a accidentat grav pe

lul Oai- 
Mocanu, 
Neacșu, 

după ce

Bădiți) N. Ionescu fi Dincuță 
l-au fugărit pe tot terenul, în- 
cercind să-și răzbune coechipie
rul, primul fiind eliminat co
rect de arbitru și, in sfîrșit, se 
uită toate păcatele proprii. Vi
novății sint alții, nu jucătorii 
și antrenorii. Nu, doamne fe
rește, ei n-au nici o vină, deși 
camerele de televiziune n-au 
putut arăta (și bine că a fost 
așa !) tot ce s-a petrecut pe te
ren. Ce mai putea vedea arbi
trul (căruia i-am scăzut o stea 
numai pentru că s-a hotărit 
prea tirziu să elimine cotono- 
garii) cînd intr-un loc era min
gea și în alte două direcții o- 
puse asistam la veritabile faze 
de... fotbal american? Și, în a- 
ceste condiții, avem pretenția 
ca publicul să stea cumințel, cu 
mfinile la piept ca la școală ? 
Dacă da (și se pare că aceasta 
este optica) atunci si încheiem 
cu o a treia întrebare: cine 
poate și trebuie să ajute arbi
trul in îndeplinirea sarcinii sale 
și cine provoacă publicul ? Nu 
așteptăm, insă, răspunsuri...

Calin ANTONESCU

DESPRE FINALURILE DE MECI ALE
...„Steaua a demiuat... 90 de 

minute. Orădenii au pătruns 
de 4 ori în careul bucurește- 
nilor. In min. 76, fundașul Po- 
povici a înaintat cu balonul, a 
centrat si Cociș a înscris cu 
capul un gol mare". (Steaua — 
Crișul 0—1). „Sportul" din 7 
octombrie 1968.

...Deleanu execută excelent

AGENDA BUCURESTEANA
SiMBATA, cuplaj 

PE STADIONUL 
„23 AUGUST"

ora 15,15 : Steaua — Pro
gresul (divizia A)
ora 17 : Rapid — Dinamo 
București (divizia A)

DUMINICA

TERENUL STEAUA (Ghen- 
cea), ora 10 : Steaua —Pro
gresul (tineret-rezerve) 
STADIONUL GIULEȘTI, 
ora 10 : Rapid — Dinamo 
București (tineret-rezerve) 
STADIONUL POLITEH
NICA, ora 11 : Politehnica 
București — Metalul Bucu
rești (divizia B) 
TERENUL ELECTRONI
CA, ora 11 : Electronica 
Obor — Flacăra Moreni 
(divizia B)
TERENUL T.U.G., ora 11: 
Autobuzul București —Fla
căra roșie București (divi
zia C) 
TERENUL 
11 : Sirena 
T.U.G. 
zia C)

SIRENA, ora 
București — 

București (divi-

VERIFICARE PENTRU
în vederea completării lotu

lui național de juniori care se 
pregătește pentru apropiatul 
turneu U.E.F.A., antrenorul 
GHEORGHE OLA a convocat 
la București 14 tineri fotbaliști 
care timp de 3 zile sint supuși 
la un test de verificare valorică.

Iată-i pe cei 14 candidați la 
un loc în lotul reprezentativ 
de juniori : Negru, Nccula, Gri-

CRONICARI^1
DE CE Țl-E FRICĂ

NU SCAPI
înain- 
pe te

• Cu cîteva minute 
tea apariției jucătorilor 
ren, îl acostam pa Constantin 
Teașcă, 
nostic.

— Cu 
'pe viață 
care, cred eu, exclude 
Argeșul joacă pentru 
„U" mai' ales pentru 
Meci de victorie 1 
| — A cui ? 
: — Nu știu. Mi-e frică, pe de 
o parte, de... atacul meu, care 
joacă prea înghesuit, fără nici 
o orientare tactică deprinsă mai 
de mult, și, pe de alta, de șu
tul lui Bungău...

In min. 87, cînd Bungău a 
înscris unicul gol al partidei, 
ne reaminteam, ușor amuzați, 
că acest Bungău este „uns" în 
prima divizie de însuși Teașcă, 
care-i revitalizase, pe cînd era 
antrenor la Cluj, niște calități 
în care nu mai credea nimeni.

Dar — după cum se vede — 
de ce ți-e frică nu scapi...

• Codrea a fost — neîndoios

solicitîndu-i

siguranță, se 
și pe moarte.

un pro-

juca 
meci

• ••

va
Un 
„nulul", 
puncte, 
tradiție.

ECHIPEI STEAUA

■ TERENUL VOINȚA, ora 
11: Voința București — 
Mașini unelte București 
(divizia C)

■ TERENUL LAROMET, ora 
11 : Tehnometal București 
— C.I.L. Rm. Vîicea (di
vizia C)

★

Toate meciurile din campio
natul diviziei A, din 27 aprilie, 
vor începe la ora 17.

PREGĂTIRILE
ARBITRILOR

BUCUREȘTENI
în sala Dinamo, în cadrul 

pregătirilor teoretice, efectuate 
periodic de arbitrii bucure?- 
teni, se va prezenta astăzi lec
ția „Lovitura de pedeapsă". 
Prezintă: C. Bărbulescu.

La ședința care va începe 
Ja ora 19, sînt invitați să ia 
parte toți arbitrii din Bucu
rești.

gorie, Deheleanu, 
Georgescu, Vișan.

Gligorie, 
____  ____ Mertesz, 

Vlad, Helveî, Filipescu, Ghiță, 
Samoilă, Dima.

Dintre acești 14 jucători. 6 se 
vor adăuga titularilor indiscuta
bili ai reprezentativei, printre 
care Ștefănescu, Ariciu, Crista- 
che, Broșovschi, Beldeanu, Ra
du Ionescu, Naom. Atodiresei, 
Petreanu etc.

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICA DE ADMINISTRARE 
A BAZELOR SPORTIVE

din București, bd. Muncii nr. 37—39, sectorul 3, telefon 21.39.71

angajează de urgență :

— mocanfa auto-șalupe pentru baza sportivii de la Snagov

— pe stadionul din Pitești una 
dintre cele mai utile piese ale 
echipei lui Cîrjan. Cu toate 
acestea, Codrea n-a ieșit nici
odată în evidență pe parcursul 
celor 90 de minute, n-a „urcat" 
niciodată amenințător la atac 
(deși purta nr. 10), n-a scos 
nici o minge de pe linia pro
priei porți... Tot meciul, „de
carul" clujean n-a jucat decît 
un singur rol : l-a marcat strict 
pe Dobrin, pe tot terenul, neu- 
tralizîndu-1 complet.

Ov. I.

Asistind la un meci
de „B“, la Craiova»1

N.

lovitura liberă. Șut peste zid, 
sub bară. Gol — min. 90 ! Steaua 
nu mai are timp de replică și 
trebuie să se resemneze cu gîn- 
dul că a pierdut din nou. 
(Steaua — Politehnica Iași 1—2) 
„Sportul" din 18 noiembrie 1968.

Iată spicuiri din cronicile re
dactorilor noștri prezenți la 
aceste jocuri. Ne-am amintit de 
cele două înfrîngeri ale echipei 
Steaua duminică, după partida 
cu A.S.A. Tg. Mureș, cînd for
mația bucureșteană a primit 
gol în min. 84 și a ratat vic
toria.

Ce se întîmplă cu această 
formație ? Oare jucătorii ei nu 
se pot concentra pe durata unui 
meci întreg? Nici măcar acum, 
cînd zestrea de puncte pe care 
o .au este destul de săracă ? O 
dată (n.n. — meciul cu Crișul) 
am crezut că. e o întîmplare. 
Apoi, lucrurile s-au repetat (în- 
tîlnirea cu studenții ieșeni). în

ultima duminică, tot la Bucu
rești, Steaua a terminat meciul 
cu A.S.A. tot lamentabil. Ana- 
lizînd situația ajungem la con
vingerea că vinovată este auto- 
mulțumirea — deși motive nu 
prea < 
re : 
care 
ajuns 
mitru 
Pantea 
pună în fața unor 
nume' mai puțin 
iată, adversarii nu se intimi
dează, profită de căderile „ma
rilor valori" și le marchează 
goluri în finalurile de meci, 
cînd steliștii se gîndesc la orice 
numai la joc nu. Oare n-a ve
nit vremea să se producă anu
mite schimbări în concepția a- 
cestor jucători ? Noi credem 
că da...

există. De 
infatuarea 
consideră 
să se
Nicolae,

i sau Voinea

aici apa- 
jucătorilor 

că e de 
numească Du-

Hălmăgeanu, 
ca să se im- 
adversari cu 
sonore. Dar

în matineu, s-a disputat du
minică, la Craiova, meciul de di
vizie B dintre Electroputere și 
Chimia Bm. Vîicea. Vrem să ne 
oprim la două aspecte, care me
rită, credem, să fie discutate,

® Atitudinea antrenorului
Oțeleanu (Electroputere). Meri
tele lui în evoluția echipei sînt 
incontestabile și recunoscute de 
toți craiovenii ! Ceea ce m-a im
presionat insă neplăcut a fost 
„maniera*4 în care tov. Oțeleanu 
înțelege să dea de pe tușă asisten
ța tehnică formației pe care • 
antrenează. Minute în șir, în vo
cabularul său figurau epitete jig
nitoare și grosolane ca : „tîmpi- 
tule“, „idiotule“, „cretinule-* — 
toate adresate, cu generozitate, 
propriilor săi elevi. După păre
rea noastră, nu cu astfel de „ar- 
gumente“ poate susține ua antre
nor suportul moral al echipei 
sale !...
• O greșeală de arbitraj care 

a influențat direct rezultatul. La 
scorul de 0—1, Chimia Km. Vil- 
cea a marcat un gol perfect va
labil, prin Toma, egalind. deci, 
situația. Spre stupoarea generală, 
arbitrul Văduvescu, la sesizarea 
tușierului Micloș, a anulat, însă, 
golul pe motiv de ofsaid. (Jn of
said pe care numai tușierul Mi
cloș il văzuse ’ De altfel, aceeași 
opinie ca a noastră — gol valabil
— au avut-o și antrenorii Coidum 
și Frînculescu, precum și ziaris
tul Petre Dragu — toți craioveni
— și care nu pot fi, deci, acu
zați de părtinire. Datorită acestui 
gol furat. Chimia Km. Vîicea s-a 
văzut frustrată de un punct, pe 
care, datorită jocului prestat, l-ar 
fi meritat cu prisosință. ..

Și ce greu cîntărește acest punct 
pentru o echipă care luptă să 
evite retrogradarea...

G. MIHALACHEConstantin ALbXE

EXPOZIȚII CU VINZARE DE PRODUSE 
TRADIȚIONALE LA COFETĂRIILE :

UNIVERSITĂȚII — Bd. Republicii nr. 6
— OPERETA — Piața Splaiului nr. 3, bloc turn
— SUD — Magistrala Nord—Sud, colț cu bd, 

șești
— IRIS — Bd. Mihai Bravu nr. 119
— DOINA — Șos. Ștefan cel Mare nr. 31

VICTORIA — Calea Victoriei nr. 14

în zilele de : 20, 26, 27 aprilie :
Cozonaci, torturi, prăjituri, specialități, bomboane 
fine de ciocolată, fursecuri, pișcoturi și alte produse 
de calitate.

Cofetăria VICTORIA primește și co
menzi cu livrare la domiciliu prin te
lefonul 14.96.31.



(Urmare din pag. 1)

ani nu lipsește de la nici 
un campionat mondial. Vă
dit afectat de faptul că for
mația țării sale nu a ajuns 
în finală, dl. Tamasu ne-a 
răspuns, totuși, cu multă 
amabilitate. D-sa consideră 
că: „sportivele nipone au 
jucat foarte nervos și n-au 
atacat nici suficient, nici 
bine. Maria Alexandru este 
o jucătoare foarte bună și 
are mari șanse să ajungă 
campioană mondială la 
simplu". Rugat să-și «pu
nă părerea și, eventual, să 
dea chiar un pronostic a- 
supra destinației pe care o 
va lua trofeul „Cupa Cor- 
billon", dl. Tamasu s-a scu
zat politicos și ne-a spus: 
„Vă invit să urmărim îm
preună finala pentru a 
avea răspunsul dorit*. 
Ceea ce am și făcut, numai 
că rezultatul cu care s-a în
cheiat meciul Uniunea So
vietică — România n-a 
avut de Ioc darul să ne sa
tisfacă.

Se știa de la început că 
partidele cheie vor fi cele 
susținute de Maria Alexan
dru. Se conta cel mai mult 
pe aportul ei, evoluția Iui 
Carmen Grișan fiind aș
teptată doar cu speranță. 
Partida de dublu ridica 
multe semne de întrebare, 
Faptul că antrenorul echi
pei sovietice a schimbat or. 
dinea jucătoarelor sale a 
făcut ca în primul meci să 
se întilnească campioane
le țărilor respective: Zoia 
Rudnova și Maria Alexan
dru.

Startul nu o avantaja pe 
Maria, care nu se prea a- 
comodează cu stilul de joc 
al sportivei sovietice, mo
tiv pentru care, deși a în
vins-o uneori, a și pierdut 
în alte ocazii. Totuși, ro
mânca a abordat foarte 
bine meciul și a condus cu 
5—3, 6—4, 12—10. A comis 
însă greșeala de a nu ataca 
aproape de loc dînd, în a- 
cest fel, toată libertatea de 
acțiune adversarei sale. în 
primul set, Maria a tras o 
singură minge, cînd a și fă
cut punct: la scorul de 
13—15. După ce a preluat 
conducerea scorului, Rud
nova și-a întărit și pre
siunea. Jucătoarea sovieti
că a avut avantaj: 17—14, 
19—16, 20—17. Dar apăra
rea jucătoarei noastre a 
fost din ce în ce mai bună 
și Alexandru a marcat o 
revenire puternică, resta
bilind egalitatea la 20 și 
avînd chiar de două ori 
avantaj: 21—20, 22—21.
Cînd scorul a devenit 23— 
23 și concentrarea era ma
ximă, meciul a fost între
rupt de organizatori pen-

LA MINSK4:49,7.

La Bonn s-au

de O nouă performantă a scrimei noastre

- 2:28,3 ; 400 m liber ; Evelyn 
Stolzc (RDG) - -- NEÎNVINSĂ

ROMÂNIA (FLORETĂ FETE)in bazinele de la Magdeburg și Bonn

Maria Alexandru in timpul partidei cu Zoia Rudnova, din 
finala campionatului mondial

tru a se anunța rezultatele 
partidelor de la mesele ve
cine, Această pauză forja
tă nu a fost în beneficiul 
Măriei, care — după re
luare — a pierdut două 
puncte consecutiv. Deci, 
25—23 pentru Rudnova. in 
15 minute.

Fără a se descuraja din 
cauza manierei în care a 
pierdut primul set, Maria 
a acționat în cel de-al doi
lea mai ferm, dar a conti
nuat să nu atace (doar două 
lovituri ofensivei clnd a 
făcut primul punct prin 
forhand și la scorul de 
15—16 printr-un backhand 
care a trimis mingea afa- 

- ră). Mult prea puțin. Avînd 
deci și acum Inițiativa, 
Rudnova s-a putut desfă
șura în voie și, în final, a 
cîștigat și acest set: 21— 
17, tot în 15 minute.

Cîștigătoarei i se cuvine 
o subliniere suplimentară, 
în setul secund, la 9—7 
pentru Maria, arbitrul a 
greșit flagrant și în loc ca 
scorul să fie 10—7 pentru 
româncă (care încheiase 
bine o acțiune), tabela de 
marcaj a arătat 9—8, ar
bitrul refuzînd să revină 
asupra acestei decizii inco
recte. Sportivă exemplară, 
Rudnova a servit intențio
nat afară și Alexandru a 
condus prin aceasta cu 
10—8 într-un moment de 
mare importanță pentru 
partidă.

La masa de joc a intrat 
apoi Carmen Crișan. Apă
sată parcă de miza jocu
lui, ea a acționat oarecum 
crispat. A întîlnit însă și 
o adversară într-o formă

pe echipe.
Telefoto AP — Agerpree

de zile marii Zvetlana 
Grimberg — neînvinsă 
pînă acum. în general, a1 * * * * 6 
fost mai mult un joc de 
contre, în care au străpuns 
loviturile puternice, trase 
cu siguranță de finalista 
europenelor din 1966 de la 
Londra. Grimberg a înche
iat partida cu scorul de 
2—0 (17, 13) în 15 minute. 
Nici în partida de dublu 
Maria Alexandru și Car
men Crișan n-au fost prea 
inspirate, numeroase a- 
tacurl greșind ținta. în 
orice caz, perechea adver
să are un frumos palma
res internațional, fiind co
tată printre cele 
bune din lume. 
nova și Grimberg au 
gat cu 2—0 (18, 18), 
minute.

selecționata Marocului a întrecut 
cu scorul de 15—6 echipa Portu
galiei. în clasamentul grupei con
duce Spania cu 6 p ; 2. Maroc 3 p; 
3. Portugalia 0 p.
n
Concursul internațional de moto- 
cros de la Payerne (Elveția), con- 
tind pentru campionatul mond;al 
(categoria 250 cmc) a revenit de
ținătorului titlului mondial, bel
gianul Joel Robert, fiind urmat 
de S. Gebord (Belgia), K. Veh- 
konen (Fini.), Konockny (Ceho
slovacia) .
■
Turneul internațional masculin de 
baschet, desfășurat Ia Berlin, s-a 
încheiat cu victoria selecționatei 
R.D. Germane, care tn ultimul 
meci a întrecut cu 68—64 (38—37) 
echipa R.S.S. Bieloruse. Clasa
ment final : 1. R.D. Germană —
6 p ; 2. R.S.S. Bielorusă — 4 p ; 
3. Polonia — 4 p ; 4. R.D. Ger
mană II — 2 p.
13
întreruptă la mutarea 41, cu a- 
vantaj pozițional pentru Boris 
Spasski (cu negrele), a patra 
partidă pentru titlul mondial de 
șah a fost cedată, după reluare, 
de T. Petrosian. Scorul medului 
a devenit egal : S—2.

în legătură cu această 
finală ziarul „TAGES 
ZEITUNG", apărut marți 
dimineață, comentează me
ciul într-un articol cu ti
tlul: „U.R.S.S. — CAM
PIOANA MONDIALA". în 
cronică se scrie printre al
tele: „Jucătoarele sovietice 
Rudnova și Grimberg au 
de ce să se bucure. După 
un meci atît de încordat, 
victoria aduce satisfacții. 
Româncele au depus multă 
muncă și ardoare pentru 
obținerea unor rezultate 
mari, dar luni seara cele 
două protagoniste ale re
prezentativei României — 
Alexandru și Crișan — au 
realizat mai puțin decît în 
celelalte seri. Așa se în- 
tîmplă uneori. Nu întot
deauna în momentele cul
minante omul obține 
dorește".

BERLIN. - întîlnirea Inter
națională de natație desfășurată 
la Magdeburg (bazin de 50 m) 
între selecționatele R.D. Ger
mane și U.R.S.S. a luat sfîrșit 
cu scorul de 178—166 în favoarea 
înotătorilor sovietici.

In cadrul acestui meci au fost 
Înregistrate mai multe perfor
manțe remarcabile : două noi 
recorduri mondiale (sovieticul 
Nikolai Pankin la 100 m bras — 
1:05,8 și 200 m bras — 2:25,4), 
un nou record european (echi
pa U.R.S.S. la ștafetă 4 x 200 m 
iiber — 7:58,5), 9 recorduri ale 
R.D.G. și 5 recorduri ale 
U.R.S.S.

Iată cîteva rezultate înregis
trate în ultima zi : masculin : 
200 m liber : Ilicev (URSS) - 
1:58,0 ; 1 500 m liber : Beliz- 
Gojman (URSS) — 16:50,7 ; șta
fetă 4 x 100 m mixt : U.R.S.S. 
- 3:57,0 ; feminin ; 200 m spa
te : Barbara Hofmeister (RDG)

MUNCHEN. - 
desfășurat campionatele inter
naționale de natație (în bazin 
de 25 m) ale R-F. a Germaniei, 
la care au participat sportivi 
din mai multe țări.

Cele mai bune rezultate : 
masculin ; 400 m liber : Fass- 
nacht (RFG) — 3:59,7 (cea mai 
bună performanță mondială) ; 
100 m spate : M. Ivey (SUA) — 
58,9 (nou record S.U.A.) ; 100 ni 
fluture : R. 
56,2 ; 1 500 
(SUA) - 
100 m bras : 
glia) — 1:15,1 (record englez) ; 
100 m
(RFG) - 1:10,2 ; 100 m liber 1 
Anna Boban (Iugoslavia) — 
1:00,9 ; 400 m liber : Henny Pen- 
termann (Olanda) — 4:46,9.

Wales (SUA) - 
m : Mike Burton 
15:54,9 ; feminin 7 
Diana Harris (An-

spate : Yvette Haffner

MINSK, 22 (prin telefon).— 
Tradiționalul turneu interna
țional feminin de floretă, or
ganizat în localitate, a luat 
sfînșit cu victoria meritată a 
reprezentantelor României.

Calificată în turneul final, 
echipa țării noastre a întîlnit, 
mal întâi, „4“-ul selecționatei 
Moscovei, de care a dispus cu 
scorul de 9—7, prin victoriile 
realizate de Maria Vicol (4), 
Marina Stanca (3) șl Olga 
Szabo (2). Pentru floretistele 
moscovite au punctat Zabe
lina (1), Ivanova (3) șl Koro- 
leeva (3).

Apoi, în meci deoisiv, echi
pa României a tras cu cea a

JAPONIA - CAMPIOANA MONDIALA LA BĂIEȚI
Aseară, în finala echipelor masculine, Japonia a învins se

lecționata R. F. a Germaniei cu scorul de 5—3.

mai 
Rud- 
cîști- 
In 17

Blelorusiel I. Din nou o vic
torie, cu 9—6, care l-a asigu
rat locul I. Realizatoare: Sza
bo 4, Vicol și Stanca cîte 2 
și Ardeleanu, respectiv Sa- 
mușenko 3, Novikova 2 și 
Aliko.

Cu cea de-a 4-a finalistă, 
echipa Ungariei, nu «-a mal 
tras, contând rezultatul obți
nut în semifinale șl în care 
formația noastră reprezenta
tivă câștigase cu scorul de 
9—7.

în acest fel, „4*-ul feminin 
de floretă al României a în
cheiat fără nici o înfrângere 
turneul internațional de la 
Minsk, performanță de presti
giu pentru scrima noastră.

ECHIPA DE POLO
A ROMÂNIEI
PE LOCUL II

LA NISA
(prin telefon), 
polo a Romă-

Corespondenta specială din Italia

„LO SCUDETTO" CAUTĂ GAZDĂ PENTRU UN AN

FLORENȚA, MILANO SAU CAGLIARI ?

In ziua a treia a turneului final al com
petiției internaționale de volei „Cupa conti
nentelor", care se desfășoară in prezent la 
Montevideo, echipa U.R.S.S. a invins cu 
scorul de 3—2 (13-15, 4—15, 15—3, 15—5,
15—12) reprezentativa Japoniei (in fotogra
fie, fază din acest meci). Intr-un alt joc, 
Cehoslovacia a dispus cu 3—0 (15—11, 15—11, 
15—6) de Uruguay. In clasament conduc ne
învinse echipele U.R.S.S. și R. D. Germane 
cu cite 4 p, urmate de Cehoslovacia, Brazilia, Japonia cu cite 3 p, 
S.U.A. și .Uruguay cu cite 2 p.

J

NISA, 22
Naționala de 
niel și-a încheiat evoluția în 
primul mare turneu interna
țional cu o victorie în 
selecționatei Cubei;
(1—1, 2—0, 1—1, 2—3). 
duși cu 1—0, jucătorii 

revenit preluînd

fața 
6—5 
Con- 
noș-

tri și-au 
inițiativa (3—1, 5—2 și 6—3), 
pentru ca în final să pri
mească, cu ușurință, două 
goluri.

M. Manguillot (Spania) a 
condus următoarele formații: 
ROMÂNIA: Frățilă (Cheța) 
— Popa 2, Mihăilescu 1, Za- 
han 1, Popescu 1, Firoiu 1, 
Novac, Zamfirescu, Szabo, 
Marica; CUBA : Periche — 
Martinez 2, Valdes 1, Garcia 
1, Miguel 1, Arcos, Rodri- 
guez, Junco, Garna, Canete, 
Sanchez.

în ultimul meci din pro-„ 
gram, Iugoslavia a întrecu* 
Italia cu 8—6 (1—1, 2—0, 1—3,A 
4—2) după un meci plin de 
neregularități admise cu 
mare indulgență de J. Dirn- 
weber (Austria), 
final :

Clasament

1. 
2.
3.
4.

iugoslăvla 
România 
Italia 
Cuba

5. Spania

4
4
4
4
4

4 0 0 27—17 S
3
1
1
0

0
1
1
0

1
2
2
4

6
3
3
0

Campionatul italian de fot
bal se prezintă anul acesta 
foarte echilibrat, în ce priveș
te lupta pentru titlu. Nu mai 
există un senator de drept, 
detașat și urmărit fără șanse 
mari de a fi ajuns „lo scu- 
detto" (titlul național), nu mai 
este apanajul unui Interna- 
zionale. sau Milan, lansate în 
curse solitare : disputa a de
venit in sfiișit pasionantă. 
Iată de ce ne-am gindit să 
adresăm două întrebări antre
norilor celor trei echipe care 
duelează în fruntea clasamen
tului diviziei maxime : NE- 
REO ROCCO (Milan), căruia 
îi vom acorda prioritate, avînd 
în vedere faptul că Milan este 
actualmente campioana Italiei, 
„antrenorului filozof" SCO- 
PIGNO (Cagliari) și „hamleti- 
cului“ PESAOLA (Fiorentina), 
numit astfel pentru indecizia 
sa de a rămîne sau nu anul 
viitor alături de „violeți".

1) Ce șanse acordați echipei 
dv. de a cuceri titlul?

2) In caz că pronosticați 
victoria echipei dv., care cre
deți că va fi adversarul cel 
mai periculos ?

ROCCO : Eu cred încă în

Dr. GAISBACHER
Văzut de Neagu RADULESCU

— tn calitatea dv. de con
durilor al uneia dintre cele 
mai prestigioase organizații 
sportive cu caracter mondial, 
vă rugăm să clarificați cîteva 
probleme a căror evoluție 
este urmărită cu viu interes 
în țara noastră.

Cum sporturile aeriene, spre 
deosebire de cele terestre 
sau acvatice dispun de 
cel mal vast stadion, „cerul", 
considerați că el este sau tre
buie să fie accesibil tinere
tului de pe toate meridianele 
globului ?

— Țlnind seama că această 
problemă se înscrie tn sfera largă 
a drepturilor omului, Federația 
Aeronautică Internațională o con
sideră, firește, unul dintre prin
cipalele obiective ale activității 
«ale. Analiztnd In mod cuprinză
tor conținutul acestei probleme, 
nu «e poate să nu ajungem la 

.bătrânul" meu Milan, chiar 
dacă înfrângerea de la Cag
liari ar face pe unii să gân
dească contrariul. Pînă la 
sfîrșitul campionatului, mai 
avem de jucat 2 meciuri aca
să și tot 2 în deplasare, deci 
calendarul nu este chiar îm
potriva noastră...

2) Cagliari și Fiorentina în 
aceeași măsură.

SCOPIGNO : 1) Nu am fost 
euforic nici după victoria a- 
supra lui Milan, dar n-am 
devenit sceptic nici după jo
cul egal cu Pisa. Mai avem

Uetat bun ui românilor Tiriac și Kăstase
în turneul

ROMA, 22 (prin telefon). ■— 
Pe terenurile clin Foro Italice, 
au început întrecerile celei de 
a 26-a edilii a campionatelor in
ternaționale de tenis ale Italiei. 
In turneul probei de simplu mas
culin, jucătorii români Ion Ti
riac și Ilie Nâștase se află in 
jumătatea de tablou in care 
principali capi de serie sînt aus- 

în exclusivitate pentru ziarul „SPORTUL"

PAȘAPORTUL cerului
UN DEZIDERAT PENTRU PROGRESUL TURISMULUI AVIATIC
Dl. JOSEPH GAISBACHER, președintele F.A.I., dezbate cîteva
concluzia că fiecare tinăr are 
dreptul de a aspira Ia tot ceea 
ce 11 poate fi util, cu corectivul, 
Insă, de a nu leza interesele so
cietății, Ia tot ceea ce este folo
sitor patriei sale șl, in spirit larg, 
întregii omeniri. In acest context, 
F.A.I. prin contactele internațio
nale menținute Ia nivel guver- 

de. susținut 4 partide, două 
în deplasare și două în fieful 
nostru. „Lo scudetto" îl văd, 
totuși, apărînd pe tricourile 
Fiorentinei. Violeții joacă bi
ne, sînt o echipă tînără și îi 
înconjoară un public minunat 
— elemente importante în ob
ținerea succesului final, a ti
tlului de campioni.

2) Adversarul cel mai peri
culos pentru Fiorentina este 
Milan, dar dacă echipa mea 
(Cagliari — n.n.) va juca tot 
ea in partida cu Milan, cine 
știe ?...

de tenis de
tralianuJ Tony Roche, olandezul 
Tom Okker, spaniolul Manuel 
Santana și sud-africanul Cliff 
Drysdale.

Marți după amiază, iu primul 
tur, campionul român Ilie Năs
tase s-a calificat în dauna bel
gianului Eric Drossart, de care 
a dispus cu 6—4, 7—5. Tiriac a 
avut ca adversar pe puternicul 
jucător profesionist Ray Moore 
(Republica Sud-Africană). După 
un meci spectaculos — desfășu
rat pe terenul central al sta
dionului — românul a cîștigat 
cu 6—1, 7—5.

Dintre celelalte rezultate no
tăm calificarea ușoară, a lui San
tana in fața italianului Croita: 
6—2. 6—3 ; apoi, victoria în trei 
seturi a Iui Drysdale asupra tină- 

namental,- urmărește realizarea a 
două importante obiective :

a) atragerea a cit mai nume
roși tineri in practicarea sportu
rilor aviatice ;

b) crearea de condiții, din ce 
în ce mai bune pentru practi 
cânți- acestei minunate activități 
sportive.

Privind problema din acest 
unghi și făcînd un bilanț, am 
putea afirma, fără teamă de a 
fi desmințiți, că organismul nos
tru a obținut rezultate concrete 
în aproape toate țările. Și, nu 
din curtoazie, voi sublinia larga 
înțelegere de care ne bucurăm în 
ROMANȚA, înțelegere manifesta
tă atît în raporturile cu federa
ția noastră cît și față de activi
tatea pe acest plan a tineretului. 
Găsim, deci, un sprijin fără reti
cențe, sprijin care traduce o 
mentalitate bine apreciată de no! 
și care ne-ar bucura dacă am 

găsl-o prezentă in cit mai multe 
țări.

— Ținind seama că și dv. 
faceți parte din marea familie 
a zburătorilor, vă rugăm să 
ne vorbiți despre posibilită
țile omului în sporturile aero
nautice ; să ne precizați care 
este factorul preponderent :

PESAOLA: 1) Trebuie să 
cred în Fiorentina. Calenda
rul și punctajul în clasament 
sînt favorabile echipei mele.

2) Milan, cu tot eșecul sufe
rit la Cagliari.

Așadar, incertitudine, spe
ranțe... Rămîne ca „lo scu- 
detto" să-și arate preferințele 
pentru viitoarea gazdă : Flo
rența, Milano sau Cagliari 
Dar aceasta, după cele 4 eta
pe care au mai rămas...

Cesare TRENTINI

la Roma
rului australian Bob Giltinan : 

6—2, 3—6, 6—4. Okker a fost pe 
» punctul de a fi învins de. neo
zeelandezul Fairlie, cîștigind to
tuși CU 15—8, 7—5.

In rest : Roche — Spear 6—0, 
6—2 ; Ashe — Proisy 6—1, 6—3 ; 
El Shafei — Goven 6—3, 3—6,
6—1 ; Keeles — Taylor 6—3, 3—6,
6— 2 ; Mulligan — Jauffret 6—2,
7— 5 ; Philips -Mo ole — Di Maso 
6—4, 6—i ; Beust — Holecek 6—2, 
6—4 ; Pietrangeli — Courcol 6—1, 
9—7 ; Battrick — Merio 6—1, 6—3; 
Orantes — Panatta 6—2, 6—4: 
Stilwell — Bartoni 6—4, 6—2 ; Io- 
vanovici — Kcldie 6—3, 6—1 ; 
Leius — Pokorny 6—2, 6—2 ; Crea-
l.y  — Gisbert 6—2, 4—G, 5—5 ab ; 
Guzman — Chanfreau 5—7, 6—4, 
6—4 etc

omul sau mijloacele tehnice 7
— Din capul locului țin să 

precizez că OMUL este totul, în 
măsura în care prezența lui este 
indispensabilă atît ca factor de 
creație, cît și fizic, ca mînuitor 
al aparatului de zburat.

— Apreciați că elementul 
uman privit atît sub aspectul 
potențelor fiziologice cît și a 
celor de creator al unei teh
nici mereu mai înalte, este 
capabil de performanțe supe
rioare actualelor recorduri ?

— Nici nu concep că s-ar putea 
lua în discuție o plafonare a 
posibilităților omului. Ceea ce ne 
preocupă pe noi, însă, este găsi
rea și adaptarea condițiilor celor 
mai apropiate nevoilor de ma
nifestare a omului contemporan 
pentru ca performanțele lui să 
fie continuu ameliorate pe linia 
ascensiunii valorii potențialului 
uman.

probleme de interes general
— O dată lămurită și această 

problemă, ne permitem să vă 
cerem să ne împărtășiți mă
surile pe care le preconizați 
pentru ca sporturile aviatice
— șl implicit turismul aerian
— să devină un mijloc de cu
noaștere reciprocă, de redu
cere a distanțelor, Intr-un cu-

sfrtM glrtifcftai gs glte
MECIURI INTERNATIONALE

într-un meci contînd pentru 
preliminariile campionatului 
mondial (grupa americană) la 
Port au Prince (Haiti) echipa 
Haiti a învins cu scorul de 
2—0 (1—0) selecționata S.U.A. 
Returul va avea loc la 11 mai 
în orașul San Diego.

★
în cadrul pregătirilor pen

tru turneul U.E.F.A. la fot
bal, echipa de juniori a R. D. 
Germane a întrecut cu scorul

Nou record al României 
pe poligonul din Sofia

SOFIA, 22 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). — în 
cea de a treia zi a concursului 
internațional de tir de la Sofia, 
trăgătorii români au repurtat un 
nou succes, ocupînd primele 4 
locuri în proba de 3 x 40 focuri 
armă liberă calibru redus : 1. 
Șt. Caban 1159 p, 2. P. Șandor 
1150 p, 3. M. Ferecatu 1149 p, 
4. N. Rotaru 1147 p... 9. P. Aler-

vînt pentru ca aviația sporti
vă și turistică să capete un 
caracter de masă ?

— Sub acest aspect pusă pro
blema — prezentă în sfera preo
cupărilor F.A.I. — voi menționa 
mai întîi asigurarea mijloacelor 
tehnice în așa mod, îneît costul 
unei avionete de turism să nu 
depășească pe acela al unui 
automobil de serie și — în ace
lași timp — ajungerea la o legis
lație vamală internațională, care 
să înlăture formalismul scriptic 
existent încă. Voi mai consemna 
în aceeași ordine de idei, orga
nizarea de raliuri, excursii avia
tice colective și competiții cu o 
participare cît mai larg multina
țională, în plus, noi am dori ca 
brevetul de pilot al navigatorului 
și carnetul de bord să constituie 
singurele documente care, în an
samblu, să reprezinte acel mult 
visat „pașaport al cerului", care 
dorim, să părăsească domeniul 
„visului" devenind cît maj curînd. 
o realitate.

— Permltețl-ne o ultimi în
trebare : cîndva aviația spor
tivă a figurat în programul 
Jocurilor Olimpice. Oare n-ar 
fi cazul ca ediția jubiliară a 
J. O., care va avea loc în 1972, 
să includă în program și pro
be de sporturi aviatice ?

— Aceasta este o problemă care 
intră și ea in sfera preocupări
lor noastre, socotind-o demnă de 
a-și găsi locul sub „pavilionul cu 
cinci cercuri", dar nu este sufi
cient numai ca noi s-o dorim...
Regretînd faptul că spațiul a 

limitat sfera problemelor, deose 
bit de importante, ce puteau fi 
abordate în discuția cu dl. Jo
seph Gaisbacher, l-am mulțumit 
amabilului nostru interlocutor, u- 
rîndu-i ca obiectivele organizației 
ce conduce să se înscrie cît de 
curînd în aria realităților.

V. FIROIU 

de 4—0 (2—0) formația simi
lară a Poloniei. Au marcat; 
Labes (2), Wrokwlaski și Pom- 
merenke

CAMPIONATE

FRANȚA — Etapa a 27-a : 
Bordeaux — Lyon 2—1 ; Mar
seille — Rouen 1—0 ; Sochaux
— Nîmes 1—1 ; St. Etienne — 
Red Star 2—1 ; Valenciennes
— Rennes 4—1 ; Monaco — 
Metz 1—1 ; Ajaccio — Nice 
1—0. în clasament conduce 

hand 1137 p. La această probă 
echipa română a stabilit un nou 
record național, cu performanța 
de 4605 p (v.r. 4604 p). în a doua 
probă, cea de pistol viteză eli
minatoriu, au participat 16 con- 
curenți, clasați in urma probei 
disputate luni. In sferturi au 
ieșit din concurs 3 trăgători ro
mâni : 1. Tripșa a pierdut la 
Domrich (R.D.G.), V. Atanasiu 
la bulgarul Todorov, iar L. 
Giușcă a fost întrecut, după 
baraj, de C. During (R.D.G.) 
Marcel Roșea s-a calificat pen
tru semifinale cîștigind detașat 
la S. Tonev (Bulgaria), apoi, în 
semifinale sportivul român l-a 
întrecut pe bulgarul Todorov. 
In finală, însă, Roșea a fost 
învins de During (R.D.G.) cu 
296 Ia 295 p.

întrecerile continuă miine.

Toma HRISTOV

TELEX- TELEX- TELEX-TELEX
Concursul internațional masculin 
de floretă de la Bad Durkheim 
(R.F.G.) a fost cîștigat de Bernard 
Talvard (Franța) cu 5 victorii. 
Pe locurile următoare : 2. Chris
tian Noel (Franța) 4 v ; 3. Frie
drich Wessel (R.F.G.) 3 v.■
Proba de săritură tn lungime din 
cadrul concursului atletic desfă
șurat la Knoxville (S.U.A.) a 
revenit lui Ralph Boston cu 7,86 
m ; 2. Bob Beamon, 7,36 m. In 
cursa de 120 yarzl garduri, Leon 
Coleman a fost cronometrat cu 
13,6.■
In returul semifinalei „Cupei Eu
ropei (echipe de tineret) la box, 
dintre selecționatele Italiei și Po
loniei, pugiliștii polonezi au învins 
cu 12—10.■
Cea de-a 73-a ediție a maratonu
lui de la Boston s-a încheiat cu 
victoria atletului japonez Yoshiakl 
Unltanl (42,195 m in 2h 15:45,0);
2. Pablo Garrido (Mexic) la 1:45,0;
3. Alfedo Penaloza (Mexic) — 
2h 19:56,0.
B
La Casablanca, într-un meci con- 
ttnd pentru preliminariile „Cupei 
Națiunilor- — F.I.R.A, la rugby, 

St. Etienne cu 46 puncte, ur
mată de Bordeaux — 41 punc
te etc.

OLANDA — Etapa a 
N.A.C. — Holland Sport 
Telstar — Volendam 
F.C. Twente — D.O.S.

28-a 1 
0-B ■b

D.W.S. — Sparta 0—0 ; M.V.V. : 
— Fortuna Sittardia 1—0 ;
Feijenoord — Ajax 1—1. în 
clasament conduce Feijenoord 
cu 47 de puncte, urmată de 
F.C. Twente — 45 p (un meci 
mai puțin jucat), Ajax — 42 
p etc.

CEHOSLOVACIA — Duipă 
19 etape, pe primul loc se 
află echipa Spartak Trnava 
cu 29 de puncte, urmată da 
Slovan Bratislava — 25 p, 
Jednota Trencin — 21 p etc. 
Rezultate din etapa a 19-a 1 
Lokomotiv Kosice — Banik 
Ostrava 0—2 ; Slovan Brati
slava — Spartak Trnava 1—1; 
Dukla Banska Bystrica — Jed
nota Trencin 1—1 ; Slavia 
Praga — Z.V.L. Jiiina 2—0 ; 
V.H.Z. Pardubice — Inter Bra
tislava 1—I ; Union Teplice—• 
V.S.S. Kosice 1—0.

BELGIA — După 27 de 
etape, pe primul loc se află 
echipa Standard Liege cu 41 
de puncte, urmată de Char
leroi — 37 p, F.C. Bruges — 
34 p, Lierse — 33 p etc. Re
zultate din etapa a 27-a 1 
Charleroi — Liege 1—0 ; Ma
lines — Racing White 0—0 ; 
Darling — Anderlecht 1—0 ; 
St. Gilloise — Lierse 2—1 ; 
Standard Liege — La Gan- 
toise 3—0 ; Beeringen — Wa
regem 2—2 ; Beveren — St. 
Trond 3—0 ; F.C. Bruges — 
Beerschot 1—0.

lipăiul 1. P. „Informația", str Hiczoianu nr, 23—25, București 40368


