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MÎINE, ÎN ATRĂGĂTORUL CADRU DE LA BUFTEA

CEA DE A XV-a EDIȚIE A CROSULUI BALCANIC 
IȘI DESEMNEAZĂ CÎȘTIGĂTORII

iNTlLNIRI DE RUGBY
ROMANO-BRITANICE

A

Atleti si atlete din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia, Tur
cia si România vor fi pre- 
zenti mîine dimineață în in
cinta frumosului parc al pa
latului de la Buftea, pentru 
a lua startul în cea de a 
XV-a ediție a tradiționalu
lui Cros Balcanic. Față de 
vechimea sa, față de am
ploarea pe care a cunoscut-o 
an de an, Crosul balcanic a 
devenit una dintre cele mai 
importante manifestații inter
naționale ale genului, fiind 
urmărit cu interes de iubito
rii atletismului din acest colț 
de lume.

în cursul zilei de ieri au 
sosit în Capitală componen- 
tii celor patru delegații de 
peste hotare, unii dintre ei 
luînd imediat drumul Stadio
nului Tineretului, pentru o- 

/ bișnuitul antrenament. As
tăzi ei vor face o recunoaș
tere a traseului din parcul 
de la Buftea, iar duminică 
...la start.

Lotul iugoslav — care se 
prezintă cu cele mai mari 
șanse de izbîndă în cele 10 
clasamente— cuprinde, 
alții, pe celebra Vera 
lici, fostă campioană 
peană a cursei de 800 
1966 
dacă, 
lecție 
slave, 
doua, 
dică drept principală favo
rită în întrecerea senioare
lor. Dane 
semenea, 
nanță în 
tiotnal. El 
anul trecut al Crosului Bal
canic si deținătorul premiu
lui pentru locul trei în ma
rele Cros San

între 
Niko- 
euro- 
m în 
Chisj;ia Budapesta, 

recent, la crosul de se- 
a alergătoarelor Iugo- 
Nikolici s-a clasat a 

marea ei valoare o in

Korica este, de a- 
un nume cu rezo- 
atletismul interna - 
este câștigătorul de

Silvestro de
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Antrenorul Gheorghe Rugină 
de mîine
sată ne locul VI la 800 m, la 
recentele campionate euro
pene pe teren acoperit de la 
Viena, unde a înregistrat re
zultatul de 2:08,6.

Dintre atleții greci, cei mai 
cunoscuti sînt Dimitrios Vo- 
uros (29:40,0 pe 10 000 m 
în sezonul trecut) si tînărul 
Zacharopoulos (1:52,0 pe 800 
m). In sfîrșit, vedeta celei 
de a natra echipe, cea a Tur
ciei, este cunoscutul Muhar- 
rem Dalkîlic, fost campion 
balcanic la cros și ne pistă, 
cel care de . un deceniu si

ORA 10,30 FESTIVITATEA DE DESCHIDERE
ORA ---- ------ ------------
ORA
ORA
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11,00 1 000 M junioare
11,20 4 000 M JUNIORI
11,45 6 000 M TINERET
12,15 2 000 M SENIOARE
12,35 10 000 M SENIORI
13,30 FESTIVITATEA DE închidere
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EDIMBURG — (Agerpres). Cu prilejul unei reuniuni ținută 
la Edimburg, organismul care grupează federațiile de rugby 
britanice (Anglia, Tara Galilor, Scoția, Irlanda) precum și 
pe cele din Australia și Noua Zeelandă, a recomandat echi
pelor din aceste țări contacte și întîlniri cu echipe din Ro
mânia.

dă explicații elevilor săi asupra

sigur în puterea lor să 
izbutească în această difici
lă întrecere de duminică...

în afara 
oficiale, în 
gramului a 
si o cursă 
nilor. La

celor cinci probe 
completarea pro- 
mai fost inclusă 
rezervată vetera 
startul acestei

tacticii de folosit in crosul 
Foto : N. DRAGOȘ

prezenți, între
Tîlmaciu, Fer- 

Moscovici, Vasile
Radu Ion iță, Du-

curse vor fi 
alții. Dumitru 
dinand
Teodosiu,
mitru Catană etc. Proba va 
avea loc înaintea festivității 
de închidere.

la Sao Paulo. Din lotul iu
goslav mai fac parte Zoran 
Molovid și Mirjana Kova- 
cev, campioni balcanici de 
ijuniori, în 1969, la Skoplje. 

Echipele Bulgariei, deși 
handicapate de absența unor 
atleti de marcă — Jelev, 

/ Amzina, Danailova, prezintă 
totuși cîteva individualități 
remarcabile în frunte cu ju
nioara Svetla Zlateva, cla-

fost mereu prin- 
concursurilor

ale căror 
amintite în 
animați de 
de a avea

mai bine a 
tre fruntașii 
balcanice.

Atletii români, 
nume au fost des 
ultimele zile, sînt 
dorința fierbinte
o comportare bună cu care 
să șteargă impresia defavora
bilă a evoluției lor subme
diocre la precedenta ediție 
a Crasului Balcanic. Stă de-

INVITAȚIE
■>

Pentru cei ce vibrează la 
primul mugure, pentru cei ce 
trăiesc din plin satisfacțiile 
mișcării, ale întrecerii și 
alergării în aer liber, dornici 
să-și contopească răsuflarea 
cu adierea vîntului de pri
măvară, pentru . ei poate că 
aceste. rînduri sînt inutile.

Pentru cei care nu au trăit 
însă niciodată aceste mo
mente, pentru cei pe care ar
gumentele de ordin estetic-e- 
moțional nu au reușit să-i a- 
ducă pe un teren de alergări, 
pentru aceia vei căuta, eu 
argumente de alt ordin, să 
prezint 
cros !

Sînt 
fectele 
lergărilor asupra marilor 
funcțiuni organice, pentru a 
mai stărui asupra lor. A- 
d ap tarea la efort a inimii, 
plămînilor și ale celorlalte

LA CROS!

această invitație

prea cunoscute 
binefăcătoare ale 

asupra

e- 
a-

Antrenorul ZAGALO și-a început activitatea
RIO DE JANEIRO, 

gerpres). — Mario 
noul antrenor al echipei de 
fotbal a Braziliei, a trecut 
la lucru imediat ce și-a luat 
postul în primire, organizînd 
un meci de antrenament în
tre două formații ale lotului 
reprezentativ. Echipa A, în 
care figurau majoritatea ti
tularilor, a învins echipa B 
cu scorul de 4—0 în două 
reprize de 30 de minute.

Zagalo s-a declarat satis
făcut de acest „test" al se- 
lecționabililoț, prilej care i-a 
îngăduit să cunoască în 
mare potențialul jucătorilor 
și mai ales să încerce cinci 
noi jucători introduși în lot: 
portarul Felix de la Flu- 
minense, fundașul Leonidas 
de la Botafogo, mijlocașul 
Arilson de la Flamengo, îna
intașii centrali Dario și Ro-

20 (A-
Zagalo,

berto, primul de la Atletico 
Mineiro, celălalt de la e- 
chipa Botafogo antrenată de 
Zagalo.

în jocul de antrenament 
au evoluat următoarele for
mații : ECHIPA A : Ado — 
Carlos Alberto, Brito, Joci, 
Marc Antonio, Clodaleo, Ger
son, Jairzinho, Roberto, 
Pete, Paulo Cesar; ECHIPA 
B : Felix (Leao) — Ze Ma
ria, Baldochi, Fontana (Leo
nidas), Everaldo, Wilson, Ri- 
velino, Rogerio, Tostao, Lo
pez, Edu (Arilson).

organe măresc capacitatea 
funcțională a organismului, 
starea de sănătate.

Competițiile de cros au 
fost adesea un bun prilej 
de a aduce pe terenurile de 
sport tineri dotați pentru ac
tivitatea de performanță. 
Atleți ca Viorica Viscopo- 
leanu, 
Sicoe,
Florica Oțel sau discobola 
Olimpia Cataramă, pentru a 
nu aminti decît cîteva nume, 
luate, la int|mfj,are, și-au în-

Silviu DUMITRESCU

POIANA BRAȘOV. 20 
(prin telefon). La numai 
cîteva zile după campionatele 
naționale de schi, N. Crețoi 
(Politehnica Brașov) și ludith 
Tomori (I.E.F.S.) s-au pre
zentat ca mari favoriți la 
startul campionatelor univer
sitare- Se părea deci că pro
blema locului întîi era re
zolvată prin simpla lor apa
riție, disputa angajîndu-se 
doar pentru următoarele lo
curi. Realitatea a fost însă cu 
totul alta. O ceață densă s-a 
lăsat peste Postăvar, invitîn- 
du-i pe schiori la prudență. 
Cei ce n-au ascultat, sau 
n-au înțeles avertismentul, 
au trebuit să plătească prin 
abandon, căzături sau desca
lificări. în această categorie 
s-au inclus și cei doi prota
goniști de care am amintit. 
Ambițioși să confirme valoa
rea arătată cu o săptămînă 
înainte, ei ap săvîrșit greșea
la tactică de a se avînta 
prea hotărît, prea energic, 
pe pîrtie, dar mai ales, 
pe o vreme care le era po
trivnică. Nu le putem repro
șa că au vrut să fie prea 
buni, prea distanțați și com
bativi. Ceea ce vrem să le 
amintim lor, și altora, este 
că orice cursă se desfășoară 
în anumite condiții atmosfe
rice șl la fiecare concurs tre-

se țină seama de a- 
caracteristici. Exce-

ÎN VIITOR

lume

Alexandra Taifas-
Ioana Luță-Petrescu,

(Continuare tn pap. alt)

buie să 
numite 
sul se plătește. La băieți, de 
pildă, prin 13 abandonuri și 
5 descalificări, la un total 
de 41 de concurenți, ceea ce 
înseamnă lipsă de experiență 
competițională.

Deși campionatul a reunit 
reprezentanți ai mai multor 
centre universitare, lupta
pentru primele locuri s-a 
transformat, de fapt, într-un 
duel I.E-F.S.—Politehnica Bra
șov la băieți 
Universitatea 
Azi a cîștigat I.E.F.S., dar 
continuare se prevede
luptă acerbă, animată
dorința revanșei.

Nu putem încheia fără 
elogia eforturile 
ale organizatorilor și arbitrilor 
de a asigura condiții egale 
tuturor concurenților și o 
reală ținută tehnică, cu 
toate condițiile atmosferice 
grele.

Rezultate — slalom special 
băieți: 1. C. Cișmașu (I.E.F.S.) 
93,0, 2. N. Crețoi (Politehnica 
Brașov) 96,5, 3. L. Predeleanu 
(I.E.F.S.) 97,5 ; fete : 1. Elena 
Neagoe (I.E.F.S.) 82,9, 2. ludith 
TomOri (I.E.F.S.) 83,6, 3. Ro
dia Frățilă (I.E.F.S.) 91,1.

MAX EUWE, fostul 
campion mondial de șah (In 
foto), a avut o sarcină difi
cilă tn alcătuirea echipei de 
șah a lumii pentru meciul cu 
U.R.S.S., dar t

și I.E.F.S.— 
Cluj la fete, 

în 
o 

de

6
deosebite

Mihai B1RA

AZI Șl MÎINE LA PRACA

Astăzi și mîine se 
desfășoară la Praga o 
dublă întîlnire amica
lă de polo între repre
zentativele Cehoslova
ciei și României. Au 
făcut deplasarea : Che

țan, Popa, Zamfirescu, 
Novac, Mihăilescu, M. 
Popescu, D. Popescu, 
Frîncu, Nastasiu, Rusu, 
Culineac, antrenorii I. 
Frîncu și C. Corcec.

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
ÎN GRUPA IA CAMPIONATULUI EUROPEAN

împreună cu Cehoslovacia, Tara Galilor și Finlanda
Ieri, la Roma, comisia 

de competiții din cadrul 
U.E.F.A. a ...................
tragere la 
preliminarii 
campionat 
fotbal, care 
august a acestui an cu 
participarea unui număr 
de 32 de echipe naționa
le 
te 
Ia 
lit 
de . .
stabilind totodată, pentru 
fiecare grupă, capii de se
rii. Astfel, echipa Româ
niei a fost desemnată cap 
de serie, alături de re-

stabilit, prin 
sorți, grupele 
ale viitorului 
european de 
încep în luna

de pe continent. înain- 
de a trece la tragerea 
sorți, comisia a stabi- 
alcătuirea unui număr 
opt grupe preliminarii,

prezentativele Bulgariei, 
Angliei, U.R.S.S., Belgiei, 
Italiei, Iugoslaviei și R. F. 
a Germaniei.

Potrivit tragerii la sorți, 
reprezentativa ROMÂNIEI 
face parte din grupa I, 
alături de selecționatele 
CEHOSLOVACIEI, ' ȚARII 
GALILOR și FINLANDEI.

Meciurile se vor desfă
șura tur-retur cu începere 
din august 1970 și se vor 
încheia în ianuarie 1972. 
Primele clasate în grupe 
se califică în sferturile de 
finală ale competiției.

Iată componența celor
lalte grupe:

GRUPA A II-A : Bui-

garia, Ungaria. Franța, 
Norvegia ; GRUPA A
III- A : Anglia, Grecia, El
veția, Malta; GRUPA A
IV- A : U.R.S.S., Irlanda de 
Nord, Spania, Cipru; 
GRUPA A V-A : Belgia, 
Scoția, Portugalia, Dane
marca ; GRUPA A VI A : 
Italia, Suedia. Austria, Ir
landa ; GRUPA A VII-A : 
Iugoslavia, R. D. Germa
nă. Olanda, Luxemburg ; 
GRUPA A VIII A : R. F. 
a Germaniei, Polonia, 
Turcia, Albania.
• In campionatul Europei 

pentru echipele de tineret, 
reprezentativa României face 
parte din grupa I, împreună 
cu selecționatele Cehoslova
ciei și Finlandei.

Totul
este pregătit 

pentru „meciul" 
de șah 

al secolului"

PANORAMIC 
EXTERN

CUPA MONDIALA 
„OPEN" 

LA HOCHEI ?

<DIN3FAPTEi
i
I
I D

I
I

Un activist al Consiliului 
municipal București pentru 
educație fizică și sport ne-a 
furnizat o știre în măsură să 
ne facă invidioși și să ne 
creeze complexe la capitolul 
operativității de informație. 
După spusele sale, în plin 
centrul Capitalei, pe bule
vardul Bălcescu, sub nasul 
redacției, se petrecea neob
servat un fapt cu totul ieșit 
din comun. Locatarii clădirii 
ridicate pe locul fostului bloc 
,,Carlton" puse
seră la cale, pa
sămite, o acțiu
ne absolut inedi
tă : un campio
nat de tenis de 
masă pentru co
piii imobilului. 
„Totul, dar abso
lut totul — sublinia cores
pondentul nostru — s-a 
menajat prin 
sala, mesele, 
gile".

în aceeași 
ne-am deplasat la fața lo
cului dar nu am găsit pe 
nimeni. Perseverînd, am reu
șit a doua zi să-1 întîlnim 
pe administratorul blocului, 
un om destul de morocănos 
care, calculînd cotele de în
treținere, nu avea nici timp 
și nici chef de vorbă. în bi
roul său se afla, într-adevăr, 
o masă de tenis.

— Dar sala și celelalte 
mese, unde sînt ? — l-am în
trebat.

— Nu sînt! Asta-i masa, 
asta-i sala. Altceva nu a- 
vem! — ne-a răspuns.

— Sîntern informați des
pre o acțiune de mari pro
porții, despre un campio
nat...

— Ați fost informați gre
șit ! Blocul nu dispune de 
spații libere. Fiecare metru 
pătrat e drămuit. Copiii joa
că uneori ping-pong aici. Ca 
să fiu sincer, mă și deran
jează.

Alarmă
falsă

a- 
forțe proprii 1 
paletele, min-

după-amiază

— Masa cine a 
făcut-o ?

— Părinții. Și 
ar fi dispuși să 

■ mai facă și alte
le, dacă ar avea 
unde să le pună. 
Dar nu au. După 
cum vedeți, nu 

nici măcar o curte, 
se joacă pe stradă

exista 
Copiii 
spre disperarea milițianului 
din „borcanul" de vizavi și 
a conducătorilor de mașini.

Am respirat ușurați i ști
rea furnizată de activistul 
C.M.E.F.S. nu era reală. Dar 
acesta nu-i un motiv ca ea 
să nu fie consemnată 
ventual — într-un 
activitate despre 
zarea activităților 
ție fizică și sport 
piii blocurilor bucureștene“.

e- 
raport de 
„populari- 
de educa- 
printre co-

V. Ch.
P.S. t Ge superb ar fi fost 

să fie adevărat!...

I

in notele, multe la număr, pe 
care le-am cules în timpul 
unei plenare (cea a Consi
liului |udejean peniru educa
ție fizică și sport Cluj), am 
extras trei, aparent fără nici

o relajie între ele, în fond, însă, aflate 
tntr-o deplină interdependentă.

Prima, cuprinde o statistică prezentată 
plenarei de către inspectorul șef al 
județului — Ion Bindea — bilanț ci
fric care (într-un limbaj rece și lapi
dar), exprimă o situația dezolanta : 
.din cele 3054 ore de educație fizică 
pe care le cuprinde programa școlară 
a celor 209 scoli generale din peri
metrul județului, door 801 ore — deci 
26 la sută — sînt predate de cadre de 
specialitate, restul de 2253 fiind lă 
sate la discreția cadrelor necalificate 
(profesori de biologie, istorie rusă sau 
română), deci ore plătite și nefăcute, 
sau plătite centru un lucru nu tocmai 
făcut".

A doua notă este legală de inter
venția decanului Facultății de educa
ție fizică — conf. univ. Gh. Comă- 
na.ru .— care subliniază că unui din 
obiectivele principale ale corpului pro 
fesoral din respectiva facultate îl con 
stituie „configurarea unor profiluri 
clare și ferme la sludenti, astfel ca ei 
să fie pătrunși și răspunzători de pro 
fesia pentru care sînt formeți, prein- 
tîmpinîndu-se numeroasele cazuri de 
refuz (al postului) sau de abandon (al 
meseriei) alunei cînd vine vorba de... 
sat".

Ultima subliniere privește sesizarec 
doctorului Titus Crișan 
Dispensarului pentru 
referitor la numărul 
citanți ai unei scutiri 
dură determinată, în 
temui defectuos sau __ _ ______
de către unii profesori de educație fi
zică".

Aparent fără nici o legătură între 
ele, notele de mai sus converg către 

Punctul sensibil, pe ca- 
... ........... ORA DE EDUCAȚIE FI
ZICA, disciplina de învâțămlnt care, 
conform relatărilor de mai sus, suferă 
cumplit tn această zonă.

Penuria de cadre de specialitate (de
terminată de evadarea tinerilor profe
sori) și peregrinajul filantropilor din 
alte profesii — pe de o parte —, eva
dările elevilor de la ore (ca urmare 
a unor notări neprincipiale și nestimu
lative) — pe de alta — suprimă carac
terul organizat și continuu al acestor 
ore, le imprimă unul empiric și impro
vizat, reduce considerabil eficacitatea 
acestei materii de învâfomînt și așc 
considerată o paria de către multe 
mentalităfi rigide.

Concluzia ? Principalul motor al 
fivitătii de educație fizică — ORA 
EDUCAȚIE FIZICA - este blocat; 
tineret, pe care l-am vrea lutnd 
asalt arenele sportive, este ținut 
parte, sau alungat din aceste altare 
sănătății și reconfortării intelectuale; 
o importantă masă de adolescenți, 
care ar trebui intim apropiafi sportu
lui, este îndrumată — direct sau in
direct — spre trista tabără a celor care 
solicită, disperat, o scutire medicală.

De ce mai propovăduim atunci bi
nefacerile exercițiului fizic, de ce mai 
sperăm în baza de masă a sportului 
de performantă ?

Acestor inofensive tntrebări li se pot 
adăuga, însă, ji altele, mai iscoditoare, 
mai incisive și mai... la obiect: cele 
ce s-ar putea referi la rentabilitatea 
investițiilor în ocest capitol, fa efi
cienta lor și, de ce nu, la produs. Pen
tru că nici actele de more generezi' 
late făcute de către stat nu pot ră- 

| mine, la infinit, acte fără finalitate I

Nuja MUȘCELEANU

I
I
I
I
l
l
l
l
l
l
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Foto t A. NEAGU

directorul 
sportivi Clui — 

alarmant de soli- 
medicale, „proce- 
principal, de sis 

draconic practicat

Ieie, noieie ae mai sus convc 
același punct. Punctul sensibil, 
re-l numim : ORA DE EDUC

ac- 
DE 
un 
cu 

de- 
ale
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AL SEZONULUI 1970

Prietenii motocrosiștilor, amatorii spectacolelor de îndemînare 
fi curaj, vor lua mîine drumul spre baza sportivă Metalul de la 
Pantelimon, pentru a asista la concursul inaugural al noului sezon. 
In program figurează clasa pînă la 500 cmc, rezervată seniorilor, și 
o probă pentru tineret (clasa pînă la 300 cmc). Primul start se va 
da la ora 13.

Atenția deosebită acordată pregătirilor in vederea reluării con
cursurilor oficiale ne dă speranța că, încă de la începutul activită
ții competiționale, vor fi martorii unor dispute dirze, superioare 
confruntărilor din anii trecuți.

Amănunte de la antrenamentele partieipanțilOF — în pagina 
a II a.

I
I
I

L

I
I
I

J

na.ru
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Metamorfoza intervenită cu pa- 
tr u ani în urmă, prin trecerea de 
la asociația sportivă la club sbor- 
'.îv, a determinat în rîndul stu- 
lențllor Institutului de Educație 
Fizică șt Sport apariția unui ve
ritabil flux către rezultate spec
taculare : campioană națională la 
gimnastică modernă (locul I la 
individual compus, prin lulia Za- 
harla), locul T la volei bărbați (în 
tur), locul II la gimnastică spor- 
tivă-fete, echipe, la sărituri de la 
trambulină șl la baschet fete, 
locul III la judo (un titlu la in
dividual — 93 kg — prin loan 
Herman) șl floretă bărbați, ele
mente de prim plan în patinajul 
artistic (Molș, Comănlci, Săvea- 
nu — Păcuraru, Goga ș.a.), in 
schiul alpin feminin poziții domi
nante. Să mal amintim la acest 
succint bilanț faptul că Clubul 
Atletic Universitar, campion na
țional pe echipe, a preluat cei 
mai buni sportivi șl antrenori de 
la I.E.F.S., că există o perma
nentă preocupare pentru dezvol
tarea judo-ulul șl culturismului, 
discipline cu o priză tot mal 
mare în rîndul tineretului.

In fine ar mai trebui arătat că 
în multe loturi reprezentative 
sportivi de la I.E.F.S. semnează o 
prezență prestigioasă : Ioneci, 
Pîrșu, Dumitru (baschet), Irina 
Nagy — Climovskl, Lucrețla Anca, 
Elena Bâicoianu (handbal), Ro- 
dica Văduva, Tudor Petruș (scri
mă), Lucia Chiriță (gimnastică 
sportivă), lulia Zaharla. Llvla 
Grama (gimnastică modernă) etc.

Toate acestea conving pe deplin 
de opțiunea pentru calitate

care o Înfăptuiește clubul I.E.F.S. 
(președinte, conf. universitar Mi
hai Epurăn) ‘ ’ ■ ■ - •
vreme.

îndeosebi în ultima

★
există — cînd se 

în 
că 
să 

absolut 
vor

Din păcate 
vorbește de clubul I.E.F.S., 
mod special — falsa impresie 
asemenea rezultate nu trebuie 
surprindă, că ele slnt 
firești pentru tineri care

teoretică și, mai ales, practică. 
Asta vrea să însemne că într-o zi 
obișnuită de activitate, un student 
I.E.F.S. va fi prezent și la orele 
de curs, programate de multe 
ori și dimineața și după-amiaza și 
la trecerea unor norme de con
trol în atletism, fotbal, gimnas
tică, handbal etc. In plus iarna 
el va participa — obligatoriu — 
la cursuri de schi, iar vara la

zentarea unei situații obiective, 
de loc favorizante. Dimpotrivă. Și, 
totuși, considerați sportivi „de 
meserie", pretențiile față de re
prezentanții ‘ ’ - • - ’ 
întotdeauna 
eronat.

clubului I.E.F.S. sînt 
exagerate, in mod

★
în viața clubului sportiv I.E.F.S. 

intervin, după aceea, unele difi
cultăți create artificial tocmai de

DIN VIAȚA CLUBURILOR SPORTIVE UNIVERSITARE

ins.
deveni mîine profesori de educa
ție fizică sau antrenori cu o 
înaltă calificare. Optica suferă o 
vădită deformare în clipa In care 
un sportiv de la I.E.F.S. este 
echivalat cu un... profesionist in 
sport 1 7

In realitate nu este vorba decît 
de studenți cu aceleași obligații 
terme față de învățătură ca șl 
colegii lor de la celelalte Institute 
de învățămînt superior, care tre
buie să realizeze o pregătire 
profil multilaterală, temeinică

NU EXISTA OARE SOLUȚII PENTRU ETIMINAREA
DIFICULTĂȚILOR ARTIFICIALE ?

altele de înot. Așadar, există o 
pregătire în circuit desfășurată 
pe parcursul unei zile întregi și 
în toate cazurile cu solicitări 
maxime. In asemenea condiții, 
pentru a practica sportul prefe
rat, studentul de la I.E.F.S. va ti 
nevoit să-și sacrifice din timpul 
său de odihnă și așa extrem de 
drămuit...

Toate aceste argumente nu vor 
să însemne scuze — activitatea 
clubului, cum am arătat este su
ficient de edificatoare — cl pre-

»

acel factori meniți să coordoneze 
buna desfășurare a activității 
sportive universitare, s-o îndru
me sub aspect metodic, organiza
toric. Cîteva exemple...

Cei mai talentați handbaliști al 
Institutului fac parte din ecltipa 
Universității București, cate acti
vează In divizia A ; un exemplu 
aproape similar 11 oferă secția de 
rugby care a „întărit" Sportul 
studențesc (de fapt echipa clu
bului Construcții) cu nu mai pu
țin de 8 jucători ; alți trei spor-

tivi fruntași — voleibaliștii Tîrllci, 
Bărbat și Chițigoi — își desfă
șoară activitatea în alte secții 
decît cea a Institutului; structura 
calendarului competițional nu 
ține seama întotdeauna de cca a 
anului universitar, cum se 
timplă Ia baschet și polo, 
ales. De aici un handicap 
pentru echipele I.E.F.S. — i 
numai pentru ele — care | 
cipă la competiții in plină _ 
oadă de pregătire a examenelor 
și chiar în sesiuni; prin existența 
aceluiași paradox foarte mulți 
dintre elevii școlilor sportive (în 
orice caz cel mai valoroși 1) nu 
ajung, O dată cu intrarea în insti
tut, în echipele I.E.F.S., ci în 
altele aparțlnînd unor cluburi 
care n-au o contingență directă 
cu formarea lor profesională și 
pregătirea lor educativă. Ar mal 
fl desigur șl alte neajunsuri. 
Ne-am oprit numai asupra celor 
mal importante.

Iată greutăți reale pe care tre
buie să le suporte clubul sportiv 
cel mal... privilegiat, după păre
rile unora. Un club OBLIGAT 
să efectueze acte de filantropie cu 
altele, în timp ce pentru asigura
rea propriilor nevoi sînt necesare 
uneori 
Să fie 
ieșire ?
— prin
SINGURUL care ar putea da răs
puns.

i în
otai 
cert 

și nu 
parti- 
perl-

eforturi puțin obișnuite, 
o stare de lucruri fără 
Ministerul învățămîntulul 
direcțiile de resort — este

T. ST.

GATA DE START
Avînd în față un bogat 

program competițional in
tern și internațional, moto- 
crosiștii s-au pregătit intens, 
încă din zilele cînd zăpada 
era pînă la brîu, în vederea 
startului oficial.

BUCUREȘTI: 
OPTIMISM LA STEAUA, 
REȚINERI LA METALUL

Antrenorul steliștilor, 
Gheorghe Ioniță, ne-a comu
nicat lotul pentru concursul 
de mîine : Ștefan Ghițu, Au
rel Ionescu, Mihai Banu și 
Petre Paxino. în zilele an
terioare s-a lucrat la finisa
rea pregătirilor, pe un tra
seu propriu, situat în spatele 
stadionului Steaua.

— Campionul țării, Petre 
Paxino, a ținut să precizeze 
Gheorghe Ioniță, nu a par
ticipat la program, deoarece 
vrea să ne părăsească.

— în lotul expus, nu figu
rează tineretul...

— Campionul anului tre-

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO

cut, Teodor Bălănoiu, a fost 
lăsat la vatră, reîntoreîndu-se 
acasă. La primele concursuri 
vom înscrie doar pe Radu 
Vasilescu, Gh. Oprescu și 
Paul Lișkan.

— De ce mențiunea: la 
primele concursuri 7

— Fiindcă Mihai Dănescu 
a abandonat activitatea com
petițională de motocros, ră- 
mînînd doar Ia proba de a- 
taș de la viteză. El se ocupă, 
de pildă, de o grupă de în
cepători, dintre care Floren
tin Cîmpeanu, Adrian Stan- 
ciu și Marin Ispas ne dau 
speranța că vor intra în con
curs peste cileva luni.

★
Alături de Cristian Dovids 

și de Ervin Seiler (Metalul) 
vor apare în concurs și cîți- 
va tineri talentați s Mihai 
Iordan, Petre Popescu, Doru 
Lixăndroaie și Gheorghe Ni- 
colaescu. 
canicul 
nu este 
întrucît 
acută 
schimb, ceea ce va pricinui, 
dacă situația nu se va reme
dia, multe necazuri metalur- 
giștilor.

Antrenorul și me- 
Traian 
de fel 

secția sa 
lipsă de

Macarie, 
optimist 
duce o 

piese de

0 LECȚIE ASPRĂ, NU UN INSUCCES' CIMPINA : CICERONE CO- 
MAN A PRELUAT ȘTAFETA 

DE LA ION SPICIU

INTERVIU CU ANTRENORUL OVIDIU BUCUR
„Se practică și în zilele 

noastre călăria, dar parcă 
mai puțin. Poate din cauză 
că viteza calului nu mai este 
în ritmul vremii, ori poate 
că altele sînt astăzi preocu
pările celor tineri"... Cam 
așa își începea „reflecțiile în- 
tr-un manej", prin 1946. re
gretatul călăreț O. Adam. 
Este adevărat: a existat un 
moment de stagnare. Dar a 
trecut. Și iată că, în secolu'. 
vitezei, al mecanizării, al 
zborurilor cosmice, după o 
scurtă perioadă de stagnare, 
călăria captează tot mai 
mulți amatori.

Atracția exercitată de că
lărie se datorează, în bună 
parte, dorinței și plăcerii de 
a supune calul, o ființă des
tul de complicată, cu viața 
lui afectivă, cu foarte multe 
ascunzișuri, cu mișcări în ra
port de dispoziția sa, de do
rința de libertate, de spiritul 
său de conservare, de influ
ența mediului înconjurător. 
Călărețul trebuie să domine 
și să modeleze o forță su
perioară Iui. Avînd un> fizic 
puternic și un psihic diferit 
de al omului, calul nu va 
putea fi stăpînit, dacă nu-1 
înțelegi și nu pătrunzi taina

reacțiilor sale. în acest sens, 
echitația poate pune în ac
țiune toate posibilitățile in
telectuale, sufletești și fizice 
ale omului. Călăria nu este 
numai un exercițiu fizic, ea 
este și o școală unde omul 
are multe de învățat și de 
înțeles. Cel ce practică călă
ria are de rezolvat o serie de 
probleme care se pot lămuri 
nu numai folosind tratate de 
specialitate și cheltuind ener
gie fizică, ci punînd în joc 
resorturi de natură sufle
tească. A dresa un cal în
seamnă să-i dăruiești, pe toa
tă perioada lucrului, întrea
ga ta ființă, cu toate preo
cupările tale, în același timp 
să-ți ascuți mintea, să sesi
zezi prompt și just momentul 
aplicării diferitelor procedee 
și să pui în valoare toată a- 
fecțiunea de care ești capa
bil. _

Dispunînd de ajutoare li
mitate (pulpele, dîrlogii, greu
tatea corpului), este necesar 
să variezi combinarea lor, in
tensitatea și locul aplicării. 
Utilizarea acestor mijloace, 
atît de reduse ca număr, nu 
poate fi realizată în condi
ții optime, dacă ele nu sînt

îmbinate cu artă, cu preci
zie, cu deplină pricepere.

în echitație se întîmplă un 
proces de reciprocitate. Din 
educator, călărețul devine el 
însuși un elev. încălecînd, 
omul se autocontrolează, își 
dă seama de posibilitățile 
sale și, la rîndul lui, învață. 
Echitația este o minunată 
școală a omului, un nesecat 
izvor de înțelepciune, care 
demonstrează că în tot ceea 
ce se întreprinde < 
voie de cunoaștere, 
afecțiune. Fiecare 
a calului, fiecare 
nouă, înseamnă o 
o nouă învățătură, 
înainte la formarea 
prie. Necesitatea 
atent la toate mișcările, 
stările sufletești și reacțiile 
calului, de a privi mereu 
înainte, în galopurile peste 
obstacole și peste cîmp, dez
voltă călărețului spiritul de 
observație și ușurința de a 
deosebi detaliile.

Iar obișnuința riscurilor fi
zice de fiecare clipă creează 
călărețului o atitudine te
merară, încrederea de a în
frunta greutățile și hotărîrea 
de a merge perseverent spre 
scop.

este ne- 
voință și 
supunere 

mișcare 
biruință, 
un pas 

i la pro- 
de a fi 

la

Felix ȚOPESCU

3 W

Așa cum am informat, A- 
lexandru Filip și Lazăr Mol
dovan, cei doi judoka români 
prezenți la cea de a XXI-a 
ediție a C.E. de juniori, n-au 
reușit să treacă în turul doi al 
competiției, eliminați fiind de 
către maghiarul Paair, respec
tiv Kuracher—Cehoslovacia.

Pentru 
referitoare 
sportivilor 
competiției, am solicitat antre
norului Ovidiu Bucur — cei 
care i-a însoțit pe juniorii ro
mâni la C.E. din Franța — 
un scurt interviu.

— Cei doi sportivi pe care 
i-ați selecționat pentru Bor
deaux reprezintă, pe plan in
tern, 
ne-am pus cele mai mari șpe- 
ranțe. în C.E. ei au ieșit din 
primul tur. Sînt, oare, spe
ranțele noastre deșarte sau 
n-ar trebui să le legăm, încă. 
d« competiții cu o atare an
vergură ?

— Trebuie 
apreciere de 
care privește 
lui continental, 
s-a dovedit a fi neașteptat de 
ridicată. Astfel, într-o conjunc
tură 
text 
judo 
celei 
imposibil să putem 
vreun pas. Spunind 
deosebită, mă refer 
dominarea vitezei și 
carea acelei tactici de luptă

care permite atacul plcioru- 
care 
am-

a avea amănunte 
la comportarea 

noștri și asupra

două vîrfuri în care

să încep printr-o 
ansamblu. Aceea 
valoarea judo-u- 

valoare care

de virtuozi și intr-un con- 
în care se practică un 
de o factură deosebită 
cunoscute la noi, a fost 

realiza 
factură 

la pre
ia ap li-

lut cu mina, elemente 
ne-au „îngenunchiat" în 
bele noastre partide.

— Supremația forței, 
binată cu explozia și viteza 
de execuție au fost elemen
tele ce ne-au „surprins" și la 
Berlin, în cadrul „Cupei spe
ranțelor olimpice". Cunoscîn- 
du-le, nu . le puteam, oare, 
preintîmpina ?

— Din lipsurile sesizate a- 
tunci am remediat cîteva (a- 
tît cit ne-a permis timpul), dar 
o dată cu progresul nostru 
s-au perfecționat și partene
rii judoka de care ne des
part, cert, cîțiva ani. Adică 
aceea în care ei au lucrat si 
noi nu am... existat.

— Ultima afirmație ne con
duce la concluzii prea puțin 
optimiste : că șansa noastră 
rămîne, încă mulți ani, mi
nimă, că va trebui, .poate, 
așteptată (sau crescută) altă 
generație căreia să-i încredin
țăm misiunea de a ne re
prezenta în competițiile de 
prestigiu ?

— Nicidecum! Am cîșt.igat 
citeva „partide" (ne-am orga
nizat. ne-am solidificat o bază, 
ne-am desfășurat campionate 
interne), am 
dispunînd de 
pregătiți și 
element uman 
tat pentru acest sport, 
bui muncit intens, in 
rind cu juniorii (mă 
aici la înființarea unor cen-

com-

căpătat credit, 
unii 

devotați, 
deosebit

antrenori 
avem 

de do- 
Va tre- 
primul 

gindesc

tre cu specializare judo), va 
trebui menținut un permanent 
contact cu școlile de judo îna
intate de pe continent.

— Spre exemplu ?
— Școala sovietică, posesoa

rea unei vitalități deosebite 
și a unei tehnici în regim 
de forță și de rezistență ex
traordinară, școala poloneză, 
adepta unei tehnici fine com
binată cu viteză de execuție, 
școala din R.D. Germană, a 
cărei tactică a fost denumită 
pentru viteză și explozia ex
traordinară, tactica șoc.

— Din multiplele impresii 
înregistrate în timpul parti
delor pentru titlurile de cam
pioni continentali, ne puteți 
selecta pe cele mai relevante?

— Aș sublinia mai întii lup
ta acerbă pentru priză. Ast
fel, în foarte multe 
majoritatea timpului 
consumat pentru... 
Am remarcat apoi „____ ,
cu care s-a luptat, foarte Pu
țini judoka hazardîndu-se pen
tru ippon. S-a preferat tactica 
acumulării progresive (și si
gure) de puncte pentru deta
șare. Impresionantă, în ace
lași timp, siguranța în lupta la 
sol, capitol la care sportivii 
noștri sînt total deficitari. $i, 
ca o concluzie generală: deși 
învinși, C.E. au constituit pen
tru noi o lecție aspră, nu un 
insucces.

partide, 
a fost 

kimonou 
prudenta

Fostul component al echi
pei naționale, Cicerone Co- 
man, și-a încheiat cariera de 
sportiv, luînd locul, la con
ducerea tehnică a secției Po
iana Cîmpina, antrenorului 
Ion Spiciu, care a demisio
nat. Noul antrenor are în e- 
fectiv următorul lot: clasa 
250 cmc — Constantin Go- . 
ran, Cornel Boboiescu ; cla
sa 500 cmc — Teodor Bălă
noiu ; tineret — Marin Con
stantin, Nicoiae Murgoci, Ni- 
colae Moraru. Motocicliștii 
cîmpineni, care și-au pus la 
punct motoarele pentru con
curs, au ieșit regulat pe tra
seul de pe dealul Mușcelu- 
lui, iar două zile le-au re
zervat reviziilor și reparați
ilor mecanice.

Pentru repetate abateri de 
la disciplină. Florin Davides- 
cu a fost scos din secția de 
motociclism.

BRASOV : 
INFUZIE DE TINERET 
LA STEAGUL ROȘU

0 OPERAȚIE ABSOLUT NECESARĂ INDISCIPLINĂ
Am reflectat îndelung la condiția schiului de 

perlormanță de la noi, șl nu sub Impresia ultime
lor Insuccese, care, în fond, sînt o urmare firească 
a unor stări de lucruri, din păcate de mult per
petuate șl pe care nu am avut tăria șl nici cura
jul să Ie remediem la timpul potrivit. Și alții au 
avut dificultăți (francezii în 1959, italienii în 1968 
la probele alpine, cehoslovacii în 1966 la sărituri, 
sau sovieticii în 1968 la fond, pentru a nu cita 
decit citeva exemple). La noi nu este vorba de 
o criză, cl de o maladie cronică. Cred că o ope
rație este absolut necesară și schiului nostru șl 
aceasta trebuie să fie realizată cu calm și prin 
măsuri bine gîndite.

Datorită unei concepții potrivit căreia orice am 
face este imposibil să ne confruntăm cu repre
zentanții țărilor alpine la slalom și coborîre, sau 
cu nordicii la fond șl sărituri, s-a ajuns la un 
insuficient sprijin material, un slab contact inter
național (de cele mai multe ori simbriile și spo
radic), la acceptarea unui mit și a unei situații 
cu toate consecințele de ordin psihologic cuibărite 
in conștiința antrenorilor și sportivilor. Am dorit, 
puțin, ne-am propus puțin și ne-am mulțumit cu 
puțin, nu din modestie, cl din așa-zisa apreciere 
realistă a situației, din teama de a îndrăzni și a 
suporta rigorile unei munci tenace și ambițioase, 
sub pulpana unei „puternice1' motivări. Și, fără 
să vrem, am savurat „dulcea mediocritate" la 
adăpost de orice intemperii. Mai puțin atenți la 
ceea ce se petrece (mai bine-zis cum se muncește) 
în alte sporturi (exemplul handbalului este edifi
cator) și atît de puțin receptivi la sfaturile nu 
numai ale unor personalități care ne-au fost men
tori : Hary Glass _ sărituri, Honorri Bonnet’ sau 
Renri Stilplice — alpine, ci și a nenumăratelor luări 
de poziție în paginile ziarului „Sportul". în dorința 
de a obține niște rezultate imediate, ne-am în
dreptat atenția cînd spre probele alpine, cînd spre 
biatlon și poate acum spre sărituri, de fiecare 
dată cultlvînd însă activitatea de seră a cîtorva 
vîrfuri, neglljînd pe cea de masă. Rind pe 
am Irosit generații foarte valoroase : cîndva 
Bîră, Scîrneci, Crlstoloveanu. Pandrea. mai 
a lui Tăbăraș, Gohn, Bălan, Zangor și acum 
Crlstea, Vulpe, Munteanu. Brencl, pentru a 
aminti decit situația probelor alpine. In 
rezultatelor din .. . __
avem un potențial uman valoros, capabil de mari

rînd. 
a Iui 
apoi 

a lui 
nu 

... _ . ..... .. pofida
acest an, susțin că am avut si

performanțe, cu condiția desfășurării unei munci 
de perspectivă, sub spiritul unei înalte responsa
bilități, într-uri climat exigent și stimulativ, cu 
răbdare și perseverență, cu încredere în forțele 
noastre, într-o muncă de echipă. Așadar, prima 
incizie trebuie făcută în optica sub care abordăm 
activitatea viitoare. Operația trebuie să se des
fășoare apoi sub semnul consolidării organizato
rice a secțiilor de performanță, înțelegind prin 
aceasta o revltaiizare complexă care să însemne, 
in primul rind, renunțarea la practica curentă a 
unor cluburi de a mări efectivele pe seama vădu
vim altor unități sportive, de menținere a unor 
elemente plafonate sau depășite ca vîrstă (utile de 
altfel îri munca de îndrumare a copiilor), de 
cheltuire a unor importante fonduri bănești șl 
utilizarea unui prețios echipament de import cu 
efective reduse și în mare parte lipsite de orice 
viitor. In schimb, realizarea unor efective in care 
elementul tînăr să aibă prioritate (chiar dacă va
loarea de moment nu este prea ridicată), cu care 
să se desfășoare o muncă eșalonată în timp, ab
solvită de spectrul obținerii de rezultate imediate, 
create de pepiniere proprii, care să asigure un 
flux permanent de cadre pe diferite categorii de 
vîrstă, o preocupare egală pentru creșterea ele
mentului masculin șl feminin, inițierea de acțiuni 
mai largi cu maximă eficiență în munca cu 
schimbul de mîine (tabere scurte de pregătire, 
competiții săptămînale. stimulente în materiale de 
schi etc.), angrenarea unul activ mal larg în 
munca de îndrumare a tinerilor, provenit din 
foștii sau actualii schiori proprii. Cred că F.R.S.B. 
poale folosi experiența altor discipline (baschet, 
fotbal, atletism) de a dispune ca în obligațiile 
contractuale ale antrenorilor, secțiile de care răs
pund să cuprindă un anumit număr de sportivi 
pe categorii de vîrstă. Citeva soluții : secțiile și 
cluburile de performanță să patroneze anumite 
școli. Realizarea unei colaborări directe între clu
buri și unitățile școlare de performanță (școlile 
sportive), în sensul sprijinului material șl tehnic 
necesar unei pregătiri comune de calitate și al 
utilizării vîrfurilor la absolvirea școlii, știm că 
peste noapte nu pot apărea schiori de valoare și 
nici satisfăcute dezideratele de mal sus. Poale 
tocmai de aceea nu avem dreptul a mai irosi un 
an șl a aștepta minuni.

• Anali- 
z î n d comporta
rea unor jucă
tori la ultimele 
concursuri de oi
nă ale sezonului
trecut, Biroul federației de 
specialitate a luat o serie 
de măsuri disciplinare.

Astfel, jucătorul Gheor
ghe Stanciu (Viața Nouă Ol
teni. județul Teleorman), a 
fost suspendat pe 2 ani, pen
tru acte huliganice și insti
gare la dezordine în timpul 
finalei campionatului repu
blican. De asemenea, s-a dat 
avertisment secției de oină 
a asociației Viața Nouă 01-

SANCȚIONATĂ
teni pentru slaba muncă edu
cativă cu sportivii respectivi. 

Jucătorul Dumitru Bărbie- 
ru (C. P. București) a fost 
suspendat un an pentru re
petate proteste și insulte la 
adresa arbitrilor, iar colegul 
său Ion Anton a primit a- 
vertisment pentru vociferări 
în timpul întrecerilor.

• „Cupa României"
inaugura sezonul competițio
nal pe anul 
întreceri vor 
zei județene 
ia 1 aprilie.

• Perioada
a fost stabilită între 1—30 
aprilie.

va

1970. Primele 
fi cele ale fa
ce vor începe

de transferări

INVITAȚIE LA
(Urmare din pag. 1)

Ion MATEI

COARDA«SĂRITURA LA
Cine a avut fericita ocazie să 

privească festivitatea de deschi
dere a Jocurilor Olimpice, edi
ția 1968, din tribunele stadionu
lui ..Universitario", a reținut 
— slnt sigur — programul prezentat 
timp de 30 ae minute, înaintea 
defilării partlcipanților, de an
samblul celor 2 000 de copil 
(fetițe și băieți de 10—12 ani), 
program 
rituri la coardă în ritmul viol 
al unor melodii populare mexi
cane.

Zecile de mit de spectatori au 
aplaudat minute tn șir aceste 
puncte vii de pe gazon. Colo
ritul, vioiciunea, sincronizarea 

tn mișcări șl varietatea de fi
guri in sărituri, au arătat ce 
spectacol magnific se poate rea
liza prin această — atît de cu
noscută șt îndrăgită șt la noi — 
săritură la coardă

S-ar putea ca introducerea a- 
cestut „număr" In programul 
festiv al J.O. să fl fost determi
nată numai d.e considerente 
spectaculare, cum tot atît de 
bine s-ar putea ca organizatorii 
si fl glndit că, în fond, săritura 
la coardă ca. mijloc de mișcare 
și antrenare a întregului fizic 
poate fl redată simbolic ca ele
ment de pregătire in toate dis
ciplinele sportive.

i Nu știu dacă in programul de 
antrenament al altor sporturi 
apare săritura la coardă, dar 
știu că tn pregătirea boxerilor 
coarda este obligatorie, că în 
sălile de antrenament ale pugi- 
liștilor acest „material ajută

tor" nu lipsește. Și este normal 
să fie așa, cunosctnd că atlt de 
necesarul șl apreciatul element 
din box, „jocul de picioare" șl 
nu numai atlt), se formează, 
printre altele, șt cu ajutorul 
corzii.

Am vizitat citeva săli de box. 
Ambianfa acestora îrhi este foarte 
cunoscută, dar cină urmărești o 
anumită problemă constant — 
așa cum am constatat șl eu — 
lucruri interesante. Ei bine, am

care a constat tn să

vrut să văd —• pur șl simplu — 
cum mai sar boxerii coarda ! 
Am văzut și spun sincer că am 
rămas decepționat I Marea ma
joritate a boxerilor folosesc în 
prezent timpul rezervat acestui 
exercițiu, pentru eliminarea plu
sului de greutate sau, în cel 
mal bun caz, pentru mișcarea 
picioarelor intr-un același fel și 
ritm șl pe același loc, timp de 
două-trel reprize.

Luată la tnttmplare, din dula
pul de echipament, folosită ca 
mijloc de alungare a plictiselii, 
aruncată apoi șl încurcată cu 
suratele el. coarda, acest prie
ten bun al boxerilor, așteaptă 
răbdătoare ziua cină, privită șl 
aleasă mal cu grijă, utilizată cu 
mai multă imaginație șt sirgu- 
ință. să-și poată pune in evi
dență atît frumusețea cit șl ne
cesitatea, gîndindu-ne la pregă
tirea complexă a celui ce-o fo
losește.

Acum vreo douăzeci șl ceva 
de ani, vizavi de Facultatea de 
drept, la ferestrele unul subsol 
de clădire, amenajat ca sală de 
antrenament, zeci de oameni 
(tineri șl vtrstnicl) se adunau 
zilnic și priveau minute tn șir 
cum un antrenor șl boxerii lui 
transformau reprizele de coarda 
in recitaluri artistice. Relaxarea 
în ținută, manevrarea corzii 
numai din articulația pumnului, 
pașii de balerini al săritorilor, 
deplasări laterale și frontale, 
sărituri duble și triple. întoar
ceri din sărituri, accelerări și 
încetiniri de ritm, toate acestea 
captivau ca spectacol șt — ceea 
ce este destul de important -■ 
creau boxului argumente s„ Ci
mentare —‘— " • • ■ ••

Știind 
numea 
printre 
mulfi campioni de atunci, toft 
apreclați pentru boxul lor tn
continuă mișcare, cu deplasări
și detente derutante, pentru 
așa-zisul dans in, jurul adversa-

pentru a fi îndrăgit, 
insă că antrenorul se 
Lucian Popescu șl cn 

elevii lut se numărau

rutul, putem, afirma cu certi
tudinea rezultată din verificări 
ulterioare, că acel simplu joc de 
coardă tșl avea partea de con- 
' ia doblndirea șl perfec-

calităților acestor bo-
tributle 
ționarea 
xerl.

Boxul, 
își are 
clnd un ____ ........... ........ _ ,
tot dreptul să se glndească mal 
puțin la latura artistică a pre
gătirii și mai mult la însușirea 
și perfecționarea procedeelor 
tehnico-tactlce care să-l ajute să 
lovească mat mult șl să pri
mească mai puține lovituri decit 
adversarii săi. Dar amintin- 
du-ne de minutele in șir cu
care erau aclamate
unor boxeri ca Lucian Popescu. 
Mihai Fulea, Ion Popa, Ion CM- 
rlac, Till Dumitrescu, Eustafiu
Mărgărit, Ion Chendreanu, Vir
gil Cazacu. de felul tn care a- 
ceștia se deplasau tn ring, es
chivau. fentau, se apropiau sau 
se depărtau ae adversari, de 
faptul că toți aceștia erau vir
tuoși al săriturii '
putem spune — 
pentru boxeri! de 
acea bucată de 
cauciuc, aleasă cu _____  ,
mlnultă cu pricepere și inven
tivitate la antrenamente, ti ajută 
tn a primi mal puține lovituri 
decit adversarii, în a lovi mai 
mult decit aceștia, în a culege 
aprecieri din partea specialiș
tilor șl spectatorilor care răs
plătesc cu generozitate frumu
sețile boxului.

Cred, totuși, că nu tntimp’ă- 
tor Jocurile Olimpice din Meifc 
au avut tn uvertură spectaco
lul oferit de 
2 000 de copii.
Vorbit 
rămtn 
coardă 
tiv în

ca disciplină sportivă, 
asprimile lut fi atunci 
boxer se antrenează are

victoriile

la coardă, 
ca o povafii 
astăzi — că 
fringhle sau 

atenție >1

uvertură , . 
ansamblul celor 
Fiindcă noi am 

numai despre box. dar 
convins că săritura ta 
poate ajuta orice spor- 
pregătirea lui.

Constanlin CliiRIAC e

★
Deși tinerii noștri judoka 

au plecat la Bordeaux mai 
mult în postura de elevi tri
miși la studii, decît de compe
titori cu șanse 
darea întrecerii 
ind lipsa lor 
competițională 
nu putem trece 
succesul , lor, 
un 
tru 
iar 
nu 
dit.

egale în abor- 
(cunoscută fi

de experiență 
internațională), 
ușor peste in- 

taxîndu-1 drept 
extemporal nereușit Pen- 
că vine timpul „tezelor", 
aici, fără notă de trecere, 
vom mai avea nici un cre- 

Deci, atenție !
N. Mș.

Fără doar și poate că sec
ția condusă de veteranul e- 
chipei reprezentative, Otto 
Ștefani, se poate mîndri la 
ora actuală cu cei mai mulți 
tineri motocicliști cu reale 
perspective. Lui Adam Crisbei, 
Traian Moașa, Fr. Szinte — 
ca să amintim numai cîteva 
dintre autenticele speranțe 
brașovene, li se vor adăuga 
alți tineri selecționați în tria- 
lurile organizate astă- 
toamnă.

Tr. IOAN1ȚESCU

MÎINE, TRADIȚIONALA „CUPA OLIMPIA»
DESCHIDE SEZONUL CICLIST DE ȘOSEA

Ca de obicei, cicliștii noș
tri își inaugurează sezonul de 
șosea prin „Cupa Olimpia", 
competiție care a ajuns în 
acest an la a Xll-a ediție, 
întrecerea va avea loc mîine 
și va include, ca de fiecare 
dată, curse pentru seniori

CROS!

(pe un traseu de 80 km), ju
niori I (50 km), juniori II 
(30 km), semicurse (10 km), 
biciclete oraș (5 km). Startul 
festiv este programat la ora 
9.00, din fața Fabricii de 
bere Rahova (calea Rahovei 
nr. 157), iar startul oficial, 
la ora 10.00, din fața I.R.A.- 
ei, pe șoseaua Olteniței.

f
»•«

ceput activitatea sportivă în 
competiții populare de cros. 
Unii din ei au apărut la me
morabilele crosuri din anii 
1949—1951, cînd sute de mii 
de tineri făceau să pulseze 
arterele marilor orașe ale 
țării.

Din cele două ediții ale 
Crosului tineretului (1968 și 
1969) au fost selecționați o 
mare parte din componenții 
echipelor naționale care mîi
ne vor reprezenta România 
la cea de-a XV-a ediție a 
Crosului Balcanic, una din 
competițiile tradiționale ale 
atletismului internațional. 
Rafira Fița, Gherghina Ior- 
dache, Elena Sălăjan, de e- 
xemplu, au fost cîștigătoare

la diferite categorii de vîrs
tă ale acestei mari întreceri 
de masă, care este Crosul ti
neretului.

Dar nu numai ca selecție, 
ca „poartă de intrare" în 
atletism, ci mai ales ca mij
loc de pregătire, alergările 
pe teren variat ocupă un loc 
de seamă. De aceea invita
ția noastră la cros se adre
sează și antrenorilor, dar 
mai eles sportivilor. Nu ui
tăm faptul că marea noastră 
atletă Iolanda Balaș, în plin 
sezon competițional, efectua 
alergări pe teren variat mai 
lungi de o oră și că Ion So- 
ter, antrenorul care a cuce
rit cu atletele șale 3 titluri 
olimpice și 15 recorduri mon
diale, o spune cu orice pri
lej : „Mijlocul meu preferat

IN REUNIUNEA DE BOX DE LA CONSTANȚA
LOTUL DE TINERET - CONSTANȚA (tineret) 14-4

Peste 1000 de spectatori au 
plecat satisfăcuți de calitatea 
întîlnirilor vizionate. Partidele 
au fost caracterizate printr-un 
bun nivel tehnic, majoritatea 
boxerilor demonstrînd frumoa
se calități. Rezultate tehnice 
(primii sint trecuți pugiliștii 
din lotul de tineret) : M. Peia 
b.p. S. Kerim, Șt. Boboc meci 
nul cu M. Lazăr, M. Țone inv. 
ab. III O. Badea, M. Țilincă

meci nul cu E. Dumitru, Gh. 
Ciochină b.p. O. Rușit, C. 
Bumb înv. ab. I M. Moșescu, S. 
Mihalcea b.p. Gh. Pușcașu, D. 
Moraru înv. k.o. II D. Dicu, 
A. Klein pierde ab. I. N. Ke
rim, I. Uie și Șt. Caramfil au 
fost descalificați pentru box 
neregulamentar, I. Siliște b.p. 
M. Banu.

CORNEL POPA 
eoresp. principal

de pregătire este crosul, pen
tru orice probă și în orice 
anotimp".

Alergarea de durată pen
tru sportivii de performan
ță, relaxează, reconfortează, 
oxigenează plămînii, consti
tuie o infiltrație cu... sănă
tate. Componenții echipei 
României, campioană mon
dială la handbal, sînt renu- 
miți șl prin sutele de kilo
metri de alergare parcurși 
la antrenamente ! De curînd, 
pentatlonista Anamaria Vi- 
talios a luat parte cu suc
ces la competiții de cros, iar 
cu cîțiva ani în urmă. Au
relia Sîrbu, pentatlonistă de 
prestigiu, făcea parte din 
echipa campioană națională 
de cros ! Poate și mai con
vingător este faptul că în 
antrenamentele cosmonauți- 
lor, alergările pe teren va
riat sînt la mare preț.

Pledoaria-invitație poate 
continua și pe alte tărîmuri, 
însă cauza pare lămurită. De 
alergat, știe să alerge ori
cine, de mic copil... Totul 
este să renunțăm astăzi mă
car un pic la comoditatea 
cotidiană a vieții moderne, 
trepidantă, dar sedentară, și 
să ieșim afară, în aer liber. 
Acolo, alergarea va urma în 
mod firesc. Sînt necesare 
doar cîteva impulsuri de ti
nerețe de care nici vîrstnicii 
nu se pot dispensa. Nu este 
greu... încercați I

UNDE MERGEM 1
AZI

BASCHET. Sala Giuleștî, de la 
ora 16: Rapid II — Olimpia (t. B), 
I.E.F.S. — A.S.A. Cluj (t. A), Ra
pid — Voința Brașov (f. A); sala 
Progresul, de la ora 18,15: Pro
gresul — ^U" București (m. B), 
I.E.F.S. II — Academia militară 
(m. B).

POPICE. Arena Gloria, de la 
ora 16: Gloria — Rapid (C. N.
fem.).

RUGBY. Teren Progresul, ora 
16,15: Progresul — Grlvlța Roșie.

VOLEI. Sala Dlnamo, de la ora 
16: Medicina — Aurora (m. B), 
I.E.F.S. — Medicina (f. A), Di
namo — Progresul (m. A); sala 
Constructorul, de la ora 16,30 : 
..U“ — Viitorul (f. B), Construc
torul — Flacăra roșie (t. B), 
A.S.E. — Voința Constanța (f. B).

BOX. Sala Floreasca, de la ora
— Farul (C. N. pe19: Steaua 

echipe).

MIINE

• între 26 aprilie și 3 mai 
se vor disputa campionatele 
individuale ale Poloniei. Ca și 
anul trecut, federația de spe
cialitate din această țară a 
solicitat F. R. Box un 
bitru care să c'lcieze 
„neutru".

• S-a 
putării 
mai, Ia 
participa 
Conducerile 
ua și 
căzut de acord ca meciul din 
returul campionatului, dintre 
cele două formații, să se dispu
te tot la Brăila. în tur, Pro
gresul—Steaua 9—13.

• După cum se știe, la 28 
martie se va disputa în sala 
Floreasca întilnirea 
dintre reprezentativele

de box 
de ti-

definitivat data
Balcaniadei : 20—24
Varna. România va 

cu o echipă completă, 
echipelor Stea- 

Progresul Brăila au
Iugo-neret ale Românaei 

slaviei. Federația noastră in
tenționează să propună con
ducerii echipei invitate ca după 
confruntarea de la București, 
in drum spre Belgrad, pugi
liștii iugoslavi să susțină o

nouă partidă, la Timișoara.
• Campionatul categoriei A 

programează, în afară de me
ciurile din Capitală, urmă
toarele partide : A.S.A. Tg. 
Mureș—Oțelul Galați ; Pro
gresul Brăila—Metalul Bucu
rești. In „B" vor avea loc în- 
tîlnirile: C.S. Baia Mare—C.S.M. 
Reșița ; Motorul Arad—U. M. 
Timișoara (S. I.) ; Muscelul 
Cîmpulung—Dinamo Brașov ; 
A.S.A. Cluj—Ind. Sîrmei C. 
Turzii (S. a II-a) ; C.S.M.+ 
Voința Cluj—Metalul Bocșa 
Română ; Crișul Oradea—Vo
ința Satu Mare (S. a IlI-a); 
A.S.A. Bacău—Metalul Plo- 
peni (S. a IV-a).

MM

CICLISM, țc 
dreptul I.R.A.),..... ........ ........ .........
„Cupa Olimpia", competiția inau
gurală a sezonului de șosea.

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 9 : I.E.F.S. — Comerțul Tg. 
Mureș (m. A). I.C.H.F. — ^,U“ Ti
mișoara (m. A), Rapid — Dinamo 
(m. A); sala Politehnica, de la 
ora 9 : Politehnica II — I.E.F.S.

Vointa - „U” Cluț (m. A), 
Politehnica — Politehnica Brașov 
(m. A), Politehnica — Construc
torul (f. A).

VOLEI. Sala Giuleștî, de Ia ora 
8 : Spartac — Medicina Cluj (f.

— »U“ Timișoara (f. 
A), Steaua — ;,U" Craiova (m. A), 

Tractorul Brașov (m. A). 
RUGBY. Teren Ghencea, de la 

?pra^,30ri St!aua ~ ”U" Timișoara; 
teren Constructorul, de la ora 
1I»«„,Dinamo ~ Vulcan.

POPICE. Arena Constructorul, 
mra 8 : Constructorul — 

gk Mure? (C-N- mase-)- 
iimȚ2.T%Ar.ena Metaiul (Pante- 
llmon), de Ia ora 13 : concursul 
ae Inaugurare a sezonului de 
motocros.
nr»0™15^’. S‘adionul Republicii, 
ora H : steaua - c.F.R. cluj 
(tln.-rez.), ora 16: Steaua — 

C‘UJ ,(A): «*«»« «..
L 11 ! Meta>ul — OțelulGalați (B): teren Gloria, ora 11 s 

,£neI,te - Electrica Con- 
C a n( teJen i c'A B„ ora 16: 

îc)’\er™rCrUda ~ DeIta Tulcea 
(C), teren Laromet, ora 11 ; ta- 
teren1 7uȘ?Iuloza Călărași (C); 
teien T.U.G., ora 11 ; t.U.G — 
ftrart»ran|P101eȘtl <C): tcren C°n* 

~a 11 : Flacăra roșie nuiPr:2 .iT!rg0V1?te (C>: stadio
nul ciulești, ora 11,15: Rapid - 
F. C. Argeș (tln.-rez,).

BOX. sala Dlnamo, de la ora 
10: Dinamo — Electroputere Cra
iova (C.N. pe echipe).

Șos. Olteniței (din 
■-.), ora 10 : start în



® Derby de zile mari la Ploiești < Dinamo Bacău încearcă 
să-și oblojească rănile la Moinești • Colocviu estudiantin 
la Cluj • La București, adevăratul examen pentru feroviarii 
ciujeni • Va cuceri A. S. Armata Tg. Mureș primul său 

punct în retur ? Ă'III

MÎINE, ETAPA A XVIII-a ÎN DIVIZIA A

AZI, LA CONSTANTA:

FAIIUL-HAMMARBY l.f

RAPID F. C. ARGEȘ
REINTRĂ POP Șl DINU

„Ne bucură comportarea de 
pînă acum a celor șase jucă
tori care figurează In lotul 
anunțat la F.I.F.A. pentru 
C.M. : Răducanu, Dan, Lupes- 
eu, Neagu, Dumitru și Ange- 
lescu. Ei alcătuiesc, de altfel, 
nucleul unei pregătiri temei
nice în cadrul lotului nostru” 
— ne-a declarat antrenorul Ra
pidului, C. Bărbulescu. In pri
vința formației pe care e- 
chipa giuleșteană o va alinia 
Ia Ploiești, în calitate de... 
gazdă, se preconizează introdu
cerea lui Pop (a cărui sus
pendare a expirat) și Dinu 
(restabilit după un accident), 
incit formația probabilă va 
arăta asttel : Răducanu — Pop, 
Lupescu, Dan, Greavu, Dinu, 
Dumitru, Petreanu, Angeles- 
cu, Neagu, Codreanu.

ȘUCURIf CÂ 
vdbRS A p, TiTi !

îl dispută, 
Giuleștiu- 

teren neu- 
parcă, in-

2 500 PITEȘTENI 
LA PLOIEȘTI

Antrenamentele piteștenilor 
s-au desfășurat în această săp- 
tămînă pe terenul propriu și 
la Topoloveni, cu porțile des
chise, ca o invitație la meciul

pe care F.C. Argeș 
datorită suspendării 
lui, la Ploiești, pe 
tru. Și răspunzînd, 
vitației, 2 500 de suporteri pi- 
ieșteni și-au anunțat prezen
ța la terenul petroliștilor, în 
ciuda faptului că meciul va fi 
televizat. Iată formația : Ni- 
culescu—Pigulea, Barbu, Vlad, 
Ivan II, Prepurgel, Roșu (Ște- 
fănescu), Nuțu (Cîrciumăres- 
cu), Radu, Dobrin, Jercan 
(Cîrstea).

„U“ CLUJ
De la aeroport, 

direct la stadion

POLITEHNICA

că și Pal va sta trei etape 
pe tușă. Și pentru a avea o 
imagine și mai clară a greu
tăților prin care trec antre
norii ieșeni în încropirea for
mației, vom aminti că nu se 
contează nici pe prezența lui 
Alecu, care este accidentat. 
Totuși, în cursul săptămînii, 
fotbaliștii au muncit mult și 
ei speră ca la Cluj să facă

JIUL

o figură onorabilă, unde vor 
intra pe teren cu următoarea 
echipă probabilă : Constanti- 
nescu — Gavrilă, lanul, Lu- 
pea, Romilă, Androaie, Con- 
tardo, Marica, Costăchescu, 
Moldoveanu, Simionaș.

STEAGUL
Ozon mizează 

pe tandemul
I. Constantin — Libardi...

Minerii s-au antrenat toată săp- 
tămîna cu multă conștiinciozitate, 
știind că duminică vor întîlni un 
adversar foarte dificil. Joi ei s-au 
deplasat la Tg. Jiu, unde au ln- 
tîlnit, într-o partidă amicală, di
vizionara C, Victoria, pe care au 
întrecut-o cu 1—0 (autorul golu
lui, I. Constantin). Referitor la 
partida cu Steagul roșu Brașov 
antrenorul Ozon ne-a declarat : 
„Deși în tur am clștigat la Bra
șov, meciul de duminică nu este 
de loc ușor. Stegarii s-au com
portat foarte bine ta primele 
două etape șl, normal, vor căuta 

I să recupereze măcar unul din 
i punctele pierdute ta toamnă. Am 

mare încredere in noul tandem 
: I. CONSTANTIN-LIBARDI".

Iată „ll“-le probabil : Stan — 
I Talpai, Georgevici, Stocker, M. 
i Popescu, Cotormanl, Marinescu, 
! Peronescu, I. Constantin, Libardi, 
] Naidin.
i

D. DIACONESCU-coresp. 
principal

M. BALOI-coresp.

CRIȘUL U. T. A

Deoarece partida din 
cadrul etapei a XVIII-a 
a campionatului diviziei 
A. Farul — Universitatea 
Craiova, a fost amînată, 
astăzi se va disputa la 
Constanța un meci ami
cal între echipa Farul și 
formația suedeză Ham- 
marby I.F. Jocul va avea 
loc pe stadionul 1 Mai, cu 
începere de la ora 15.

Echipa învingătoare 
nu se schimbă...

După ce joi echipa cam
pioană s-a antrenat în com
pania feroviarilor arădeni, hli
zind pe mai mulți titulari ai 
echipei de tineret-rezerve (scor 
6—5), vineri U.T.A. a efectuat 
un ușor antrenament, urmînd 
ca astăzi dimineață să se de
plaseze cu autobuzul la Ora
dea. Optimismul ce domnește 
în mijlocul textiliștilor arădeni 
derivă atît din victoria ob
ținută în ultima etapă, îm
potriva Stelei, cît și din fap
tul că echipa va fi însoțită 
la Oradea de un mare număr 
de suporteri. Echipa proba
bilă : Gornea—Birău, Lereter, 
Pojoni, Broșovschi, Petescu, 
Domide, Axente, Moț, O. Dem- 
brovschi, Fl. Dumitrescu.

"APA'

• • •

Gh. NICOLĂIȚA-coreip.

Multe semne de întrebare

NU intPĂ

ARBITRII MECIURILOR
DIN DIVIZIA B

SERIA I

Morenl — Metrom 
A. RADULESCU

Universitatea, după succe
sul de duminică, privește cu 
mai mult optimism disputa

cu Politehnica Iași. Luni, de 
exemplu, după întoarcerea 
cu avionul de la București, 
echipa s-a și deplasat direct 
la stadion, unde a efectuat 
un prim antrenament. Marți, 
miercuri, joi și vineri au avut 
loc ședințe obișnuite pentru 
menținerea condiției fizice, 
de pregătire tehnică și tacti
că. Nu se prevăd schimbări 
esențiale în formație, deci : 
Moldovan—Crețu, Pexa, Solo
mon, Cîmpeanu, Neșu, Anca, 
Uifăleanu, Munteanu, Adam, 
Barbu. Rezerve l Ștefan (por
tar), Oprea și Bungău.

V. MOBEA-coresp. principal

...Iar V. Stănescu 
ise gîndește la punctele 
l „împrumutate" în tur

Jiul este singura echipă care 
a clștigat în tur la Brașov șl, 
de aceea, stegarii s-au pregătit 
in mod deosebit pentru revanșă. 
De altfel, V. Stănescu ne-a de
clarat la placarea din Brașov

că se duce la Petroșani cu gîn- 
dul de a-șl lua înapoi de la 
Ozon... punctele pe care 1 le-a 
„împrumutat" în tur. Joi, însă, 
la Hunedoara stegarii s-au com
portat lamentabil, pierzînd cu 
4—0 în fața Metalului, 
oare o „cursă" întinsă 
stănescu 7

Steagul roșu va începe partida 
în următoarea alcătuire: *J~ 
muche — Ivăncescu, Jenei, 
teanu, ~ 
Necula', 
Drăgoi (GyOrffy).

Deși în ultima perioadă, an
trenamentele fiu avut o 
tensitate 
Crișului, V. 
nedumeriri 
tării echipei 
antrenament

' > in-
sporită, antrenorul 

Vlad, are multe 
datorită compor- 
sale în meciul de 
susținut in com-

pania Olimpiei Satu Mare (scor 
1—1, după eforturi disperate 
de egalare) dar și unor semne 
de întrebare din cadrul lo
tului : Sătmăreănu-accidentat, 
Suciu-nerestabilit, Balogh, Ar- 
noțchi și E. Naghi-eclipsă de 
formă. Așa încît meciul cu 
U.T.A. este privit cu rezer
ve. Iată echipa posibilă : Ka- 
tona — Balogh, Sărac, E. Na- 
ghi, Popovici, Daraban, N. A- 
lexandru, Kassai, Kun II, Ar- 
noțchi, Cociș.

Flacăra
Brașov :
(București)

Metalul București — Oțelul 
Galați : ȘT. MATAIZAR (Cra
iova)

Metalul Tîrgoviște — Gloria 
Bîrlad : R. STXNCAN (Bucu
rești)

Portul Constanța — Sportul 
studențesc : N. CURSARU
(Ploiești)

Politehnica Galați 
hlăul P. Neamț : N. 
CEANU (București)

Poiana Cîmplna — 
sul București : P. 
(Brașov)

Chimia
Giurgiu :

știința 
Brăila : 
(Suceava)

— Cea- 
PETRJ

Progre- 
BADEA

DunăreaSuceava —
M. ROTARU (Iași) 
Bacău — Progresul 
T. BRATANESCU

C.

I. GHIȘA-coresp. principal SERIA A II-A

Să lie 
de V.

Ada-
Ol-

Rusii, Pescaru, Kadar, 
Ardeleanu, Florescu,

GRUIA—coresp. principal

A. S. ARMATA Tg. MUREȘ - PETROLUL
A. S. Armata Tg. Mureș 
a sosit încă de joi dimi
neața la Cîmpia Turzii

După Lupulescu și Pal, 
suspendat...

La Iași, pregătirile au con
tinuat sub semnul suspendă
rilor. După Lupulescu, iată

BALUTA

PÎRVU

DINAMO BACAU DINAMO BUCUREȘTI
Băcăuanii

vor. să se reabiliteze...

PRIMELE ȘCOLI GENERALE 
‘CU SPECIALITATEA FOTBAL

Joi seara, dinamoviștii bă
căuani au sosit de la Londra. 
După cum e lesne de bănuit, 
ei nu aveau motive să fie 
prea veseli... S-au ferit șă 
discute prea mult și s-au îm
barcat în tren, luînd drumul 
Bacăului. Toți sînt conștienți 
că duminică îi așteaptă o în
cercare grea la Moinești, un
de dinamoviștii bucureșteni 
vor face tot posibilul să 
curme „seria neagră" a în- 
frîngerilor din acest retur. 
(La Petroșani și București).

Formația băcăuanilor va fi 
definitivată în ziua partidei. 
Concurează la posturile de 
titulari i Ghiță, Comănescu, 
Nedelcu, Velicu, Kiss, Văta- 
fu, Duțan, Pană, Ene, Băluță, 
Dembrowschi, David, Neu- 
mayer, Panait și Fugaciu.

In vederea unei comportări 
cît mal frumoase șl Implicit 
pentru realizarea unul rezultat 
pozitiv, echipa A.S.A. Tg. Mureș 
a sosit In localitate azi dimi
neață, cu lotul complet. Dupâ- 
amlază fotbaliștii militari au 
susținut un meci de verificare 
în compania formației Industria 
Sirmel, de care au dispus —

după un meci deosebit de di
namic — cu scorul de 4—1 (2—0). 
Realizatori : Sântei (mln. 17, 
autogol), Dodu (mln. 28), Nagbl 
(min. 50) șl Lucacl (mln. 64) 
pentru A.S.A., respectiv Gali 
(mln. 49).

In vederea meciului de du
minică, cu Petrolul Ploiești, an
trenorii echipei din Tg. Mureș 
vor fixa oal 11 jucători care vor 
Intra pe teren, cu ... 30 de mi
nute înainte de fluierul arbitru
lui Zaharla Drăghici din Con
stanța...
PETRU TONE A, corespondent

Petrolul păstrează 
„11 "-le învingător

După evoluția meritorie din 
meciul cu Rapid se pare că la 
Petrolul s-a cristalizat formația 
de bază pentru viitoarele In- 
tîlnirl. Confirmarea bunel com
portări din partida cu feroviarii 
bucureșteni, ploieștenll donesc 
să o realizeze la Cîmpia Turzii, 
unde vor juca In compania 
echipei A. S. Armata Tg. Mureș. 
In acest scop. Petrolul a efec
tuat antrenamente zilnice, pu- 
nînd accentul pe Individualizare 
și pe pregătirea fizică. lată for
mația pentru jocul cu A.S A. 
Tg. M'ureș : M. Ionescu — Gru
ber, Bâdln, Florea, Mocanu, 
Cringașu, luhas, ' Dincuță, Gro- 
zea, Cotigă, Moraru.

A. VLASGEANU, coresp. principal

Olimpia Oradea — Vagonul 
Arad : I. CÎMPEANU (Cluj)

Gaz metan Mediaș — Chimia 
Rm. Vîlcea : A. POP (Cluj)

Minerul Anina — Minerul 
Baia Mare : M. BIOLAN (Tr. 
Severin)

Olimpia Satu Mare — C.F.R. 
Timișoara : V. TOPAN (Cluj)

Metalul Hunedoara — Meta
lul Tr. Severin : A. POP (Ora
dea)

Politehnica Timișoara — 
C.S.M. Reșița : M. BADU- 
LESCU (Oradea)

C.S.M. Sibiu — Metalurgistul 
Cugir : M. VASILIU (Ploiești)

C.F.R. Arad — Electroputere 
Craiova : D. MUNTEANU (Re
șița)

AUTORECUZARE

STEAUA c. F.»R. CLUJ

Un interesant experiment al Ministerului 
învățământului și Federației române de Sotbal

Sefflne de întrebare 
în echipa Dinamo 

București

Din toamnă, o dată cu re
deschiderea cursurilor, pe lin
gă două unități școlare din 
Capitală au fost înființate sec
ții de fotbal. Este vorba de 
școlile generale nr. 69 (Balta 
Albă) și nr. 178 (Pajura). Ini
țiativa aparține în comun Mi
nisterului Invățămintului și 
Federației române de fotbal 
și promite să însemne încă 
din start o reușită.

In susținerea acestei afir
mații pledează în primul rînd 
condițiile materiale create ce
lor două școli : fonduri sub
stanțiale pentru procurarea de 
echipament și material spor
tiv și acces necondiționat pe 
principalele baze sportive din 
perimetrul școlilor. La „69“— 
stadionul 23 August, la „178”— 
terenurile C.P.B., Laromet și 
I.C.S.I.M. (în paranteză fie 
zis, școlile dispun și ele de 
săli de sport și terenuri pen
tru fotbal redus). în al doilea 
rind este de reținut faptul că 
pentru pregătirea micilor spor
tivi au fost numiți profesori 
de educație fizică dintre cel 
mal cunoscuți in Instruirea 
copiilor și juniorilor, Ion Stoi- 
șor, Mircea Rotăresou, Nicolae 
Mihai, Paul Popescu, Marin 
Tițeica și Constantin Trocan.

Pentru reușita muncii de 
selecție profesoril-antrenori nu 
s-au 
test, 
școli, 
tuat 
școli 
spațiile de joacă ale copiilor 
aflate in vecinătatea unor cvar- 
taluri de locuințe. în acest fel 
ei au fost in măsură să depis-

teze multe elemente de perspec
tivă, eu gabarit adecvat vîrstei, 
dublate de excelente deprin
deri de mișcare, indeminare, 
viteză de reacție și chiar re
zistență. Iată atîțea argumen
te (și garanții 1) că materialul 
uman selectat poate satisface 
exigențele unui program de 
pregătire orientat după tot ce 
are mai prețios șl mai eficace 
metodica contemporană.

In cele două școli amintite 
elevii secțiilor de fotbal (deo
camdată numai din clasele 
V. VI și Vil) au programate 
orele de cursuri NUMAI di
mineața. De notat că ZILNIC 
este prevăzută cîie o oră de 
educație fizică (în fapt, o mo
dalitate de a asigura neîntre
rupt pregătirea fizică genera
lă a micilor fotbaliști), iar 
după-amiezele, de trei ori pe 
săptămînă, sînt planificate 
trenamente de pregătire 
zică specială, tehnică și 
tică. (Fiecare antrenament 
o durată medie de 90 de 
nute). In fine, duminicile 
loo meciuri-școală între 
lecționatele claselor sau 
partenere de la ciclurile... 
sportive. O foarte bună
rificare a gradului de asimi
lare a cunoștințelor predate în 
primele două trimestre ale a- 
nului școlar o vor constitui 
campionatul municipal de co
pii șl cel de 
vor începe în 
măvară. Deci,

Am amintit 
nor elemente 
Profesoril-antrenori 
măsură să ne și 
citeva dintre ele : 
gesou, Anclrelescu,

tea, Stănescu, Postelnicu,

limitat la concursurilc- 
organizate in propriile 
ci, concomitent, au efec- 

sondaje In diferite alte 
■au pe.» terenurile și

an- 
fi- 

tac- 
are 
mi
au 

se- 
cu
ne- 
ve-

minifotbal, care 
vacanța de pri- 

foarte curind. 
de existența ti
de perspectivă, 

au fost în 
amintească 

Ene, Geor- 
Nlță, Cris-

Ca- 
meniță (șc. 69), Milea, Voicu 
C„ Crișan, Nicolescu. Platoș, 
Militaru, Voicu Gh., Dinea și 
Frîncu (șc. 178).

Alte citeva amănunte ne 
rețin atenția. In toate cazu
rile fotbaliștii sînt și cei mai 
disciplinați elevi. La purtare — 
dovedesc cataloagele — numai 
note de 9 și 10. Cind se ivește 
Cite un 8 se dă alarma ! Cre- 
ind un fel de o a... doua na
tură, fotbalul a devenit așa
dar un excelent corectiv în 
școală, dar și în afara ei, în 
cartierele în care locuiesc co
piii, in viața de familie. Son
dajele efectuate de profesorii- 
antrenori sînt în toate cazu
rile revelatoare.

Aceleași sondaje dovedesc 
că și la învățătură situațiile 
întocmite prezintă procente re
marcabile la capitolul elevi 
promovați cu medii peste 6: 
la „69“-90 la sută, la „178“—85 
Ia sută. Există insă lăudabila 
intenție ea și procentul insig
nifiant de elevi slabi la carte 
să dispară pînă la finele a- 
nului. O asemenea inițiativă 
aparține organizației de pio
nieri și la succesul ei concură 
— in afară de elevii cei mai 
buni — o serie de profesori de 
cultură generală care acordă 
ore de consultații și meditații 
(la „69”—Moroianu, Marica. 
Ghiulea, la „178”—Albulescu, 
Sincan etc.).

Altfel spus, există In am
bele școli premise pentru a 
realiza un dublu scop — și 
elevi temeinic pregătiți, și fot
baliști de certă perspectivă. 
Adică exact ceea ce își pro
pun inițiatorii...

Dinamoviștii bucureșteni 
jucat miercuri la Săftica 
T.U.G. (scor i 5—1). Joi, 
terenul Dinamo, antrenorii 
D. Niculae-Nicușor și Ștefan 
Stănculescu au lucrat în două 
manșe (dimineața și după a- 
miaza) cu apărarea și atacul. 
La pregătirea de joi s-a pre
zentat și Dumitrache care a- 
cuză o lovitură la glesnă. El 
a lucrat și vineri dimineață 
și se pare că nu va lipsi din 
formația ce va fi aliniată la 
Moinești.

Lucescu, după cum se știe, 
are piciorul în ghips. Dar nu 
numai el este singurul indis
ponibil...

Medicul echipei depune a- 
cum eforturi pentru recupe
rarea celor doi frați Nun- 
weiller, accidentați și ei... 
Pentru Moinești, antrenorii 
dinamoviști optează pentru 
următoarea formulă de echi
pă i Coman — Ștefan, Gher- 
gheli (Nunweiller IV), Pîrvu, 
Deleanu — Sălceanu, Both — 
Pîrcălab, Frățilă, Dumitrache 
(Doru Popescu), Haidu.

MECIUL FARUL

ÎN LEGĂTURĂ CU VALABILITATEA
Tiberiu STAMA

LEGITIMAȚIILOR DE INTRARE
LA MANIFESTAȚIILE SPORTIVE

Se aduce la cunoștința posesorilor de legitimații pentru 
intrarea la manifestațiile sportive că, începînd cu data de 
30 martie a.c., cele care nu poartă viza pe anul 1970 își 
încetează valabilitatea.

Persoanele care posedă asemenea legitimații și sînt în
dreptățite să obțină viza pe anul 1970 le pot depune Ia 
organele emitente începînd cu data de 20 martie a.c., ast
fel : la Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport 
— secția Secretariat — cei care dețin legitimații pentru 
tribuna I și sectorul zero ; activul voluntar 
Ia federațiile de specialitate, iar posesorii de 
țară la consiliile județene pentru educație 
respective și la Consiliul municipal pentru 
și sport București.

Antrenorii și arbitrii de fotbal vor avea acces la meciu
rile de fotbal numai pe baza legitimației tin eliberate de 
federație pentru cei din lotul republican A și B din orașu' 
București și de către consiliile județene pentru educație 
fizică și sport pentru cei din județul respectiv.

Celelalte categorii de antrenori și arbitri de fotbal (ac
tivi) pe baza legitimațiilor eliberate de consiliile județene 
pentru educație fizică și sport și respectiv Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și sport București.

al federațiilor 
legitimații din 
fizică și sport 
educație fizică

au 
CU 
pe

UNIVERSITATEA CRAIOVA
St JOACĂ MIEHCUUI
Deoarece universitarii cra- 

ioveni se întorc abia luni din 
Iran, partida lor cu Farul 
a fost amînată pentru 
miercuri, 25 martie. Meciul 
de tineret se va desfășura 
mîine.

LOTO—PRONOSPORT
Ciștigătorii autoturismelor 

atribuite la tragerea Loto a 
Mărțișorului din 6 martie 
1970.

Categoria N (10 autoturis
me Dacia 1100 sau Moskvici 
408 sau Skoda 1000 M.B. plus 
diferența în numerar con
form prospectului) : 1. Bur- 
deanu C. Ilie — com. Lunca 
Corbului județul Argeș ; 2. 
Sudrigian Traian — Brașov ; 
3. Munteanu Gheorghe — 
Constanța : 4. Mînzu N. Mi
hai] — Galați ; 5. Maier Vir
gil Ionel — Sîntu Halm 127 
județul Hunedoara ; 6. Nea- 
gu Victor — Hîrlău județul 
Iași ; 7. Leucian loan — A- 
rad ; 8. Șindilaru Victor — 
corn Tigmandru județul Mu
reș ; 9. Peter Ștefan — Tg. 
Mureș ; 10. Dvlf Adrian — 
București.

Categoria G — 1 autotu
rism Trabant 601 : Șuteu Oc
tavian — Sighișoara județul 
Mureș.

O Duminică 22 martie 
1970, în pauza meciului de 
fotbal Rapid — F. C. Argeș 
— care se va disputa la Plo
iești cu începere de la ora 
13,35 și va fi televizat. în 
întregime — va avea loc 
festivitatea de premiere a 
unor mari cîștigători la Loto 
și Pronoexpres.

Participînd la sistemele de 
joc Loto-Pronosport puteți 
obține premii în bani pînă 
la 100 000 lei, autoturisme și 
excursii peste hotare.

LOTO 
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 20 MARTIE 1970

Extragerea I : 33 10 31 11 81 8 
45 86 71

Fond de premii : 
Extragerea a Il-a

27 14 60 
Fond de premii : . 
Plata premiilor pentru această 

tragere se va face astfel :
în Capitală : cu începere de 

sîmbătă 28 martie pînă la 4 mai 
1970 ;

In țară : începînd de marți 31 
martie pînă la 4 mai 1970.

669 021 lei. 
: 24 39 65

598 814 lei.
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Va rezista apărarea 
clujeană la București ?
Ceferiștii au, firește, un 

moral ridicat, după cele două 
victorii consecutive din re
tur. Totuși, se gîndesc cu 
oarecare emoție la întîlnirea 
cu înaintașii Stelei, care au 
înscris cele mai multe goluri 
în acest campionat. Ca atare, 
accentul va fi pus pe apăra
re, iar speranțele vor fi puse 
în contraatacuri. Săptămînă 
aceasta, în afara obișnuite
lor antrenamente, cu un vo
lum mare de muncă, a avut 
loc un meci-școală cu divi
zionara C, C.I.L. Gherla. Re
zultatul ? 1—0 pentru... C.I.L. 
Gherla. Clujenii au folosit 
însă prilejul, pentru a-și con
solida sistemul defensiv.

Duminică, vor fi prezenți 
pe teren I Mărculescu — Soos 
— Costea, Dragomir, Cojoca- 
ru, Roman, Stăncel, Tegean, 
Soo, Ionescu și Petrescu.

ech'P“
rși-ÎUATATfiZ'

o» RADULESCU

Delegat ca arbitru de li
nie la meciul Jiul — Stea
gul roșu, din cadrul eta
pei a IlI-a a returului 
campionatului diviziei A, 
fostul internațional C. Di- 
nulescu a cerut să 
schimbat motivînd 
ciunile care s-ar 
naște din cauză că 
cîndva, coleg de 
cu Ozon, actualul antrenor 
al Jiului.

El a fost înlocuit cu Fr. 
Coloși, dar Colegiul cen
tral al arbitrilor i-a dat 
un avertisment pentru a- 
ceastă autorecuzare comu
nicată marți.

• • @

M. VICTOR-coresp.

Dumitru Niculae 
sau Ciugarin ?

Desigur, Steaua are motive 
să fie nemulțumită de rezul
tatul de la Arad, care i-a 
stopat, măcar pentru moment 
aspirațiile. Jocul pe care l-a 
practicat echipa, se pare, 
însă, că l-a liniștit pe antre
norul Șt. Covaci, care speră 
că în viitoarele meciuri

Steaua va avea mal multă 
șansă întinerită, echipa do
vedește, oricum, mai multă 
poftă de joc, mai multă pu
tere de percuție.

Se pare că în formație va 
reintra Dumitru Niculae, ceea 
ce va da un plus de sigu
ranță apărării. Dar, bineînțe
les, Steaua se bazează, du
minică, pe acțiunile de atac. 
Suciu — Cristache, Sătmă- 
reanu, Dumitru Niculae (Ciu
garin), Vigu, Naom (Negrea), 
Voinea, Pantea, Tătaru, Ște- 
fănescu, Creiniceanu (Manea) 
vor apăra culorile bucurește- 
ailor.

fie 
suspi- 
putea 

a fost, 
echipă

DE LA COMISIA
CENTRALĂ DE
COMPETIȚII Șl

DISCIPLINĂ
Comisia centrală de com

petiții și disciplină, anali- 
zînd comportarea jucăto
rilor M. Stroe (Minerul G. 
Humorului), M. Pălălău 
(Rarăul Cîmpulung Mol
dovenesc), S. Vișan (Mino- 
brad V. Domei), L. Capo- 
ianu (Victoria Roman), 
I. Lorinczi (Soda Ocna Mu
reș) și S. Popa (Industria 
sîrmei C. Turzii), care în 
cursul partidelor de dumi
nică și-au lovit în mod 
intenționat adversarii, a 
hotărit suspendarea lor pe 
cite patru etape.

Istvan Korpa, campionul In
ternațional de tenis de masă 
al României din acest an, a 
avut amabilitatea să acorde un 
interviu pentru ziarul „SPOR
TUL". L-am rugat să-mi dea 
datele necesare pentru o fișă 
biografică.

Korpa
— Născut 

slav 
ani, 
conomie. 
Am un 
Kristian, 
te luni, 
mare trofeu 
rierel mele, 
locuiesc la 
jana.

Și mal departe:
— Am început să 

joc tenis de ma
să în 1356. Primul 
antrenor mi-a fost 
fratele. De fapt, eu 
l-am servit drept 
partener la antrenamente. Pînă 
într-o zl... Șl așa am început. 
10 ani am jucat la Senta. In 
lotul național, am fost selecțio
nat pentru prima oară în 1962 
șl de atunci am devenit membru 
permanent al lotului.

— Ați realizat performanțe 
frumoase. Spunețl-ml sincer : 
spre ce mal țintiți 7

— Vă răspund sinceri ambi
țiile mele sportive nu s-au e- 
pulzat nici pe departe. In ceea 
ce privește performanțele, cele 
mai mari sînt legate de echipa 
națională, de 1962, cind Iugo
slavia a devenit campioana Eu
ropei, șl de 1965, cind la cam
pionatele mondiale de la Ljubl- 

echipa noastră a fost a- 
’ ca cea mal bună na- 

din Europa, 
am cucerit

al Europei la juniori* 
tlrziu am devenit cam- 

F. a 
Franței, Poloniei și 

României. După cîte 
momentul de față, în 

european ocup lo- 
aii-ar plăcea să

dictează : 
în orășelul lugo- 

Senta, 24 de 
student în e- 

căsătorit.
băiețel, 

de... șap- 
cel mal 

al ca- 
Acum, 
Ljubl-

în echipa Iugoslaviei pentru 
europenele de la Moscova, unde 
sperăm 
medalii.

— Dar, 
ticiparea

— M-am pregătit 
tru luna aprilie. Vreau 
jung cit mal 
sament. Nu

să cucerim una din

ce credeți despre par- 
dv. la Individuale ?

Intens pen
să a- 

departe în cla- 
pot să vă spun

ISTVAN KORPA
a cincea paletă europeană:

„Azi e greu să-ți menții o poziție
fruntașă în ierarhia sportivă

jana, 
predată 
țlonală 
în 1963. 
campion 
Iar mal 
pion internațional al R. 
Germaniei, '
acum al 
știu, în 
clasamentul 
cui al 5-lea.
fiu selecționat șl anul acesta

Pessonal, 
titlul de

cît de departe voi ajunge. Sînt 
mulți factori de care depinde 
reușita la ^europene".

— cite ore pe zl vă antre
nați ?

— Zilnic, 3—4 ore. Se pare 
că este destul de puțin. în ul
timul timp, am avut mal mul
te concursuri, ceea ce afectea
ză antrenamentele.

— Cum ați ajuns la măies
tria sportivă 7 Ce e cel *‘ 
important, după părerea 
pentru un bun jucător da 
nl.s de masă 7

— Astăzi, în Europa, ca 
nu mal vorbesc de Asia, ■=- 
xlstă foarte mulți jucători buni. 
Tenisul de masă contemporan 
cere neverosimil de multe 
trenamente. Antrenamentul 
lucrul cel mai Important. 
Ința. rezistența, înainte de 
te. Talentul este, poate, 
mul din factorii care sînt

— Așa este* extrem de greu, 
deoarece se țin foarte multe 
concursuri. Anual, cîte 10—15 
concursuri internaționale. In se
zonul actual, s-au schimbat nu
meroși învingători, La flecare 
campionat Internațional, a în
vins altcineva. Valorile se a- 
prople din ce ta ce mal mult.

— Ce părere v-ațl format des
pre ping-pong-ul 
românesc 7

— De mai mulți 
ani, întreținem le
gături strînse cu 
sportivii români. 
Ne-am tntîlnit de
seori șl jocurile au 
fost viu disputate 
șl Interesante. Dar* 
ta ultimul timp, In 
ultimii 2 ani* mem
brii reprezentativei 
dv. masculine au 
început să rămînă 
în urmă. Au ieșit 

formă. Trebuie spus 
au fost o forță de prim 
pe plan european. Mie 
pare că. In locul Iul Ne- 

Rethi* Glurgiucă (a-

mal
(1V.( 
te-

Bă 
e-

an- 
esta 
Vo- 
toa- 
ultl- 

___ ___ _____ r _ ho- 
tărîtori pentru un bun jucător 
de tenis de mesă.

— Este greu, deci, să-țl men
ții uri loc de frunte în Ierar
hia sportivă, către care tind 
atîțla jucători din lumea În
treagă.

dln 
că el 
rang 
ml se 
gulescu, __ _
cesta din urmă se vede că se 
antrenează puțin de tot) nu 
s-a format la timp un nou 
schimb. Aveți, totuși, o mulți
me de băieți noi, pe care l-am 
văzut în sala Floreasca.

In ceea ce privește tenisul de 
masă feminin, îmi pare bine 
că încă dețineți primatul in 
Europa. Aveți pregătit șl schim
bul. După mine, Marla Alexan
dru are toate șansele să cuce
rească, la campionatul european 
de la Moscova, chiar titlul de 
campioană.

La despărțire, Utvan Korpa 
îmi mărturisește s

— M-am aflat pentru a 4-a 
oară în România. De trei ori 
am jucat la București și o 
dată la Brașov, cu ocazia Bal
caniadei. Aveți un public splen
did. Șl eu am simțit aprecierea 
Iul. 11 mulțumesc 1

Milan PETROVICI



transmite din Budapesta

Trimisul nostru special, Hristache NAUM N

CORNEL OȚELEA: „Trebuie

să 
că nu de circum-

Ea 
o 
insă.
față 

nu 
avem 

ci

va juca duminică 
carte mare.

pregătiți 
mizei.

la
avans

la aceea

«le 
un 
<le

Sîn- 
să 

Vom 
premisa 

de C 
că 
că

BUDAPESTA, 20 (prin te
lefon). După 55 de minute 
de zbor agreabil, campioana 
de handbal a României, 
Steaua, a ajuns vineri dimi
neața la Budapesta. Ea va 
susține duminică seara par
tida retur cu Honved Buda
pesta din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la hand
bal masculin.

In timpul zborului, am 
discutat cu căpitanul echipei. 
Cornel Oțelea. El afișa, 
sperăm
stanță, un optimism robust. 
„Am convingerea — ne-a 
spus el — că vom trece cu 
bine si acest dificil examen. 
Ne-o cere, în primul rînd, 
rezultatul de la Paris. Echi
pa Steaua, care cuprinde 7 
campioni mondiali, nu poate 
fi întrecută cu ușurință. Me
ciul va fi, fără îndoială, 
greu. Campioana Ungariei — 
Honved — este o formație 
valoroasă, cu multe persona
lități, 
seara 
tem, 
facem 
porni 
că
goluri, 
partida este eliminatorie, 
trebuie să cîștigăm".

Eleganta navă a TAROM 
ului s-a înscris pe pista ae
roportului „Ferihegy". In 
holul aerogării, handbaliștii 
români au fost întîmpinați 
de oficialități sportive buda- 
pestane. Printre ei se afla 
si colonelul Antal Ikker. pre
ședintele secției de handbal 
a clubului Honved. Domnia 
sa ne-a oferit cîteva inte
resante amănunte privind 
formația locală si partida ce 
se va desfășura dumincă 
seara.

„Meciul se va disputa în 
sala Sportesarnok, situată 
lingă Nepstadion, duminică

cu începere de la ora 18 (19 
— ora României) și va fi 
arbitrat de cuplul Hensel— 
Singer din R.F. a Germaniei. 
Interesul pentru această par
tidă este enorm. Păcat însă 
că sala are numai 1200 de 
locuri.

Honved poate cîștiga în- 
tîlnirea cu Steaua. Aceasta, 
numai în cazul că Takacs 
(care a marcat 9 goluri în 
meciul de la București) și 
Fiizeș — accidentați la an
trenamentul de marți — vor 
primi aviz medical favora
bil. Sperînd în victorie, nu 
înseamnă, însă, că ne facem 
prea multe iluzii și in ceea 
ce privește calificarea în se
mifinale. Cîștigînd cu 26— 
20 partida tur, Steaua a luat 
serioase opțiuni. Desigur, 
ne-ar bucura mult un succes 
net".

Masivul Ianos Simon, fost 
de 226 ori internațional în 
echipa de baschet a Unga
riei, este șeful secției jocuri 
sportive la clubul Honved. 
El ne-a spus : „Este adevă
rat că echipa noastră a mai 

6 
a 

cu 
in

refăcut un handicap de 
goluri în această 
„C.C.E." ( 
20—26 la 
deplasare, 
acasă cu 
români și 
diferență 
lor".

, Vineri a fost la Budapesta 
prima zi de' primăvară, cu 
soare generos și temperatură 
ceva mai ridicată. Oțelea, 
Gruia, Gațu si colegii lor au 
făcut după-amiază o plimba
re ne malul Dunării. Sîm- 
bătă (n.r. —*■ azi) la ora 18, 
vor face un antrenament la 
Sportesarnok, iar duminică 
dimineața se vor relaxa pen
tru a fi în cea mai bună dis
poziție seara, cînd vor avea 
de tinut piept asaltului dat 
de Honved.

ediție
(n.rr — pierzînd
H.C. Copenhaga 

, Honved a cîștigat
25—16). Dar, între 

i danezi este o mare 
în favoarea primi-

TOTUL ESTE PREGĂTIT
PENTRU „MECIUL DE $AH AL SECOLULUI

9

20 de mari
Fischer a
Campionul 
in echipa

MUSCA-N LAPTE...
maeștri prezenfi la intilnirea U.R.S.S. —Echipa lumii 
fost convins să joace!
mondial și cei 4 predecesori
U.R.S. S.

După lungi, laborioase șl u- 
neori dificile tratative, răbda
rea și diplomația organizato
rilor iugoslavi 
meciul de șah al secolului — 
cum pe bună dreptate a fost 
supranumit de 
începe la Belgrad la 29 .mar
tie și va reuni, în fața celor 
zece table, pe cei mai buni 20 
de mari maeștri pe care-i cu
noaște lumea la ora actuală.

A fost convins (cu greutate) 
să participe și Bobby Fischer. 
Pentru a-1 aduce la Belgrad, 
organizatorii i-au 
toate condițiile : în 
partidelor nu se va fotografia 
și nu se va filma, publicul se 
va afla la o distanță de cel

ECHIPA U.R.S.S.

au triumfat :

ziariști va

acceptat 
timpul

1. Spasski / —
2. Petrosian —
3. Korcinoi —
4. Polugaevschi —
5. Gheller —
6. Smîslov —
7. Taimanov —
8. Botvinnik —
9. Tal —

10. «eres —
Rezerve : Stein și* Bronstein 

(U.R.S.S.), Olafsson (Islanda)

ai săi vor evolua

puțin 25 de picioare (circa 8 
metri), lumina va fi indirectă, 
etc. Dar ce importanță au toa
te acestea, dacă vom putea 
asista la un „mini-meci“ în
tre campionul . mondial, Boris 
Spasski și cel pe care opinia 
publică șahistă îl consideră ca 
principalul său

Dar interesul 
limitează numai la întâlnirea, 
mult așteptată, de 
masă. La ' celelalte table vor 
avea loc meciuri nu mai pu
țin pasionante. O scurtă pri
vire asupra 
cători care 
în această 
dificatoare :

ECHIPA

este de mirare, dacă so- 
că în rândurile ei se a-

rival !
meciului nu se

la prima

perechilor de ju- 
se vor înfrunta 

întîlnire este e-

LUMII

Fischer (S.U.A.) 
Larsen (Danemarca) 
Portisch (Ungaria) 
Hon (Cehoslovacia) 
Gligorici (Iugoslavia) 
Reshevsky (S.U.A.)
Uhlmann (R. D. Germana) 
Matulovici (Iugoslavia) 
Najdorf (Argentina) 
Ivkov (Iugoslavia)

și Darga (R.F.G.) pentru 
chipa lumii.
nilor electronice) indică ca 
vorită (cu scorul probabil 
21'/î:18'/i) echipa URSS,

Iată-ne din nou în pra
gul unei săptamîni coin- 
petiționale de larg inte

res, și din nou „King-Foot- 
ball" își justifică prioritatea, 
Anume. în primul rînd prin 
recent izbucnitul „Scandal Sal- 
danha", mină de aur pentru 
ziariști (și chibiți-comentatori...) 
dar și prilej de meditație a- 
supra neseriozității ce încon
joară uneori etern iubitul ba
lon rotund, pînă și în țara lui 
Pele. De altfel, capul de afiș 
competițional în privința lui 
Mundial ’70” îl dețin dubla 

partidă Brazilia—Chile (la Rio 
de Janeiro, la trei zile inter
val) și confruntarea Uruguay- 
Peru. Rămîne de văzut în ce 
măsură cataclismul organiza
toric al fotbalului brazilian va 
influența imediat capacitatea e- 
chipei ce candidează (totuși) 
la posesia definitivă a „zeiței".

Secundariatul i-1 vom acorda 
astăzi verișorului oval, rugby- 
ul. In ordine cronologică, pa
sionalii 
partidei 
care. o 
amiază 
rayfield 
va clarifica multe în „Turneul 
celor cinci națiuni". Apoi, în
trecerea care ne interesează 
în cel mai înalt grad, „Cupa 
Națiunilor—F.I.R.A.” pentru
juniori, care /va reuni în Fran
ța. Ia Vichy, cele mai bune 
opt echipe continentale in dis
puta din cadrul celei de a 
doua ediții. Avem nădejdea 
că anul acesta reprezentanții 
noștri nu vor repeta eșecul de 
la Barcelona (în 1969. nepu- 
tîndu-i întrece pe marocani, 
au ocupat doar locul III) și 
vom putea asista la finala, 
logică și scontată. Franța—Ro
mânia. După cum avem nă
dejdea de a putea pleda nu 
peste mult timp în favoarea 
includerii celor mai talentați 
în lotul național de seniori, 
îneît într-o viitoare ediție a 
„Cupei Națiunilor" pentru 
miori să se repete parțial 
fruntarea de la Vichy.

Alți juniori. care ne 
reprezenta tara într-o < 
petiție de anvergură sînt 
'merii. Ei vor participa la Cam
pionatele mondiale de la 
Minsk, competiție la care, tra
dițional, 
remarcați prin talent și per
formanțe.
care să confirme această fru
moasă tradiție !

Chiar dacă laurii cei mai 
importanți ai sezonului — ti
tlurile mondiale, alpine și nor
dice, precum și ..Trofeul E- 
vian“ — s-au și decernat, 
schiul — prin splendidul, plă
cutul schi de primăvară — nu 

succintă enume- 
edifica complet : 
pe pîrtiile de la 
(S.U.A.) și Lab- 
(Canada), Marele

ce nu 
cotim 
flă actualul și precedenții 4 
campioni mondiali, iar la ulti
ma masă evoluează Keres 1 
Aceasta nu înseamnă însă că 
meciul este dinainte 
Sint posibile surprize, 
depind, în primul 
forma sportivă de 
jucătorilor.

Și acum, 
privind 
șurarea 
colului" 
meciuri 
partide, 
în zilele 
2 și 4 aprilie. După 
tur se vor juca partidele în
trerupte (30 martie, 1, 3 și 5 
aprilie). In cazul utilizării re
zervelor, ele vo’- înlocui ju
cătorul indisponib’. la masa 
respectivă. Arbitrul principal 
va fi vicepreședintele FIDE, 
Bozidar Kazici (Iugoslavia). 
Meciul se va disputa în ma
rea sală (2000 de locuri) a 
Palatului sindicatelor din Bel
grad. în fața căruia va fi in
stalată, în stradă, o tablă de 
demonstrație de 4X4 metri, 
funcționînd pe principiul pro
iecției. Au fost comandate 
mese și figuri noi, asemănă
toare celor folosite la Olim
piada de la Havana, pe care 
Fischer' le consideră ideale...

După cum se vede, totul 
este pregătit pentru a asigura 
cea mai bună desfășurare gran
dioasei competiții, pentru care 
entuziaștii șahiști iugoslavi 
n-au precupețit nici un efort 
în scopul asigurării unui de
plin succes.

Keres

„jucat”, 
care 

rînd,- de 
moment a

citeva 
organizarea 
întâlnirii, 
va fi compus 
individuale de 
care se vor 
de 29 și 31

amănunte 
și desfă- 

,Meciul fec- 
din 10 
cîte 4 

disputa 
martie, 
fiecare

Ultimul număr sosit la 
București al revistei „Kicker- 
Sportmagazin" din 
publică un articol 
insolență, în ton 
mare, pe care nu 
că și cu atît mai 
o scuză calitatea 
campion olimpic a autoru
lui : hurdlerul Martin Latter 
(care a obținut laurii la 
Roma în proba de ștafetă).

Tntr-o rubrică intitulată 
„Părerea mea", fostul atlet 
abdică de la spiritul olimpic 
și, recurgind la limbajul con
deierilor veninoși, atacă nu 
miezul unei probleme impor
tanțe, ci aspectele ei de su- 

Ar fi fost poate nor- 
această împrejurare, 

nu ne sesizăm. Ceea 
bate la ochi de la 
este tendențiozitatea

Nurnberg 
de o rară 
și expri- 
o justifi- 
ptițin nu 
de fost

vor aștepta rezultatul
Scoția—Anglia, pe 

va găzdui astăzi după 
celebrul stadion Mur- 
din Edinburgh și care

se- 
con-
vor 

com- 
scri-

românii s-au făcut
Le dorim succese

stagnează. O 
rare vă va 
la alpine — 
Sugar Loaf 
rador City 
Premiu al stațiunii La Plagne, 
a 13-a ediție a Marelui Pre
miu Maurlenne (în stațiunea

a proiectului întocmit de co
misia C.I.O. prezidată de A- 
lexandru Șiperco. 
faptul că proiectul 
manația unui cerc 
specialiști și că el a întru
nit adeziunea multor 
nalități din lumea 
vă, atletului-gazetar 
nare că propunerile vi
zează crearea unui tip de 
sportiv amator valabil doar 
în țările socialiste și de 
neconceput în țările capita
liste. Ideii fundamentale a 
acestui proiect — care tine 
seama de evoluția perfor
manțelor sportive, de efortu
rile impuse astăzi sportivu
lui de elită, de condiția eti
că și socială a sportivului zi
lelor noastre, de necesitatea 
asistentei materiale din par
tea comunității în sprijinul 
celui ce reprezintă o excep
ție biologică a societății — 
acestei concepții, Lauer ii 
opune o colecție de chițibu
șuri, de sorginte vădit ten
dențioasă. Autorul — con- 
fundînd probabil dorințele 
proprii cu realitatea — crede 
că acest proiect „va produce 
schisma mișcării sportive 
mondiale". Crede oare Mar
tin Lauer că este prefera
bilă perpetuarea ipocriziei in 
raporturile cu sportivii în
șiși ?

După părerea autorului, 
ceea ce s-ar potrivi Liei Ma- 
noliu nu i se potrivește Lisei 
Westermann. în 
prima îndeplinește 
unei profesii 
(inginer), 
dincolo 
tivă, de 
socială ; 
suportul 
societății 
și pe care o onorează. Lucru
rile stau, aproximativ la fel, 
cu cea de-a doua, studentă, 
sprijinită în evoluția ei spor
tivă de firma Bayer din Le
verkusen. Ceea ce-1 deran
jează însă pe Lauer — și aici 
încep să se străvadă gîndu- 
rile sale ascunse — este că 
proiectul nu admite să se 
impună sportivului din țări
le capitaliste, în schimbul a- 
sistenței, compromisuri eti
ce, cum ar fi purtatul mărci
lor de produse comerciale pe 
tricouri, pe pantofi, pe 
schiuri etc. — ceea ce con
travine spiritului olimpic. 
Martin Lauer nu este în stare 
să facă distincția între un 
sprijin dezinteresat, preocu
pat de integrarea socială a 
sportivului amator, și sub
venționarea acestuia prin le
zarea demnității sale umane, 
anularea libertății sale 
acțiune, sau stabilirea 
relații contractuale de 
ploatare.

Lauer își intitulează 
colul „Țapul — pus grădi
nar". Limba română nu duce 
lipsă de locuțiuni folclorice. 
Am putea tot atît de bine 
să-i amintim autorului de 
celebra muscă rătăcită-n 
lapte...

Ignori nd 
este e- 
larg de

perso- 
sporti- 

i se
că

fante, 
prafată. 
mal, în 
să nici 
ce însă 
distantă 
articolului șî acest lucru nu-1 
puteam trece cu vederea.

Folosind expresii periferi
ce in aprecierea 
sonalități 
sportului 
Lauer își 
că autoritatea supremă olim
pică, C.I.O., a putut acorda 
„tocmai unui om din răsă
ritul Europei" încrederea de 
a pregăti propunerile menite 
să reașeze, mai echitabil, mai 
conform cu realitatea vieții 
contemporane, statutul spor
tivului amator. Lauer a fost, 
fără îndoială, un foarte bun 
alergător peste garduri, dar 
tot atît de certă este și ig
noranta sa în problemele o- 
limpismului.

Altfel, ar fi trebuit să știe 
că Alexandru Șiperco — pe 
care Gaston Meyer, redacto- 
rul-șef al ziarului „l’Equipe" 
l-a numit „un eminent uma
nist" — este unul dintre cei 
mai activi și mai stimați 
membri ai C.I.O., însărcinat, 
nu o dată, cu rezolvarea u- 
no5 situații delicate în lumea 
olimpică, misiuni pe care 
le-a îndeplinit cu succes. 
Membrul C.I.O. pentru Româ
nia, scriitor reputat, autor 
al mai multor apreciate vo
lume de proză, este directo
rul unei mari edituri bucu- 
reștene. în ceea ce privește 
accepția peiorativă pe care 
gazetarul Lauer o dă expre
siilor „funcționar sportiv" 
sau „activist sportiv", trebuie 
să ne exprimăm mirarea că 
atletul Lauer nu apreciază 
prezenta in sinul C.I.O. a 
unor oameni care și-au con
sacrat multi ani de viață 
propășirii educației fizice și 
sportului. Spre știința auto
rului, să precizăm că Ale
xandru Șiperco a fost, vre
me îndelungată, demnitar în 
domeniul sportului din Româ
nia. Ar fi preferat oare 
Lauer un for olimpic com
pus exclusiv din cavaleri de 
industrie sau purtători de 
blazon, dintre cei de care, 
fără îndoială, s-a lovit și 
în cariera sa atletică ?

Dar să vedem, in fond, 
incriminează Lauer, după 
lectură,

unor per- 
recunoscute ale 
mondial, Martin 

exprimă mirarea

realitate, 
condiția 

bine stabilite 
fiind deci ferită, 

de activitatea spor- 
o virtuală declasare 
ea beneficiază de 
moral și material al 

căreia ii aparține

A S. SAMARIAN
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de 
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ex-

După cum se vede, două 
formații impresionante. Calcu
lul hîrtiel (în speță, al mași-

p

• Permanențe britanice in cupele europene • „Magul //

Herrera nu se dezminteTERNE X posibilitățile maxi-

Balet pe scena operei ? Nu. o fază sub panou în timpul 
meciului Dinamo Tbilisi — Polonia (92—82) in „Cupa campio
nilor 
mele

europeni*’ la 
intîlniri.

baschet, care își programează acum ulti- 
FOTO : TASS

OPEN1 LA HOCHEI ?

M

C
Lc Corbier—La Tou_s.su i re). a 
16-a ediție a Marelui Premiu 
al Primăverii din celebra sta
țiune Maribel și Memoriului 
Lionel Terraj’ de pe pistele din 
Les Gets (toate în Franța), 
apoi „Cupa Aleko", cu partici
pare românească, pe muntele 
Vitoșa (Bulgaria), precum și 
Marele Premiu Sierra Nevada 
(in Spania) ; la nordice — 
Memorialul Janeza Poldo la 
sărituri de pe trambulina-ma- 
mut dirt stațiunea iugoslavă 
Planica, apoi Jocurile de la 
Skelleftea și „Flyktasloppet" 
de la Korpilambola (în Suedia) 
și „Cupa Deybach" la . La 
Bresse (Franța).

Rallyemen-ii de frunte (și 
cu curaj...) trăiesc emoții pre
mergătoare unui start impor-

celebrul raliu al Afri- 
Est, cumplitul, deciman- 

contînd în cam-
tant : 
cii de 
tul „Safari", 
pioaatul mărcilor.

Atletismul „indoor”, care 
și-a cucerit în ultimii ani noi 
și noi adepți, fie ei practicanfi 
sau simpli admiratori, ne va 
menține treaz interesul și du
pă „europenele" de la Viena, 
prin triunghiularul S.U.A.— 
R.F. a Germaniei—Franța. Dar 
nu e singurul sport de contra-

cu competiții importan- 
natație, cu marele concurs

sezon
te
de la Leningrad și cu disputa 
speranțelor din „cele 6 na
țiuni", are și ea un cuvint de 
spus.

Iar pentru amatorii de cu
riozități, „Cupa Europei" la 
roll-hochei, pe care o găzdu
iește liniștitul Montreux...

G. RUSSU-ȘIRiANU

Europenii in dificultate
la Turneul Dunlop

Suedia—U.R.S.S. 4-2

in C.M. de hochei
Ieri, în. prima partidă a tur

neului de hochei de la Stock
holm, Cehoslovacia a învins 
Finlanda cu categoricul scor 
de 9—1 (1—0, 5—1, 3—0). în
vingătorii au deschis scorul 
(Sevcik în min. 7), iar finlan
dezii au egalat (Keinounen) 
în min. 24. Din acest moment, 
hocheiștii cehoslovacii au be
neficiat de 4 superiorități nu
merice, s-au distanțat, obți- 
nînd în cele din urmă un 
succes clar. Autorii celorlalte 
goluri : Suchy 3, Nedomansky 
3, Jaroslav Holik și Haas.

Echipele Suediei și U.R.S.S. 
au oferit în cel de al doilea 
meci al zilei o dispută ex
cepțională. Conduși cu 1—0 
(Starșinov, min. 13), hocheiștii 
suedezi au înscris de trei 
ori consecutiv (Palmquist 
min. 20, A. Karlsson min. 23, 
L. G. Nielson min. 39), reali
zând, după două reprize, o 

două goluri

mov și Lundstrom) astfel 
că suedezii, care în frunte 
cu portarul Holmquist și-au 
apărat cu strășnicie zestrea, 
au cîștigat partida cu 4—2 
(1—1, 2—0, 1—1). egalînd în 
fruntea clasamentului (8 
puncte) formația sovietică.

SYDNEY, 20. — Continuă 
întrecerile Turneului interna
țional „open“, dotat cu Tro
feele Dunlop. Desfășurarea 
sferturilor de finală ale pro
bei de dublu masculin a fost 
în general nefavorabilă re
prezentanților Europei. Tenis- 
manii români Ilie Năstase 
și Ion Țiriac au trebuit să 
plătească din nou tributul 
handicapului cerut de tere
nurile cu gazon. Cuplul ro
mân a fost întrecut de pe
rechea americanilor Arthur 
Ashe — Bob Eutz cu scorul

6—4, 6—4. Alți jucătoride
europeni care părăsesc com
petiția de dublu sînt olande
zul Tom Okker și spaniolul 
Andres Gimeno. Făcînd pe
reche cu americanul Marty 
Riessen, Okker n-a putut re
zista jocului eficace al cu
plului australian Rosewall — 
Stolle. în alt meci pentru 
sferturile de finală, Gimeno 
și Anderson (Australia) au 
cedat în fața perechii Bowrey 
(Australia) — Taylor (An
glia) : 6—8, 13—11, 6—1.

diferență de
(3—1).

în ultima parte a întâl
nirii, fiecare 
marcat încă un gol (Harla-

echipă a mai

Cu prilejul campionatelor fe
minine de atletism ale Aus
traliei, Sandra Brown a cîș
tigat proba de 400 m cu o per
formanță remarcabilă : 52,4. In 
proba de 100 m garduri, Mau
reen Caird și Pamela Kilborn 
au fost cronometrate 
celași timp : 13,3, iar 
de 800 
lev cu

cu a-
13,3, iar cursa 

m a revenit lui Peas- 
2:05,6.

cehoslovacă SpartakEchipa ____
Brno s-a calificat în semifi
nalele C.C.E., la volei mascu
lin. In meci retur, disputat la 
Guetersloh (R.F.G.), voleiba
liștii cehoslovaci au învins cu 
scorul de 3—0 formația U.S.C. 
Munster. In primul joc, Spar
tak Brno cîștigase cu 3—2.

NEW YORK, 20 (Agerpres). 
— După cum se anunță din 
New York, președintele Ligii 
internaționale de hochei pe 
gheață, John Ahearoe, ar fi 
autorizat federația de specia
litate americană să organizeze 
„Cupa Mondială" open la 
hochei pe gheață. Această 
primă competiție rezervată 
echipelor formate din . jucă
tori profesioniști si amatori, 
ar urma să se desfășoare 
între 26 și 31 decembrie la 
Colorado Springs. La acest 
turneu ar urma să participe 
echipele S.U.A. (cîștâgătoa- 
rea grupei B a campionatu
lui mondial). Canadei (au
torizată să utilizeze si jucă
tori . profesioniști), precum și 
primele două formații cla
sate la campionatul mon
dial (grupa A), ce se desfă
șoară în prezent în Suedia

Du,pă un lung si pasionant 
maraton fotbalistic, dintre 
cele peste 100 de echipe an
grenate în cele trei cupe eu
ropene n-au mai rămas de- 
cît 12, adică 4 în fiecare 
competiție, semifinalistele în
trecerii.

Fără îndoială că britanicii 
dovedesc că fotbalul lor este 
situat la o înaltă treaptă, a- 
tît din punct de vedere ca
litativ, cit si cantitativ. Alt-? 
fel nu s-ar explica prezența 
regulată a acestor echipe în 
fazele finale ale întrecerilor. 
Dacă în trecut britanicii au 
fost reprezentați prin Man
chester United, F.C. Liver
pool, Tottenham ș.a., acum, 
pe lista semifinalistelor se 
află alte echipe ca Leeds 
United, Arsenal și Newcas
tle United.

Cu alte cuvinte, în fotba
lul englez monopolul valorii 
nu este privilegiu al unui 
număr limitat de echipe. Să 
nu fim, deci, de loc mirați 
dacă în acest an al mondia
lelor vom asista la o specta
culoasă afirmare a fotbaliș
tilor britanici în competiții
le europene interoluburi. Le
eds United sau Celtic Glas
gow în C.C.E., Manchester 
City în „Cupa cupelor" și 
Arsenal în C.E.T., vizează 
primele locuri.

Are antrenorul un rol ho- 
tărîtor în formarea și afir
marea unei echipe ? Poate 
un antrenor să ridice o for-

.matie la
me ? Problema aceasta, mult 
controversată, are adepti și 
critici.

în ce ne privește, sîntem 
partizanii acelora care susțin 
că rolul antrenorului, perso-

Ieri, la Roma s-au tras la 
sorti meciurile din semifi
nalele cupelor europene.

C.C.E. : Leeds United—Cel
tic Glasgow și Feyjenoord — 
Eegia Varșovia.

CUPA 
Roma - 
Schalke 
City.

în ambele competiții, me
ciurile tur vor avea loc la 
1 aprilie, iar cele retur, la 
15 aprilie.

CUPELOR : A. S. 
Gornik Zabrze și 
04 — Manchester

sa 
în 
Si 
a-

nalitatea Si priceperea 
joacă un rol primordial 
evidențierea unei echipe, 
petntru a exemplifica cele 
firmate, vom aminti din nou
de celebrul Helenio Herrera. 
In urmă cu aproape doi ani 

a plecat de la Milano 
lăsînd tifosilor o echipă mare, 
formată de el. Zestrea se 
pare că a fost bine păstrată 
pentru că Inter a rămas o 
echipă bună și este prezentă 
în C.E.T. cu șanse de a ataca 
titlul.

Herrera este acum la Roma, 
unde s-a apucat de o treabă 
grea si de mare răspundere 
pentru reputația sa : să for-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
victorii. L-au urmat in clasa
mentul final compatrioții săi 
Rigoli și Massei — 3 v și po
lonezul Kawewski — 2 v.

Etapa a 10-a a Turului ciclist 
al Algeriei (Tlemcen—Oran.
135 km), a fost cîștigată de 
polonezul Czeschowski, în 3h 
22:05. în clasamentul general 
individual, 
(R.D.G.)

conduc Peschel 
și Dailey (Anglia), 

urmați de Knab (R.F.G.) la 
33 sec, Magiera (Polonia), Ver- 
planke (Belgia) la 55 sec.

in concursul internațional de 
schi de la Zakopane proba de 
slalom special a revenit vest- 
germanului Max Rieger (în
vingător și în proba de sla-

Tioarul 1 L F. „In formați a*, i(t> Hrezalanu ne. 23»~25. București

lom uriaș) cu timpul de 105,54, 
urmat de Cvikla (Polonia) — 
108,16 și Pazout (Cehoslova
cia) — 108,95. In proba femi
nină, pe primul loc s-a clasat 
austriaca Brigitte Buhberger, 
în 91,57, secondată de compa
trioata sa E. Heissler 
și R. Mittermaier 
95 77.

tii maghiari au obținut vic
toria cu scorul de 4—O (2—0).

93.61
(R.F.G.) -

La Viena, s-au 
sferturile de finală
Europei centrale” la fotbal e- 
chipele Admira Energia Viena 
și Vasas Budapesta. Fotbaliș-

întâlnit în 
ale „Cupei

Tntr-un meci din cadrul „Cu
pei campionilor Americii de 
Sud" ia fotbal (grupa a 3-a), 
echipa Boca Juniors a învins 
cu scorul de 2—1 (2—0) for
mația River Plata, la Buenos 
Aires.■
Competiția internațională de 
sabie 
i'iglio"

„Trofeul Riccardo Bon- 
desfășurată la Milano 

a fost cîștigată de italianul 
Mario Tullio Montano, cu 4

Turneul 
xandria 
rile de 
simplu, 
învins < 
sovieticul Korotkov, 
cianko (U.R.S.S.) a dispus cu 
6—3, 6—4 de cehoslovacul Ku- 
kal.

I de tenis de la Ale- 
a continuat cu sfertu- 
finală ale probelor de 
Polonezul Gasiorek l-a 

cu 6—1, 3—6, 9—7 pe 
iar Peș

Ieri, la Bangkok, boxerul thai
landei Chartkay Chinoi a în
vins la puncte pe mexicanul 
Efren Torres, în cadrul unui 
meci pentru titlul mondial la 
categoria muscă.

meze o echipă bună, din ju
cători cu o valoare medie ! 
Era, într-adevăr, o 
dificilă pe care 
mat-o H.H. Magul a trecut 
cu succes si acest examen, 
în primul an de dirijorat, 
noua orchestră condusă de 
bagheta lui H.H. a cîștigat 
„Cupa Italiei", iar acum A.S. 
Roma este calificată în se
mifinala echipelor cîștigă- 
toare de cupe. O performan
tă grăitoare care atestă ca
litățile unui antrenor poate 
căzut în disgratie după di
vorțul

sarcină 
si-a asu-

cu Inter. .
Ion OCHSENFELD

Remarcabil succesul
Varșovia, prima e- 

poloneză calificată în

P.S.
Legiei 
chipă 
semifinalele C.C.E.

TURNEE DE SAH■»
BELGRAD: Conduce

20 (Agerpres). 
a 9-a a turneu-

Partidele
Troianska
Ivanka—

Alia Kușnir
BELGRAD 

— în runda 
lui international feminin de
șah de la Belgrad, Alexan
dra Nicolau (cu piesele albe) 
a învins-o în 19 mutări pe 
Elisabeta Polihroniade. Ma- 
lipetrova a cîștigat la Tim
mer si Katia Iovanovici la 
Rujita Iovanovici. 
Kușnir—Vujnovici, 
—Gaprindașvili și
Lazarevici s-au întrerupt.

în clasament conduce Kuș
nir (U.R.S.S.) cu 6lA p și o 
partidă întreruptă, urmată de 
Malipetrova (Cehoslovacia) cu 
6l/2 p. Elisabeta Polihroniade 
ocupă locul 7 cu 
Alexandra Nicolau 
locul 10 cu 3'A p.

LUGANO: Larsen

4'A p, iar 
se află pe

victorios
ZtlRICH, 20. — Turneul 

international de sah de la 
s-a încheiat cu victoria 
maestru danez Bent 
care a totalizat 9 ‘/s 
din 11 posibile. Pe 
următoare s-au cla

Lugano 
marelui
Larsen, 
puncte 
loourile ________ ____
sat: Olafsson (Islanda) — 8*«p, 
Unzicker (R. F. a Germa
niei), Gligorici (Iugoslavia) 
— 7‘/z P etc.

Tou_s.su

