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a ziarului „SPORTUL"

TEZE ȘI ANTITEZE 
ÎN TENISUL DE MASĂ 

ACTUAL
Opiniile unor personalități de

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA A CÎȘTIGAT TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE HANDBAL FEMININ

STEAUA V.f.L. - GUMMERSBACH r
I

TIMIȘOARA (prin telefon). 
Timp de trei zile, sala Olim
pia din Timișoara a găzduit 
turneul internațional de hand
bal feminin dotat cu „Cupa 
primăverii**. La startul în
trecerilor au fost prezente opt 
formații, printre care și ocu
pantele locului IV în «cam
pionatul Cehoslovaciei (Inter 
Bratislava) și Iugoslaviei 
(Radnicki Belgrad), în rîn
dul cărora au evoluat nouă 
componente ale loturilor na
ționale. dintre care cunoscu
tele jucătoare Masova, Kuriko
va, Kosikova (Inter) și Rada- 
kovici, Suprinovici, Batinici 
(Radnicki). Partidele au fost

disputate, multe din ele echi
librate. După jocurile din 
cele două serii (a patru e- 
chipe) desfășurate în zilele 
de vineri și sîmbătă, duminică 
au avut loc meciurile finale.

Rezultatele din serii : Con
structorul Timișoara — Uni
versitatea Tim. II 18—9 (llj-4). 
Inter Bratislava — 
14—7 (7—3), Univ. 
C.S.M. Sibiu 10—10 
nicki Belgrad — 
șani 20—10 (12—5), 
I — «
Inter 
(5—3), Radnicki — 
Tim. II 13—7 (7—5),

14—11

Lie. 4 Tim. 
Tim. i — 

(5—5), Rad- 
Jiul Petro- 
Univ. Tim.

Lie. 4 Tim. 27—6
— C.S.M. Sibiu

(îi-i), 
14—3 

Univ. 
Constr.

C.S.M. Sibiu — Lie. 
16—10 (10—4), Univ.
— Jiul 15—10 (5—7), 
Tim. — Radnlcki 16—15 
Univ. Tlm. — Inter 
(10-3).

Rezultate din turneul 
pentru locul I 
Constructorul 
(7—5), pt. 3-4 
grad — Inter 
(6-4), pt.
— C.S.M. 
pt. 7—8 : 
Petroșani

4 Tlm. 
Tim. II 
Constr. 
(8-10), 

16—9 99

ÎN SEMIFINALELE
CXL“ LA HANDBAL I

final t 
: Univ. Tim. — 

Tim. 12—11 
: Radnicki Bel- 
Bratislava 11—5 
: Univ. Tim. H 

Sibiu 14—13 (7—6), 
Lie. 4 Tlm. — Jiul 
16—14 (10—5).

P. ARCAN 
coresp. principal

Ieri s-aul tras Ia sorți semifinalele „Cupei 
campionilor? europeni" la handbal masculin. 
Reprezentanta țării noastre. Steaua, va întîlni 
formația vest-germană V.f.L, Gummersbach, 
iar R. C. Cervenka (Iugoslavia) va juca cu 
Dynamo Burii». Primul meci al echipei Steaua 
este programat în ziua de 4 aprilie, Ia Bucu
rești, iar c<»l de-al doilea în ziua de 11 aprilie.
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DELFIN 701
iI

simbolul 
more a 
carea acestui 
fate, vigoare 
optimism.

deea lansării lui DELFIN 70 
reprezintă, cu siguranță, un 
simbol. Simbolul unei largi 
dezvoltări pe care înotul, sport 
atît de vitregit la noi, o re
vendică de ani de zile; 
unei vaste campanii de che- 
tineretului școlar spre practi- 

‘ sport dătător de sănă- 
și robustele, «curaj si

I
I
I

ale acestui sport

r".

seamă ale tenisului de masă
într-o serie de probleme vitale

Stagiunea de motocros 1970 s-a deschis duminică printr-un 
concurs desfășurat la complexul Metalul, de la Pantelimon, 
pe un traseu presărat cu cocoașe duble și triple, vaduri de

în ziarul de miine, răspunsul Măriei Alexandru, 
al lui Kjell Johansson, Bohumil Vana, Johnny 
Leach, Zoltan Berczik și Gheorghe Cobirzan

CODUL
NESCRIS

M*J[ vfrstaicil tșl, *- 
mintesc, desigur, 

ou oarecare nos
talgie, Bucureștiul din

tre cele două războaie, 
„Micul Faris" cum 1 se 
spunea pe atunci, cu o 
ușoară nuanță de inp- 
nle. Pe cheiul domoalei 
Dîmbovițe se aflau, răz
lețe, chioșcuri denumite 
puțin cam prețios „anti
cariat". Aici găseai de 
toate : reproduceri ief
tine de grafică, tomuri 
de drept civil și roman, 
versurile lui Voriain a- 
lături de fascicolele lui 
Connan Doyle „Sherlock 
Holmes”, „Suferințele 
tînărului Werther" ală
turi de „Cele două or
feline". Ba, cîteodată 
găseai (ca o culme a ra
finamentului intelectual) 
și operele unor cunos- 
cuți filozofi idealiști ca 
Herbert Spencer, Scho
penhauer sau Tagore.

Dar, de regulă, nu 
lipseau „Cheia visuri
lor" și i,Codul maniere
lor elegante”, cărți de 
căpătîi ale băieților de 
prăvălie și ale fetelor 
bătrîne. Prima, tălmă
cea fără greș cele mal 
îrjtortochiate visuri, iar 
a doua iniția fanții de 
cartier în diversele sti
luri epistolare, sau asu
pra celor mai potrivite 
maniere în vizite sau la 
balul de sîmbătă seara.

Prin nu știu ce întîm- 
plare, mi-am adus amin
te recent de acest cod, 
cu naivitățile și roman
tismul său desuet, și 
m-am gîndit că, în fond, 
cu toate păcatele sale, el 
pleda totuși pentru o 
atitudine civilizată, chiar 
dacă manierele și stilul 
recomandat ne duceau 
cu gîndul la inofensivul 
și ridicolul Rică Ventu- 
riano.

Marii majorități a ti
neretului de astăzi îi
sînt străine asemenea 
coduri, ce alimentau ilu
zii ieftine. Cele mai în
drăznețe aspirații devin 
•calitate concretă pen

ce! dotați șl sîrguin-

Ion BALAȘ

(Continuare 
tn pag. a 1»)

ILUZIA
JOCULUI
OFENSIV

După trei eta
pe, o concluzie 
se desprinde de
zolant de clar : 
echipele noastre 
practică jocul 
ofensiv numai pe 
teren propriu, în
deplinirea duble- 
lar sarcini (atac- 
apărare) și apli
carea presingu
lui, atîț de mult 
dezbătute 
dințele de 
nament, 
nînd de 
niul teoriei pure.

Unde este jo
cul ofensiv, jocul 
elastic, unde-i e- 
chilibrul care tre
buie să existe 
permanent între 
atac și apărare, 
unde-i acel veș
nic „du-te vino" 
ideal, legătura or
ganică dintre cele 
două comparti
mente și elas
ticitatea între
gului ansamblu, 
care fundamen
tează concepția

i
I

I

doileaMoinești, min.

în șe- 
antre- 
rămî- 
dome-

42: Ene Daniel trece de Pirvu și Ștefan,, 
al băcăuanilor. Portarul Cavei plonjează

fotbalului mo
dern practicat de 
marile echipe' 
contemporane, in
diferent dacă 
joacă în deplasa
re sau „acasă" ?

Pornind de la 
premisa elemen
tară că fotbalul 
se joacă : a) pen-

tru a nu primi 
gol, și b) pentru 
a marca goluri, 
echipele noastre 

conformează 
revo- 
ceea 
pri
cind 
tere-

se 
principiului 
luționat în 
ce privește 
mui punct, 
joacă pe
nul adversaru-

REPORTAJUL NOSTRU IH PARCUL ..23 AUGUST"

BAZINUL DE ÎNOT

inscriind
zadarnic...

Fotoi VIRGIL ONESA I

apă și alte obstacole natu
rale. Iată, in fotografie, pe 
doi dintre temerarii cursei 
seniorilor, O. Ștefani și C. 
Dovids, șarjînd spre un nou 
urcuș al parcursului. Citiți 
in pag. a Il-a cronica con
cursului inaugural.

.. .E început de săptămînă, 
și aici, în parcul „23 August”, 
tumultul duminicilor cu meci 
și galerii asurzitoare, cu 
aplauze și sirene a rămas de 
domeniul amintirii. E liniște, 
e lume puțină. Doar ici-cdo 
cîțiva pensionari savurează ul
timele vești ale gazetelor, iar 
puținii îndrăgostiți par gata 
să creadă că nimic nu se va 
schimba pentru ei, pînă la 
capătul lumii.

.. .Lăsăm în dreapta pati
noarul — acel „palat de ghea
ță’’ de care ne leagă niște ul
time evenimente de loc vesele

și
— și, in imediata apropiere a 
fostului turn de parașutism, 
astăzi părăsit, căutăm noul 
bazin de înot. Noul bazin, cu 
cele 8 culoare ale sale, lungi 
de 50 de metri.

în sfîrșit. iată-1 : un perete 
uriaș de sticlă, prin care dis
tingem — ne înșelăm oare ? — 
faldurile apei, alți doi, de ce
ramică, mai sobri, parcă mai 
tăcuți, de culoarea clorofilei.

Intrăm. Un culoar cu multe

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in vag. a 2 a)
Foto : ST. CIOTLOȘ

O imagine care, la prima vedere, ar părea dublă! In realitate, nu este vorba de altceva 
decit de reflectarea peretelui de sticlă și a tavanului in apa noului bazin acoperit, și de... 

măiestria fotoreporterului nostru, AUREL NEAGU

lui, încercînd să 
realizeze și 
de-al doilea 
ziderat cînd 
că acasă.

Dar 
zultate 
ceastă 
plistă 
Remarcăm aproa
pe invariabil că 
echipele aflate în 
deplasare și ju- 
cind cu apărările
Petre STEINBACH

cel 
de- 

joa-

la ce re
duce a- 

prea sim- 
strategie ?

(Continuare 
tn pag. a 3-a)

INT’LNIRI I
INTERNATIONALE 

DE VOLEI Șl BASCHET
Astăzi, începi nd de la 

orele 16, în sala Dinamo 
se va desfășura partida in
ternațională masculină de 
volei dintre echipele Di
namo și Mladost Zemun 
Belgrad. In continuare, 
va avea loc intilnirea de 
baschet dintre formațiile 
masculine ale acelorași 
cluburi.

I
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La Inițiativa Consiliului 
popular Rîșnov și a C.J.E.F.S. 
Brașov, sîmbătă și duminică 
au- fost sărbătoriți 40 de ani 
de rodnică activitate în prac
ticarea schiului la Rîșnov. 
Prezenți în sala de festivități 
a Casei de cultură, cei mai 
mulți dintre „veterani", care 
au introdus acest sport la 
Rîșnov și au fondat în 1930, 
Societatea de sport Rîșnov, 
au fost salutați de președin
tele Consiliului popular, 
președintele C.J.E.F.S., de 
F.R.S.B., președinți ai clubu
rilor și asociațiilor sportive 
brașovene, ca și de numeroși 
oaspeți veniți de la Azuga, 
Predeal, Săcele, Bușteni și 
Brașov. In cuvîntul lor, ofi
cialitățile și oaspeții au sub
liniat dragostea de schi a 
rîșnovenilor, au evocat rea-

lizările pe planul sportului 
de masă și al celui de per
formanță, evidențiind contri
buția „veteranilor" la răspîn- 
direa de care se bucură 
schiul în rîndul populației.

burilor și asociațiilor foste 
sau actuale rivale.

Duminică dimineața, pe 
Valea Cetății, în prezența 
unui public numeros, pionie
rii schiului rîșnovean și fon-

40 DE ANI DE RODNICĂ ACTIVITATE
A SCHIULUI RÎȘNOVEAN

Rezultatele „Cupei Postăvarul" la fond
Numeroși schiori, dintre care 
unii ce depășesc 60 de ani, 
au fost distinși de C.J.E.F.S. 
cu insigna „Merite în activi
tatea sportivă", iar
ției Bucegi Rîșnov i-au 
oferite cupe din partea

asocia- 
fost 
clu-

diști vîrstnici din alte loca
lități, adversari acum trei- 
patru decenii, s-au întrecut 
într-un concurs de ștafete, pe 
distanța a 5 km. Manifesta
țiile de simpatie adresate 
acestor veșnic tineri spor-

Fiecare elev — un înotător. Deviza 
ce călăuzește frumoasa inițiativă a 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, a Ministerului Invățămîntu- 
lui și C.N.E.F.S., are la bază o idee 
nobilă, cu multiple rezonanțe, experi
mentată deja în mai multe țări de pa 
glob. Inițierea în masă a elevilor de 
la orașe și sate în tainele plutirii pe 
apă și, o dată cu aceasta, dezvoltarea 
bazei materiale necesare practicării 
înotului — la proporțiile respective — 
constituie, într-o primă formă, scopul 
acestei acțiuni, unice în istoria notației 
românești.

Proiectele, vizînd perspective con
crete, s-au răspîndit la nivelul fiecărui 
județ, primind o largă adeziune. Afișe 
frumos colorate împînzesc deja întreaga 
țară, chemînd masele de elevi în jurul 
piscinelor. Se profilează chiar o între
cere în acest sens pe plan național, 
onorată în final cu premii și diploma 
speciale. Intenții frumoase, planuri ase
mănătoare. Dar vor putea ele singure 
garanta reușita întregii campanii ?

Un cadru organizatoric corespunză
tor, în care fiecare factor component
— organizațiile de pionieri, Inspecto
ratele județene ale Ministerului Tnvăță- 
mîntului și C.J.E.F.S. — să-și respecte 
atribuțiile ce-i revin este de la sine 
înțeles. Un sprijin concret din partea 
tu^ror profesorilor de educație fizică, 
a 'specialiștilor și tehnicienilor, precum 
și a unor instructori entuziaști, care să 
polarizeze în jurul lor elanul viitorilor 
delfini și să le stimuleze dragostea 
pentru practicarea acestui sport va fi 
binevenit. în fine, se impune deschi
derea largă a porților (fără obișnuitele 
restricții) tuturor piscinelor în fața tine
retului școlar și amenajarea — acolo 
unde condițiile naturale sînt propice
— unor bazine plutitoare (pe malul 
rîurilor și lacurilor), sau de dimensiuni 
reduse (în incinta școlilor) care nu ne
cesită cheltuieli deosebite. Acestea sînl 
condiții sine qua non pe care le im
plică un start bun și eficace, care să 
permită acțiunii DELFIN 70 o desfă
șurare de proporții spre atingerea 
scopului propus. Promitem că vom fi 
prezenți la cel dintîi rendez-vous al 
tuturor elevilor pe marginea bazinelor 
de înot.
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_____ JCrosul de la Skoplje a fost un accident!
Ani de-a rîndul alergăto

rii români s-au aflat prin
tre fruntașii diferitelor dis
tanțe afle competiției balca
nice de cros- Au fost, ediții 
în care majoritatea titluri
lor au fost cîștigate de spor
tivii noștri. In 1969 la Sko
plje comportarea sportivilor 
noștri a fost însă foarte 
slabă. Și totuși eșecul de 
anul trecut a fost apreciat, 
în cele' din urmă ca un 
simplu accident 
au existat, de faptl, 
motivări obiective, 
lui ’69 a fost la noi 
cu zăpadă și geruri 

ceea ce a impietat 
desfășurării. normale 
cesuluf de pregătire. Selec
ția pentru Crosul Balcanic 
s-a făcut ia Pitești, pe un 
teren cu gheață, alunecos, 
ca și pregătirea dinaintea 
competiției. Aceste argu
mente, prezentate de antre
norii lotului de fondiști, au 
trebuit luate în seamă de bi
roul F.R.A., care, vrînd-ne- 
vrînd, a acceptat ideea 
nui... accident.

Aceasta se întîmpla 
exact un an în urmă, 
luna noiembrie F.R.A. a 
ganiz.at la Snagov o impor
tantă consfătuire de lucru cu 
antrenorii de atletism din 
întreaga țară. între altele 
s-a discutat în mod detaliat 
și cu specialiștii alergărilor 
de semifond și fond. Cu ex
periența Grosului de la 
Skoplje, cu cea acumulată 
în timpul sezonului compe
tițiilor de pistă, antrenorii de 
fond au prezentat planuri de 
pregătire concrete și' au ară
tat numeroase doleanțe, alt
fel obiective pentru ca lu

ca 
pentru că 

unele 
Iarna 

grea, 
mari, 

asupra 
a pro-

crurile meargă bine și
foarte bine, pentru ca, Sn 
final la Crosul Balcanic de 
la București comportarea 
alergătorilor români să fie 
la nivelul celei de la edi
țiile trecute. Și federația de 
atletism a satisfăcut integral 
toate aceste cereri: pregă
tire la Băile Felix (condiții 
climaterice bune, teren de 
antrenament adecvat etc.), un 
traseu pentru Crosul Balca
nic cît mai plat și cu 
(antrenorii înșiși s-au 
pentru alegerea celui 
Buftea ne care s-au si 
organiza antrenamente 
săptămîni înaintea concursu- 

un schimb de experien-

iarbă 
decis 

de la 
putut 
cu 2

ță cu un specialist) de marcâ 
(reputatul antrenor vest-ger- 
man Paul Schmdit) etc. Ce 
mai discuție, pentru Crosul 
Balcanio de duminica trecută 
au fost create absolut toate 
condițiile pentru ca pregătirea 
să fie la înălțimea cerințelor. 
Și după ce au fost luate toate 
aceste măsuri, după ce s-au 
consumat energii prețioase, re
zultatele alergătorilor noștri 
au fost — în schimb — mai 
slabe decît la oricare altă 
ediție a Crosului Balcanic. Ce 
altă dovadă mai bună a aces
tor decepționant de slabe re-

Romeo VILARA

tivi au fost cea mai frumoa
să răsplată a competitorilor.

★
La Poiana Brașov, în ca

drul „Cupei Postăvarul" la 
fond : fete, 10 km : 1. Adria
na Barabaș (Tractorul) 1 h 
00:0 ; 2. Paraschiva Cojoca- 
ru (Politehnica) 1 h 00:45 ; 
3. Lucia Barabaș (Tractorul) 
1 h 03:25 ; 5 km, fete (ziua 
a doua) : 1. Marcela Leampă 
(Dinamo) 23:35 ; 2. A. Bara
baș 26:05 ; 3. L. Barabaș
27:13 ; 15 km, seniori: 1. Gh. 
Bădescu (Dinamo) 1 h 17:10 ; 
2. I. Țeposu (Dinamo) 1 h 
17:51 ; 3. Gh. Cimpoia (ASA) 
1 h 19:06; itafcta 3x10 km, 
seniori: 1. Dinamo 2 h 07:39 : 
2. ASA 2 h 15:33 : 3. Tracto
rul 2 h 30:05.

(Continuare în pag. a 2-a)

La puțin timp după start, atletele iugoslave s au și instalat 
la conducerea plutonului de alergătoare senioare

Foto; N. AURELMihai BIRA
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CROSUL DE
(Urmare din pag. 1)

LA SKOPLJE A FOST UN ACCIDENT!

Așadar, startul sezonului 
rugbystic de primăvară (re
turul campionatului național) 
a fost dat, echipele plecînd 
în cursa al cărei final va 
stabili ordinea lor pe scara 
valorică a rugbyului nostru 
pentru acest an. Să privim 
deci acest start, să ne adu
cem aminte și de trecutul se
zon competițional și, lăsînd 
pentru mai tîrziu pronosticu
rile privind ocupanții unui 
loc pe podium, SĂ ACOR
DĂM MAI MULTĂ ATEN
ȚIE APORTULUI CE-L A- 
DUC JUCĂTORII IN CA
DRUL FORMAȚIEI LOR, 1N 
ACEASTA IMPORTANTA 
CURSA PE ECHIPE.

De la început trebuie făcu
tă o remarcă îmbucurătoare 
asupra schimbării de stil ce 
începe să apară în jocul e- 
chipelor noastre, ofensiva, 
evident favorizată de noile 
prevederi regulamentare, cîș- 
tigîndu-și cîțiva adepți.

Ca spectator, admir dorin
ța permanentă de a ataca ce 
o manifestă jucători ca Țu- 
țuianu, Irimescu, Nica, Pom- 
piliu, Țibuleac, Daraban, Șer- 
ban, Peter, Roman, 
Miclescu, Rășcanu, 
Dinu, Dăscălescu, 
Braga și încă cîțiva 
Privesc și bănuiesc efortul e- 
norm ce-l depun acești jucă
tori ori de cite ori poartă a- 
cest stindard al atacului care 
este balonul de rugby. Pri
vesc cu necaz încercările lor 
distruse de nemilosul val al 
apărării adverse, la fel cum 
cu necaz observ starea ad
mirativ odihnitoare în care

Suciu, 
Fugigi, 
Beianu, 

alții.

se complac coechipierii celui 
ce îndrăznind să atace este 
înghițit de apărători.

Privesc și sînt tentat să 
cred că jocul lor devine in
dividualist, dinainte sortit e- 
șecului.

Așa să fie oare ? Nu I Ca
tegoric nu.

Acești jucători care o dată 
intrați pe teren se supun 
principiului de bază al jocu
lui, căutînd să înainteze cit 
mai adine în dispozitivul ad
vers, acești jucători care își 
dovedesc personalitatea nu 
sînt individualiști. Sînt sin
guri. Acțiunile lor nu sînt 
susținute de coechipieri. 
Este inutil să mai amintim de 
marele efort ce se depune 
într-un meci de rugby. Dar, 
este important de știut că 
pentru un randament maxim 
al echipei pe toată durata 
partidei acest efort trebuie 
împărțit egal pe umerii celor 
15 componenți ai echipei.

Or, în situația frecventă din 
cadrul echipelor noastre, cînd 
greul meciului, atacul în 
special, este dus de o mină 
de oameni (mereu aceiași), nu 
poate fi vorba de o împăr
țire judicioasă a efortului, și, 
evident, randamentul întregii 
echipe este diminuat.

Consecințele sînt normale. 
Echipele în apărare își orga
nizează sistemul defensiv, în 
funcție de posibilitățile de 
atac ale adversarului, mai 
precis in funcție de atacan- 
ții periculoși ai adversarului 
și astfel tendințele ofensive 
sînt rapid împinse spre eșec. 
Jocul devine fragmentat, cu 
aspect haotic, nespectaculos.

Pentru a se imprima un ac
cent mai ofensiv jocului, pen
tru a se micșora numărul în
treruperilor ce generează plic
tisitoarele și nespectaculoasele 
momente fixe, pentru ca prin 
rapidele inversări ale iposta
zelor atac-apărare, rugbyul 
să-și dovedească frumusețea și 
atractivitatea, va trebui ca 
cestor jucători, catalizatori 
atacului, să li se alăture și 
așa-zișii „transmițători"

a- 
ai

de 
profesie ai balonului, cei care 
aflați în postura atacantului 
devin stîngaci, jenați de ba
lon, folosind prea des 
vatorul" șut în terenul 
vers.

Celor ce ntu cunosc 
gustul unei încercări, 
celor ce aleargă un meci fără 
să întâlnească balonul le-aș 
face o propunere: încercați 
o... încercare ți veți des
coperi rugbyul.

„sal
ad-

încă
sau

Paul CIOBĂNEL

DE LA UN BUT
LA ALTUL

CLASAMENT, DIVIZIA A

1. Gr. Roșie
2. Steaua
3. Univ.
4. Dinamo
5. Știința
6. Politehnica
7. Farul
8. Agronomia
9. Rulmentul

10. C.S.M.
11. Vulcan
12. Progresul

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12 1
10 1
10 0

8 2
8 2
7 1
5 2
4 1
3 1
2 3
2 1 10
0 0 13

8
2
3
3
3
5
6
8
9
8

38
34
33
31
31
28
25
22
20
20
18
13

zultate decît faptul că din cei 
26 de concurenți români pre- 
zenți la startul celor! cinci 
probe doar trei (Valeria Ban 
la junioare. Eugen Negară la 
juniori și Alexandru Grosu la 
tineret) au urcat pe podium, 
pe locul trei și respectiv, doi. 
în rest nimic! Ba nu, am 
avut satisfacția cuceririi a 
două titluri de campion 
balcanici pe echipe, la tine
ret și la seniori, dar ele 
spun totuși prea puțin față 
de ansamblul strădaniilor 
întreprinse de F.R.A. și de 
alți factori pentru ca pregă
tirea să fie cea mai bună. 
Or, tocmai pregătirea n-a 
fost bună! Cu o zi înaintea 
competiției medicul lotului 
Doina Trancioveanu a decla
rat că din punct de vedere 
medical nu există nici un 
fel de problemă, (cu excep
ția îmbolnăvirii unui junior)

nu 
unei 
unei 

acest

că toți componenții echipe
lor se află în deplinătatea 
calităților fizice. Deci 
există nici măcar scuza 
stări de boală sau a 
stări de oboseală ! Din
punct de vedere lucrurile 
sînt clare. în schimb, aproa
pe fără excepție elergătorii 
și alergătoarele noastre s-au 
arătat incapabili să facă 
față cît de cît cerințelor 
diferitelor curse și aproape 
toți au terminat greu, fără 
putință de a se menține 
tntr-un finiș prelungit atunci 
cînd situația o cerea, mulți 
dintre ei pierzînd locuri de 
frunte pe ultima porțiune a 
traseului. Aceasta înseamnă, 
după părerea noastră, lipsă 
de pregătire !

La junioare, cu excepția 
clujencei Valeria Ban, cele
lalte trei componente ale 
echipei au evoluat slab : .Na
talia Andrei locul 6, Gher
ghina Iordache — 8 și Elena 
Sălăjan — 13 (au terminat

cursa 19 alergătoare). Era 
evident că principalele favo
rite Zlateva șl Kovacev (par
ticipante și anul trecut la 
Cros) dețineau un finiș pu
ternic și totuși în profida 
acestei evidențe, alergătoarele 
noastre n-au întreprins ni
mic pe traseu pentru a im
pune ele trena cursei, pen
tru a se detașa, eventual. 
Așa cum au alergat ni s-a 
părut că fiecare 
nată, de la bun 
înfrîngerea...

Dintre toți 
români cea mai
portare au avut-o juniorii 
(clasați în final pe locul IV) 
cu excepția lui Eugen Ne
gară și a lui Al. Deneș — 
rezervă introdusă în ultimul 
moment în formație —care 
l-a devansat cu 10 locuri pe 
Fl. Sandru, detașatul cîștigă- 
tor al crosului de selecție! 
Așadar Negară — 3, C. .
Dima — 11, Al. Deneș — 12, 
Fl. Sandru — 22, M. Ceacoi

era resem- 
început, cu

concurenții 
slabă com-

CAMPIONATUL NAȚIONAL LA A XVIIa ETAPĂ
FEMININ

HIDROMECANICA BRA
ȘOV — VOINȚA BUCUREȘTI 
2481—2398 p.d. Principala ur
măritoare a liderei 
tului (Voința Tg. 
Mureș) a stopat 
la Brașov, dato
rită — în special 
— slabei compor
tări a Elenei Mol- 
doveanu, care a 
doborit din 100 
bile 
Tot 
că 
liu 
nere 
dovedit o bună precizie,

clasamen-

care 
din 

mixte doar 
adevărat 

elevele antrenorului 
Beke, în majoritate 
cu reale perspective,

dintre ele trecînd cu ușurință 
peste 400 p.d.: Use Schmidt — 429, 
Viorica Orghidan — 427 și Ma
riana Antuș — 427. De la În
vinse, Cornelia Grecescu s-a 
simțit mai bine decît pe arena

București (f) învinsă la Brașov ® Meci 
la Mediaș ® Constructorul București —

MASCULIN
CONSTRUCTORUL BUCU

REȘTI — VOINȚA TG. MU
REȘ 5285—5153 p.d. Echipa an
trenorului

♦ Voința 

palpitant 
in revenire de formă ® Arădencele au făcut cel mai bun joc

338 popice, 
este însă

Iu- 
ti- 
au 

trei
■

Șl ARBITRII POT CONTRIBUI LA RIDICAREA ra
Mult timp arbitrajele au consti

tuit în baschet o problemă spi
noasă, extrem de greu de rezol
vat. In timp ce in sălile de sport 
din Capitală arbitrii noștri divi
zionari se întreceau in prestarea 
unor arbitraje dintre cele mai 
competente, în provincie situația 
se prezenta diametral opusă. Con
ducătorii jocurilor din campiona
tele republicane erau timorați de 
public, de oficiali, de antrenorii 
șl de jucătorii echipelor gazdă 
și, ca urmare, în final viciau re
zultatele I Au existat cazuri cînd 
oaspeții, totuși, terminau parti
dele victorioși, la diferențe mi
nime, și atunci arbitrii erau in- 
juriați, molestați sau... fugăriți 
pînă la gară 1 Greu de condus 
obiectiv in asemenea condiții, 
mai ales cînd biroul federal nu 
lua măsuri hotărite șl se mulțu
mea adesea numai cu jumătăți

BASCHETULUI ROMÂNESC! o

CLASAMENTELE
DIVIZIEI A

MASCULIN

1. Dinamo
2. Steaua
3. „U“ Cluj
4. „U“ Tim.
5. I.C.H.F.
6. I.E.F.S.
7. Rapid
8. Pollt. Buc.
9. Pollt. Gl.

10. Comerțul 
Tg. Mureș

11. Polit. Bv.
12. Voința Buc.

16 14
16 13
16 12
16 11
16
16
16
16
16

16
16
16

1.
2.
3.
4.
5.

8
8
7
7
5

5
5
1

1313-1101 
1337-1113 
1129-1044 
1235-1178 
1170-1221 
1078-1095 
1209-1209 
1095-1076 
1192-1222

30
29
28
27
24
24
23
23
21

de măsură. împărțea avertis
mente, hotăra disputarea întîlni- 
rilor oficiale în săli închise (dar 
cu spectatori strecurați Înăuntru) 
șl abia în ultimă instanță stabilea 
suspendarea terenului pe maxi
mum o etapă. Astfel de jumătăți 
de măsură i-au încurajat, mult 
timp, pe unii conducători de 
echipe din Galați, Iași, Craiova, 
Timișoara, Oradea și Tg. Mureș 
să continue cu asemenea prac
tici !

De cîțiva ani. modul de condu
cere a partidelor de baschet s-a 
schimbat. Au apărut o serie de 
arbitri cu prestanță, autoritari, de 
o corectitudine demnă de laudă, 
care au contribuit la buna des
fășurare a jocurilor, dînd o ga
ranție rezultatelor finale. Dintre 
aceștia nu trebuie să-i omitem 
pe unii ca Gh. Dutka și E. Hot- 
tya (Oradea), V. Kadar șl A. Ba
laș (Tg. Mureș), M. Aldea (Plo
iești), V. Chioreanu și dr. I. 
Ștlrbu (Cluj), P. Marin, dr. D. 
Chiriac, A. Berger, M. Rizea, M. 
Țănăsescu, Gh. Chiraleu, I. Pe- 
truțiu șl alții din București.

In aceste condlțiuni șl cu con
cursul activului voluntar al co
misiilor județene, jocurile au de
venit, peste noapte, echilibrate, 
oaspeții au început să acumuleze 
victorii pe care cu ani în urmă 
nici nu îndrăzneau să le spere. 
Și, ca o culme a celor arătate, 
în etapa a Vl-a a turului actua
lului campionat, toate cele patru 
echipe aflate in deplasare au ob
ținut victorii în dauna gazdelor I

Dar cu toate schimbările nota-

bile mai vedem î»că partide con
duse de arbitri lipsiți de compe
tența necesară diviziei A. De 
asemenea, asistăm la partide in 
care conducătorii lor fac exces 
de autoritate sau trec cu vederea 
numeroase acte de indisciplină 1 
O linie comună arbitrajelor jocu
rilor de baschet poate sprijini 
efectiv ridicarea baschetului ro
mânesc. O trăsătură autoritară 
proprie tuturor „cavalerilor fluie
rului", se impune a fi adoptată de 
urgență! Și un cuvînt hotărîtor In 
această privință îl poate avea 
Colegiul central de arbitri.

Este interesant de arătat 
arbitrii români internaționali, 
binecunoscuțl peste hotare pen
tru valoarea arbitrajelor pres
tate cu ocazia campionatelor eu
ropene, balcanice, „Cupei cam
pionilor europeni" șl „Cupe! cu
pelor", ca dr. D. Chiriac, Petre 
Marin, Gh. Chiraleu, Gh. Dutka, 
I. Hottya, A. Dănilă și alții nu 
aplică întotdeauna și la noi în 
țară maniera lor de a conduce 
jocurile.

Cu toate că se știe prea bine 
că în partidele Internationale 
lupta la panou este lăsată să 
se desfășoare mult mai liber, a- 
părarea agresivă este încurajată 
(bineînțeles în limitele regula
mentului) și nu se fluieră foarte 
strict orice atingere la mijlocul 
terenului, arbitrii noștri sînt, 
în majoritatea cazurilor, foarte 
exigențl 1 Din aceste motive este 
întreruptă, de cele mai multe ori 
nejustificat, cursivitatea parti-

că

_____  ___  produce deseori 
enervare în rîndurile jucătorilor. 

La stimularea combativității 
baschetbaliștilor noștri (caracte
rizați, în prezent, printr-o pasi
vitate alarmantă), atit prin ac
tivizarea lor pe toț timpul ce
lor 40 de minute de joc, cît și 
prin dirzenia cu care abordează 
întîlnirile. in special în apărare, 
se impune să colaboreze consec
vent toți arbitrii divizionari.

Șl dacă sîntem hotărîți să fim 
intransigenți cu actele de 
disciplină ale jucătorilor, 
aplicarea unor pedepse exempla
re, socotim că este tot atit de 
necesar a-1 sancționa, cu 
ceeași asprime, și pe conducăto
rii jocurilor care vor da dovadă 
de Incapacitate sau rea credință.

Considerăm că . ...... ' * ------
condiții aportul 

baschet poate fi 
termina, în mal 
instaurarea unul 
pe

delor, fapt care

ln- 
prin

a-

numai în aceste 
arbitrilor în 

eficient și de
ntare măsură 
climat sănătos 

terenurile noastre de joc.

Gh. BECHERU

vicepreședinte al secției de 
baschet Dinamo București

E. ALMER 2:15.5-200 m DELFIN
Șl Z. GIURASA 2:17,3-200 m

11
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15

21
21

1096-1195
1059-1255 
1040-1244. 17

SPATE LA REȘIȚA
FEMININ

Rapid 
Pollt. Buc. 
I.E.F.S. 
Mureș ui 
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8. Voința Bv.
7. Crișul
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9. Prog. Buc.

10. „U" Cluj
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25
24
24
20
20
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.CUPA SPORTUL-

1. Steaua 144 
p ; 3. „U" Cluj 
mișoara 104 p ; 
rești 80 p ; 6. 
Rapid 75 p ; 8. 
Pollt. Galați 63 
54 p ; 11. Polit. 
Voința 26 p.

p ; 2. Dinamo 1S4 
116 p ; 4. „U" Ti-

5. Polit. Bucu- 
I.E.F.S. 79 D ; 7. 
I.C.H.F. 74 p ; 9. 
p ; 10. Comerțul 
Brașov 43 p ; 12.

„CUPA EFICACITĂȚII**

1. Politehnica 63,30% (272—172), 
2. I.E.F.S. 59,50% (178—106), 3.
A.S.A. 59,30% (231-137), 4. Rapid 
58,60% (266—156), 5. Voința 57,50% 
(174—100), 6. Crișul 55,50% (216—
120), 7. Progresul 55,20% (218—
137), 8. „U“ 53,30% (212-113), 9.
Constructorul 50,80% (244—124), 10. 
Mureșul 50% (176—88). Precizăm 
că acest clasament este incom
plet. deoarece arbitrii meciuri
lor I.E.F.S. — Voința, Voința — 
Constructorul (din tur), „U“ — 
Voința, Mureșul — Constructorul, 
Voința — Crișul, A.S.A. — Mu
reșul, Mureșul — Crișul șl „U” 
— Progresul (retur) nu șl-au 
îndeplinit una din îndatoririle lor 
care constă în a trimite de ur
gență la F.R.B. foile de arbitraj.

REZULTATE LA
Masculin ; Constructorul 

Iași — Petrolul Ploiești 84—52 
(33—29), „U“ “
Constructorul
(38—23), A.S.A. Bacău — Ra
pid Buzău 92—39 (39—13),
Steagul roșu Brașov — Con
structorul Arad 76—74 
(40—36), Farul Constanța — 
Politehnica Iași 100—74 
(46—28), Medicina Timișoa
ra — Crișul Oradea 68—62 
39—31).

Feminin: „U“ Iași — 
Voința București 61—77

București —
Iași 67—42

(35—39), Medicina Timișoara 
— Metalul Salonta 38—74 
(21—32), Pedagogie Constan
ța — 
64—54
Brașov

Arhitectura București 
(23—20), Politehnica 
— „U“ București 

92—55 (47—28), Voința Tg. 
Mureș — Foresta Arad 65—45 
(29—21), Rapid II — Olimpia 
București 48—18 (30—9), Po
litehnica II București — 
I.E.F.S. II 25—72 (10—41),
Voința Oradea — Solidarita
tea SatuMare 52—84 (18—41).

In ultimele concursuri desfă
șurate la Reșița s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Eugen
Aimer 2:15.5 — 200 m delfin șl 
56,8 — 100 m liber — cele mai
bune performante in bazin scurt; 
Zeno Giurasa 2:17,3 — 200 m spa
te, cea mai bună performanță în 
bazin 
100 m 
— 100 
liber ; 
m spate : Al. 
100 m delfin ;
1:18,6, Ioana Sporea 1:18,7 — 100 
m spate ; Doina Litavet 1:27,1 și 
Julieta Mirosu 1:27,6 — 100 m 
bras.

scurt ; M. Hohoiu 64,o — 
spate, Daniela Corolu 63,8 
m liber și 5:01,2 — 400 m 
D. Wetterneck 1:11,7 — 100

Gherban 65,5 — 
Rodica Petruică

A. RUDEANU, coresp.

La deschiderea sezonului de motocros

COMPLIMENTE CARE AM VREA SA REZISTE
— P, Paxino

Dumlnică, pe o vreme splen
didă, a avut Ioc la baza sportivă 
Metalul din Capitală (Pantelimon) 
premiera stagiunii 1970 la moto
cros. Șl poate nu greșim dacă a- 
firmăm că aproape toți spec
tatorii, postați in dreptul celor 
mal dificile obstacole de pe 
parcurs, au venit pentru a-i re
vedea pe așii de la probele clasice 
de 250 cmc șl 500 cmc. De data 
aceasta, insă, concursul a mar
cat un moment de cotitură in 
evoluția alergătorilor specializați 
pe probe, toți avlnd să ia star
tul intr-o clasă națională pină 
la 500 cmc.

și N. Murgoci, învingătorii
Prin urmare, E. Seller (500 

cmc) și șt. Chițu (250 cmc), P. 
Paxino (500 cmc) și C. Dovlds 
(250 cmc), O. Ștefani (500 cmc) 
și A. Ionescu (250 cmc), FI. ște
fan (500 cmc) șl C. Goran (250 
cmc) — ca să amintim o parte 
dintre motocicliștli fruntași din 
București, Brașov, Cimpina, Plo
iești, care și-au disputat întîle- 
tatea duminică, s-au intercalat 
la start și au alergat împreună. 
Deși traseul l-a avantajat pe 
cineisutiștl, datorită deselor pa
liere, porțiuni unde cail-putere 
în plus își spuneau cuvîntul, 
cine ar fi crezut că principalii

în organizarea impecabilă a Olimpiei «w-

„CUPA PRIMĂVERII'* - UN MĂRJIȘOR PENTRU NOUE SEZON LOX
Dacă ziua bună s-ar cunoaște 

(... totdeauna) de dimineață, ar 
trebui să privim încrezători 
sezonul ciclist ’70, a cărui inau
gurare a fost spectaculos mar
cată duminică de „Cupa pri
măverii". Aflată la a Xll-a edi
ție consecutivă, tradiționala În
trecere de debut a rutierilor, 
organizată cu lăudabilă perse
verență șl pricepere de clubul 
Olimpia, a însumat aproape 
toate atributele specifice ; atră
gător cadru festiv, trasee co
respunzătoare pentru cele 5 
categorii de alergători, timp 
frumos, participare masivă (130 
de concurenți, dintre fruntași 
lipsind doar componențil lotului 
pentru „Cursa Păcii", aflați în 
Bulgaria) șt evident apetit com- 
petițlonal. Să fie într-un ceas 
bun 1...

Cursa vedetă a programului 
a constituit-o, desigur, cea a 
seniorilor (pe 80 km), cu start 
(ca de altfel la toate celelalte 
probe) de la km 7 al șoselei 
Oltenița, S-a rulat întins, grupat, 
vlntul lateral, destul de puter
nic, fiind înfruntat cu succes de 
majoritatea celor 42 sportivi. 
Dovadă și media orară din ve
cinătatea meritoriului (pentru 
început de „stagiune") 40 km. 
La întoarcere, pe ultima treime 
a traseului, am asistat la o frac

ționare în două mari plutoane, 
apoi la un final cu sosire in 
bloc, „Mărțișorul" revenindu-1 
luî Emil Rusu, în fața a 13 
rivali : 1. E. Rusu (Dinamo),
2h 02,28, 2. P. Soare (Steaua), 
3. C. Popescu (Voința), 4. C. 
Ciocan (Dinamo), 5. Fr. Gera 
(Metalul Plopeni), 6. C. Clobanu 
(Voința Ploiești) etc.

La fel de strînsă șl sosirea 
juniorilor mari care au avut de 
parcurs 40 km. La capătul unei 
dispute aprige, în cadrul căreia 
pregătirea și-a spus hotărît cu- 
vîntul, lăsînd 7 abandonați pe 
drum, multiplul campion Petre 
Dolofan (Steaua) a atacat cu 
mal multă hotărîre, trecînd pri
mul linia de sosire în lh 05:48. 
In același timp cu el alțf 7 ci
cliști, printre care A. Neagoe 
(Dinamo), N. Gherghinescu 
(Olimpia), P. Cîrneanu (Steaua), 
I. Nlcolae (Șc. sp. 1).

Mal bogată în start (35 față de 
31), disputa juniorilor mici a dat 
cîștlg de cauză Iul Petre Clmpo- 
eru, pus pe fapte mari în pri
mele verificări din acest an. El 
a epășit la sosire alțl 8 mezini, 
dintre ei Gh. Pîrvulescu fiind 
principal animator : 1. P. cim- 
poeru (Șc. sp. 3) 36:01 — pe
20 km, 2. M. Roșu (Dinamo), 3. 
P Vasile (Șc. sp. 3). 4. Gh. 
Pîrvulescu (Steaua), 5. M. Pop 
(Olimpia). Remarcăm că 13 alergă

tori au fost angajați într-o buscu
ladă (fără urmări) la ... km 13. 
Atenție deci la pregătirea de 
concurs I

„Semicursele" și „orașul" — cele 
mai mici categorii, autentice porți 
de intrare în ciclismul compell- 
țlonal — au fost, din păcate, să
race în participant! : doar 22. Ar 
fi de dorit ca numeroșii ucenici 
ai sportului eu pedale, dornici de 
afirmare, (fapt confirmat anul 
trecut și de reușitul concurs al 
ziarului nostru) să îndrăznească 
mal mult, înscrilndu-se în mai 
mare măsură la viitoarele con
fruntări de pe șosea. Mai ales 
că au cale liberă : nu 11 se cere 
nici o legitimare, cl doar o sim
plă fișă medicală. Clasamente : 
semicurse (10 km) — 1. Dan
Andrei (Steaua) 20:27, 2. L. Pe- 
trieeanu (Steaua) 20:40, 3. M.
Marin (Șc. sp. 1), S. Gh. Constan- 
tinescu (Olimpia), 5. A. Miliță 
(Șc. sp. 3) — același timp : oraș 
(5 km) : 1. Nicușor Cofocaru
(Șc. sp. 1) 10:53, 2. Vasile Tileanu 
(Confecția) 10:59, 3. c. Popescu 
(Olimpia) 11:50, 4. I. Nedelcu
(Steaua) — a.t.

Reprezentanții clubului STEAUA 
au reușit să-și adjudece „Cupa 
primăverii", trofeu acordat celei 
mai bune selecționate de juniori.

N. MARDAN

concursului inaugural —
animatori vor fi concurenții din 
categoria Inferioară ? Pe coline, 
la viraje șl peste cocoașe, cei de 
la 250 cmc manevrau cu mal mul
tă ușurință mașinile, cîștigînd 
teren. Șl dacă ștefan Chlțu nu 
ar fi strivit (în prima manșă 
cînd conducea autoritar) țeava 
de eșapament, de un dimb, fiind 
nevoit să abandoneze, ar fi cîș
tigat concursul, credem, în ma
niera entuziastă în care a 
cerlt primul loc In manșa a 
Victoria finală a revenit 
unui alt reprezentant al 
bului steaua, Petre Paxino.

cu-
doua. 

însă 
clu-

___ ______ ________ Am 
fl nedrepți dacă am ignora pe 
C, Dovlds, A. Ionescu, Fl. Ște
fan, C. Goran șl M. Banu care, 
alături de Paxino și Chițu, au 
cucerit simpatia publicului. Ne 
face plăcere să credem că res
pectivele complimente vor rezis
ta șl în viitoarele confruntări.

Surprizele neplăcute n-au lipsit 
totuși. Am reținut privirea dis
perată a lui E. Seiler, o. ștefani.
M. Banu și a altor pretendent! la 
locuri fruntașe cărora li s-au 
oprit motoarele cînd le era lumea 
mai dragă. Păcat 1

In deschidere, s-a desfășurat 
o probă rezervată tineretului. A 
fost atît de săracă în participa
re, îneît ne-a lăsat impresia că 
s-ar apropia dispariția acestui 
sport. Am numărat pe degete 
pe viitorii performeri, dintre 
care s-a detașat cîmpjneanul N. 
Murgocl.

CLASAMENTELE GENERALE : 
seniori — 1. p, Paxino (Steaua) 
8 p, 2. C. Dovlds (Metalul Buc.) 
6 p, 3. Fl. ștefan (Loc. Ploiești) 
4 P, 4. C. Goran (Poiana Cîmpi- 
na) 3 p, 5. A. Crisbai (St. r. Bra
șov) 2 p, fi. p. Fillpescu (I.R.T.A. 
rg. Jiu) 1 p ; tineret — i. n. 
Murgoci (Poiana Cimpina) 8 o, 
2. L Șeitan (Loc. Ploiești) 6 p, 
3 Gh. Oprescu (Steaua) 4 p, 4.
N. Ionel (Loc. Ploiești) 3 p, 5. 
P. Lișken (Steaua) 2 p 6 p 
Popescu (Met. Buc.) 1 p. ' '

Tr. IOANITESCU
P.S. Traseul a fost — în u- 

nele locuri — înmuiat din cauza 
ploilor, noroiul împroșetndu-i de 
sus pînă jos pe alergători. Mai 
mult ca oricind, concurenții me
ritau să fie răsplătiți pentru e- 
forturiJe depuse. Dar eîștigătorii 
n-au primit din partea organiza
torilor (clubul Meialul Buc.) nici 
măcar o strîngere de mină. (Tr. I.)

de acasă, înregistrind un re
zultat de valoare mondială : 
465 p.d., iar maestra emerită a 
sportului Crista Szocs s-a com
portat în nota ei obișnuită, 
adică bine — 418 p.d. (TR. I.)

METROM BRAȘOV — PE
TROLUL PLOIEȘTI 2396—2239 
p.d. în cursa pentru evitarea 
retrogradării, localnicele au ob
ținut o prețioasă victorie. De 
la gazde au „strălucit" Ileana 
Băncilă — 415, Aneta Grigo- 
re — 413 și Livia Răștăman — 
410. (T. MANIU — coresp.).

U.T.A. — VOINȚA CLUJ 
2350—2266 p.d.

VOINȚA TG. MUREȘ - 
LAROMET BUC. 2502—2411 p.d. 
Fruntașa clasamentului confir
mă, cîștigînd un meci de 
calitate. S-au remarcat : 
gareta Szemany — 433. 
Albert — 428, Ecaterina 
— 428, Erica Sas — 416 
Elena Trandafir — 435 și 
Tuțuianu — 416. (I. PAUȘ - 
coresp.).

GLORIA BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 2211—2239 
p.d.

VOINȚA CONSTANȚA — 
C.S.M. REȘIȚA 2347—2308 p.d.

bună 
Mar- 
Ana 

Dano 
(V.). 

Ioana

Poloiștii de la Dynamo 
Magdeburg au învins din nou 
formația Rapid. Scorul de 
9—7 (2—2, 1—1, 4—3, 2—1) 
a fost realizat de : Schiiller 
3, Hermans 2, Malkowski 2,

F. Popescu se pare 
că și-a regăsit rit
mul, învingînd pu
ternica formație 
din Tg. Mureș la 
capătul unui meci 
de bună factură 
tehnică. Realiza
torii principali : 

— 921, I. Popescu —C. Rudău .,
914 (C), și, respectiv, 'șt. Or- 
doc — 933. (Aurel PĂPĂDIE).

FLACĂRA CÎMPINA — 
C.F.R. TIMIȘOARA 4976—4759 
p.d. .Toc de uzură, în care 
gazdele cit și oaspeții s-au 
trecut în... nesiguranță. 
VÎRJOGHIE — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ 
RAPID BUCUREȘTI 5100—5098 
p.d. Spectatorii au fost pe de
plin mulțumiți, asistînd la o 
partidă 
timele 
jucători 
935 și 
904. (Z. 
resp.).

OLIMPIA REȘIȚA — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 5466—4969 
p.d. Formația lui Ion Micoroiu 
a surclasat echipa bucureștea- 
nă. Autorii principali ai victo
riei au fost : I. Băiaș — 970 
și I. Micoroiu — 967. (I. PLĂ- 
VIȚIU — coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
RAFINĂRIA TELEAJEN 5227 
—5104 p.d.

C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA 
CLUJ 5230—5019 p.d.

atit 
in- 
tC.

pasionantă pînă la ul- 
bile. Cei mai siguri 
: A. Chirilă (G) —
Al. Vrînceanu (R) — 
RÎȘNOVEANU — co

Herzog 2 de la învingători 
și Miu 4, “ '
Chirvăsuță de
Astăzi (bazinul Floreasea, de 
la ora 12) oaspeții vor întîlni 
echipa Dinamo București.

Firoiu. Băjenaru, 
la învinși.

— 25 și Gh. Mușat — 26 din 
cei 28 de juniori care au 
trecut linia de sosire. Slab, 
chiar foarte slab, mai ales 
Cornel Dima (cel despre care 
Paul Schmidt 
mai mult nici 
este cel mai 
fondist român) și Fl. Sandru 
care cîștigase selecția extrem 
de lejer, de convingător, Ce 
s-a întîmplat cu toți acești 
juniori în cele două săptămîni 
care au urmat concursurile 
de selecție ?

La tineret (19 sosiți) atleții 
români au fost parcă ceva 
mai aproape 
cu excepția lui 
care se pare că 
revenit încă 
succesului său din 
1968 cînd a cîștigat titlul 
european de juniori la 3000 
m. Adevărul este că Dima
— care i-a scos pur și sim
plu peri albi lui Dinu Cristea
— ca senior n-a mai înre
gistrat rezultatele juniorului 
Dima și împăunat de victo
ria de la Leipzig a comis 
sumedenie de greșeli, cele 
mai multe sancționate de 
antrenor, de club, de fede
rație din care n-a învățat 
nimic.

Senioarele, în baza unei 
tradiții statornicite la acea
stă competiție, au fost prin
cipalele purtătoare ale spe
ranțelor iubitorilor atletismu
lui din țara noastră. Dar ele 
au evoluat slab : Gabor — 
5, Fița — 7 (cu circumstanțe 
fiind junioară), Baciu — 8 și 
lacob 
echipa 
locul 
greoi, 
parcă 
prezentat și seniorii (25 so
siți) care au cîștigat, ce e 
drept competiția pe echipe, 
dar fără să se fi impus în
tr-un mod 
componenți ai formației 
încheiat cursa 
astfel : Cioca
— 5. Mustață
— 8, Andreica 
Marcu — 21.

Precum se vede, 
blu, comportarea 
lor noștri a fost și la acest 
cros la fel de modestă ca 
și în anul precedent, fapt 
care ne conduce — fără să 
vrem — la concluzia că la 
Skoplje n-a fost vorba doar 
de un simplu accident, așa 
cum s-a crezut, ci de o stare 
îngrijorătoare în ceea ce 
privește dezvoltarea actuală 
a probelor de semi fond și 
fond din țara noastră.

Pentru astăzi ne propuse
sem să mai discutăm și de
spre antrenori, ca și despre 
sezonul de crosuri care este 
sublim, putem zice dar lip
sește cu desăvîrșire. Spațiul 
propus a fost insă depășit 
cu aceste considerații gene
rale, așa că vom amina dis
cuția pentru un număr vii
tor.

afirmase, nici 
mai puțin, că 
talentat semi-

de posibilități,
Ion Dima 

nu șl-a 
din euforia 

august

— 9 (12 clasate) și 
s-a clasat abia pe 

trei. Ele s-au mișcat 
au fost fără vlagă, 

obosite. La fel s-au

evident. Cei 6 
au 

de 10 000 m
- 4, Rusnac
— 6, Scheible 

13 și

în ansam- 
alergători-

UN NOU DAR SPORTULUI ROMANESC
(Urmare din pag 1)

uși, apărate de litere mari, 
rostuite de o mină parcă tre- 
murîndă : „stația radio", „sau
nă", „duș", „cabinet medical’’...

Interlocutorul nostru, Stelea 
Buciu, șeful lotului de con
strucție al Grupului 102 din 
cadrul Trustului nr. 1, execu
tantul — în mai puțin de un 
an — al proiectului noului ba
zin de înot, interlocutorul no
stru, zicem, e tare zgîrcit cu 
vorbele, și am vrea să știm 
dacă în tăcerea aceasta, ne
diplomatică, se ascunde numai 
reținerea manifestată în fața 
carnetului nostru de note, sau 
însăși firea omului din față.

— Am auzit, sau am citit 
pe undeva, că tot ceea ce s-a 
făcut aici reprezintă.' în ter
meni tehnici, o lucrare 
Spuneți-ne, ce-ar trebui 
țelegem prin

— Simplu : 
anumit tip 
prima oară

unicat, 
să în

asta ?
o lucrare 

executată . 
în țara noastră; 

de aici, o sumedenie de so
luții

de un 
pentru

șute

de construcție inedite.
Vorba poetului, 
de... soluții ?

Ei bine, toată
— de 63 metri

dintre

această 
lungimehală

și 26 lățime — are un schelet 
de rezistență întocmit pe bază 
de beton monolit. Acoperișul 
— iată prima inovație ! — este 
alcătuit din grinzi preeompri-

mate, eu o lungime de 26 de 
metri și o inimă de...

— Inimă ?!
— Grosime, dacă vreți, de 

numai 15 centimetri ! Plafonul 
este fonoabsorbant, pe bază de 
tablă perforată și de saltele de 
vată centrifugă. în plus, sub
solul posedă o centrală termi- 

cu o instalație de ventila- 
o stație de filtre rapide, 

microlaborator și un punct 
clorinare a apei. In ceea 
privește apa din bazin, a-

că, 
tie, 
un 
de 
ce ,__ ....
ceasta se află într-o continuă 
circulație, fiind în permanență 
absorbită, trecută prin filtre 
șî repompată în piscină.

Datorită sistemului de filtr® 
rapide, apa va putea rămîne 
într-o bună condiție mult 
timp, netrebuind să fie schim
bată toată ziua-bună ziua 1

— Mult 
seamnă cite 
mini ?

— Nu. Apa 
tă o dată la

.. .Discuția
Lingă noi, cineva încearcă in
stalația electrică. Tuburile de 
neon se aprind ascultătoare, 
dar parcă — simplă impresie 
— mai rămîn multe întuneca
te... în dreapta, un tînăr nu
mără de zor plutitorii necesari 
balizării. De undeva, răzbate o 
voce: „Ce-ați făcut, dom’le, 
cu draperia ?“.,,

Soarele taie pieziș peretele

timp.,. Aata în- 
zile, cite săptă-

va trebui înlocui- 
patru-einci luni 1 

s-a terminat.

de sticlă, proiectînd umbre 
fantastice pe oglinda apei. Se 
aude distinct murmurul insta
lației aeroterme. Cu toate as
tea, e cald și, paradoxal, ne 
frig parcă... tălpile 1 Privim 
în jos. Gazda noastră rîde ju
căuș, discret :

— Da, pardoseala este fier
binte ! Pentru zilele de iarnă 
s-a amenajat un sistem de 
serpentine încălzite. Acum îl 
încercăm.

Colegul Aurel Neagu se ca
țără pe o scară, pentru a prin
de secvența cea mai reușită. 
Luminile se sting și se aprind 
ca într-o joacă fără sens. Tî- 
nărul continuă să șoptească, 
prins de ale sale : „o sută opt
zeci și unu, o sută optzeci 
și...“

O ultimă Întrebare înainte* 
plecării :

— Spuneți-ne, cînd va 
tul terminat ? Cînd va 
în folosință definitivă 
bazin ?

Pentru prima oară,
Buciu ne privește surprins. 
Poate n-a înțeles întrebarea. 
O repetăm. Ridică din umeri, 
de parcă s-ar scutura de o 
povară :

— Credeam că știți : peste 
cîteva zile, au loc primele an
trenamente !

— Mulțumim, 
rele primăverii, 
noastră aceeași 
brilă, ultimă, 
marilor vernisaje.

fl to
ll dat 

acest
Stelea

Ieșim «ub soa- 
lăsînd în urma 
atmosferă fe- 
premergătoare

CODUL NESCRIS
(Urmare din pag. 1)

cioși. Munca este acum etalo
nul valorii umane.

Familia, școala, locul 
muncă, organizațiile specifice 
tineretului, toate 
formarea omului 
societății noastre 
omului înaintat, 
de un profund umanism.

Dar, fără să vrei, te gîn- 
dești totuși cile norme scrise 
și nescrise ale comportamentu
lui social nu sînt ignorate de 
o anumită categorie de tineri, 
printre care bineînțeles și des
tui sportivi.

Realitatea noastră socială a 
trimis de mult la lada cu ve
chituri din podul bunicii „Co
dul manierelor elegante", dar 
nu și ideea unei elegante (so
bre, fără ostentație) în gîndi- 
re. exprimare și comportare.

O viață întreagă am nutrit 
admirație pentru sportivul cu 
comportare aleasă. îmi este vie 
in memorie distincția înnăscu
tă, dar și educată, a unui Sil
viu Ploeșteanu, Vintilă Cossi- 
ni, Ascanio Damian, manierăți 
(în sensul cel mai cuprinzător 
posibil) in viața de toate zile
le, manierat! pe terenul 
joc. reprezentanți ai celui 
autentic fair-play.

Reprezentanții generației 
rlupă război au dat o 
strălucire și noi valențe sporti
vului cetățean. Personalitatea 
acestuia a căpătat contururi 
mai largi, mai complexe. Era 
generația Iui Moina, Zcno Dra- 
gomir, Virgil Ludu. Mai tîrziu 
a venit cea a lui loli, Peneiu. 
Horațiu Niculau, apoi cca a lui

de

concură la 
de mîine al 
socialiste, a 

cult, pătruns

de 
mai

de 
nouă

Vernescu, Gruia și Luceseu și 
mulți alții, al căror exemplu 
de pasiune, dăruire, modestie, 
corectitudine și comportament 
civic constituie pentru genera
țiile succesoare un îndemn Ia 
muncă, seriozitate și ardoare, 
fără de care și cele mai au
tentice talente sucombă unde
va la hotarele banalei medio
crități, acolo unde încetează 
efemera speranță și începe lun
ga resemnare.

Codul, nescris încă, îl Învă
țăm în familie, la școală și în 
societate, în viața tumultuoasă 
ce o trăim, din exemplele de 
ieri, sau de azi. El te învață 
să spui în loc de eu, NOI, să 
respecți colectivitatea în care 
trăiești și prin care, în fond, 
te realizezi. El te învață ce 
este autodepășirea, setea de 
continuă perfecționare, te în
vață să prețuiești MUNCA, 
unică sursă morală a bunei 
stări și a succesului personal 
in viață, condiție inseparabilă 
a echității socialiste, în virtu
tea căreia fiecare primește în 
raport cu ce el însuși dă so
cietății. El te învață să-i res
pecți deopotrivă pe vîrstnici și 
pe tineri, ca și pe tine însuți. 
Să respecți respectul și gene
roasa admirație a publicului. 
Și tot el te învață pînă și re
gulile simple, dar Indispensa
bile în viață, ale bunei cuviin
țe și măsurii în vorbă și fap
tă.

Ignorarea aeestor reguli de 
conduită, încălcarea lor, uneori 
chiar sfidarea lor. se însoțesc 
adesea cu condamnabila îngă
duință a celor care privesc pa-

siv, dacă nu chiar încurajează 
astfel de atitudini.

Regretabila și grava igno
ranță în acest domeniu, de 
care suferă unii tineri, se ma
terializează fără greș în atitu
dinile de individualism și vede
tism, în tendința de căpătuia
lă rapidă și fără muncă, in 
lipsa de respect față de mun
că, în căutarea succesului fa
cil, fără transpirație (deci ne
durabil), în grosolănie în rela
țiile cu cei din jur, în bruta
litate sau mijloace incorecte în 
lupta sportivă, in lipsa de bun 
simț în comportament și ținu
tă.

Exemple 7 Se găsesc fără 
mari eforturi, poate chiar și 
în duminica ce urmează...

A venit cu certitudine tim
pul eradicării atitudinilor pa
sive și neutrale. Este timpul 
și cazul unei ofensive mai vi
guroase (și nu numai orale) 
la toate nivelele organizării 
sportului. Extirparea unor ase
menea racile, fie ele chiar pu
ține Ia număr, dar periculoa
se prin caracterul lor contagios, 
a devenit un comandament, o 
condiție a progresului sportu
lui nostru.

Este timpul să acționăm cu 
mai multă responsabilitate 
pentru salubritate morală de
plină în cluburile și asociațiile 
sportive, a căror funcțiune 
educativă trebuie să se racor
deze pe deplin la efortul ge
neral al societății noastre.

Este o cerință a fair-play- 
ului nu numai sportiv, ci și 
social. Aceasta este de fapt 
una din menirile fundamentale 
ale activității sportive.
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ezonul oficial de fotbal s-a reluat, 
de curînd, și-odată cu el s-a tre
zit, mai proaspăt ca oricind parcă, in
teresul pasionaților acestui joc. Uver
tura primăverii 1970, nu a fost zgîr- 
cită în evenimente, chiar dacă printre 

acestea nu am socoti nici unul dintre rezul- 
i țațele surpriză, înregistrate pe plan intern sau
' extern. Desigur că dintre noutățile cele mai

proaspete ar fi fost firesc să rețină atenția 
cele pur sportive, dar accentul a căzut, de 
această dată, asupra altor sectoare aflate mai 
puțin în vizorul opiniei publice dar care nu 

; pot scăpai atenției atît de polivalente a accs- 
l 'iteia. La Cluj, este înlocuit antrenorul Ștefan 

Cirjan și, gazeta studențească, editată la Bucu
rești și care’ excelează in informații sportive, 
mai ales din mediul universitar, nu ne-a putut 
etala cauzele reale sau convingătoare ale a- 
cestei măsuri; sancționat pe nedrept, după 
părerea Iul, de către F.R.F., C-tin Teașcă se 
gîndește din nou la o altă profesie ; trei echipe 
Joacă în deplasare cind au meciuri acasă de
oarece le-au fost suspendate terenurile, drept 
urmare a unor abateri din partea publicului 

> localcîțlva titulari (potențiali) ai naționalei 
J pentru Mexic ispășesc diverse pedepse și re

cent — am aflat și despre destituirea lui V. 
Mărdărescu din funcția de antrenor al echipei 
de tineret.

i E clar că un alt vînt își agită aripi proaspe
te prin camerele federației de fotbal, că unele 
ferestre nevrînd să se deschidă sar în țăndări. 
Resplrind noua atmosferă, în curs de prime
nire, ne întrebăm, totuși, dacă curentul stir- 
nit nu va ridica, odată cu praful de prin bi
rouri, și unele bune și folositoare deprinderi 
formate în niște ani de activitate, și chiar pe 
unii oameni dintre cei care mai pot fi încă 
utili?-’

Să fim corect înțeleși: federația face bine 
ceea ce face privindu-și în mod autocritic 

6 activitatea, devenind exigentă față de saia- 
riații și colaboratorii săi, intransigentă față de 
abateri, decisă să curme un rău sau altul, 
ivit in raza reflectorului său demascator. Dar, 
totodată, credem că ea s-ar cuveni să vegheze 
și asupra altor aspecte, la fel de importante, 
cum este, printre altele, modul de a lucra cu 
oamenii, de a-i forma in sensul dorit, de a 
îndrepta unele stări de fapte și prin pîrghia 

. pedepselor cu efect corectiv dar și prin măsuri
™---------------------

cu conținut educativ, cum de asemenea — s-ar 
cuveni ca în orice acțiune să fie permanent 
prezent un simț ai măsurii, al echității și al 
imparțialității. Străduința pe care forul fotba
lului și-o dă, in ultima vreme, pentru a mo
difica climatul adeseori pestilențial cuibării 
pe culoarele sale nu va putea avea bune re
zultate decit in condițiile arătate.

în ceea ce ne privește, am fi fost dispuși 
(poate în mod greșit) să trecem cu vederea 
unele bruscări, cum credem că a fost destitui
rea lui V. Mărdărescu, dacă președintele F.K.F., 
tov. M. Angelescu, nu ar fi încercat să ex
plice publicului, prin intermediul unui coti
dian, cauzele care au condus la măsura anun
țată de „Sportul" și de alte ziare, foarte pe 
scurt. Am fi făcut-o deși telefoanele și scriso
rile, cerindu-ne lămuriri suplimentare, au asal
tat redacția, convinși fiind că, pe de o parte, 
federația va da prilejul tuturor gazetarilor să-i 
cunoască părerile și — pe de altă parte — 
așteptînd ca Biroul F.R.F. să-și lămurească de
plin pozițiile In proxima sa reuniune. Repro
șul tov. M. Angelescu adresat celor trei zia
riști care au asistat la luarea măsurii de des
tituire a lui V. Mărdărescu și n-au relatat pe 
larg și cauzele este, într-un fel, un mod de a 
ne arăta cam cum ar trebui să ne facem me
seria. Dar, trecînd peste amănunt, ne amintim 
că unanimitatea de păreri nu a părut celor 
prezenți chiar monolitică, acolo fiind și oa
meni care au votat ce-i drept, dar au tăcut. 
Au gindit altfel, așa cum ne-au declarat-o 
chiar ei a doua zi, ceea ce, într-adevăr, nu se 
înscrie „în climatul general de principialitate, 
muncă serioasă și exigență", invocat de preșe
dintele F.R.F. întru validarea măsurii amin
tite. Or, d-sa. tocmai de la astfel de oameni, 
a obținut votul de destituire a lui V. Mărdă
rescu ! dar pe care ii dorește muncind cu „un 
înalt simț de răspundere, cu deplină principia
litate, fără rabaturi și clemențe", afirmînd că 
„dacă cineva a fost învățat altfel, sau își în
chipuie că prezența în corpul federal îi ab
solvă de asemenea răspundere elementară, se 
înșeală și nu are ce căuta aici".

Noi nu vrem să cădem în eroarea observată 
la alții — dînd sfaturi sau făcînd reproșuri — 
dar nici nu dorim să vedem repetîndu-se, la 
infinit, greșeli odată depistate, cu întregul lor 
cortegiu de neajunsuri. Atunci cînd este vorba 
de soarta unui om, a unui cadru tehnic recu

noscut, cu rezultate pozitive să se respecte 
ceea ce președintele F.R.F. recomandă în in
terviul citat: eliminarea în cea mai mare mă
sură a aproximației și elementului subiectiv în 
aprecierea abaterilor și stabilirea sancțiunilor. 
Cînd sînt concediați antrenori după un insuc
ces oarecare, să se acorde încredere celor care 
reușesc să cîștige cu echipa lor. Cînd cluburile 
renunță atît de ușor la cadrele lor tehnice, fe
derația să nu procedeze la fel ci să fie mai 
circumspectă.

Pastișîndu-I pe academicianul Zaharia Stancu 
am scrie: „Mărdărescu ? N-am auzit de Măr
dărescu" pentru a arăta că nu omul în cauză 
ne interesează ci cauza omului aflat în dis
cuție, oricare ar fi el. Dacă V. Mărdărescu a 
avut lipsuri, cum se spune acum, și cum nu 
ne îndoim că are, să nu se fi așteptat ca el 
să-și exprime o părere în dezacord cu Biroul 
sau cu unii membri ai acestuia, spre a fi ju
decat pentru alte greșeli mai vechi sau mai noi 
și exclus. Iar dacă un activist al federației nu 
are. Ia un moment dat, un punct de vedere 
comun cu cel al Biroului federal, fie el și gre
șit, nu trebuie să se rețină a și-I exprima, de 
teama de a nu suferi pedepse strașnice. Oricît 
ar fi greșit V. Mărdărescu, maniera în care a 
fost el destituit nu ’poate reprezenta un exem
plu pozitiv, încurajator pentru discuții ample 
și libere în forul de conducere al fotbalului 
nostru. Dacă ni se vor aduce, cît de curînd. 
chiar astă-seară. de pildă, noi dovezi vădind 
multipla sa vinovăție, nu vom fi înclinați să 
credem decît că principiile în numele cărora 
se acționează sînt, de fapt, sugrumate. Abia 
mascata enervare, ascunsă sub faldurile repeta
tei întrebări „De ce? De ce ?“ care precede 
interviul președintelui F.R.F. ar trebui de fapt 
să constituie un motiv de’ mulțumire pentru 
interesul manifestat al opiniei publice, pe care 
și presa este chemată s-o slujească. Cînd pu
blicul acesta, anonim dar puternic și tenace ca 
valul Oceanului (calm sau înfuriat, n-are im
portanță) nu va mai întreba : „De ce ? De ce ?“ 
sportul nu va mai avea nevoie de federații, 
acestea nu vor mai avea nici ele nevoie de 
activiști, iar presa nu va mai avea al cui 
ecou să se facă.

Dorește cineva așa ceva ?
De ce ? De ce ?

Em. VALERIU

Petrolul Molnești — Rarăul 
Cîmpulung 2—0 (2—0).

Nicolina Iași — Fulgerul Do- 
rohoi 3—0 (1—0).

Victoria Roman — Letea Ba
cău 2—0 (1-0).

Foresta Fălticeni — Minerul 
Gura Humorului 3—1 (1—0).

Constructorul P. Neamț — 
Penicilina Iași 0—0.

Textila Botoșani — Textila 
Buhuși 2—0 (1—0).

Minerul Comăneștî — C.F.R. 
Pașcani 1—0 (0—0).

CLASAMENT

(Corespondenți : I. lonescu, 
V. Diaconescu, G. Groapă, D. 
Crăciun, C. Nemțeanu, T. Un- 
gureanu, C. Ștefan).

1. Nicolina 16 9 5 2 35—14 23
2. Textila Bt. 16 10 2 4 30—17 22
3. C.F.R. 16 9 2 5 33—16 20
4. Victoria 16 8 3 5 41—18 19
5. Letea 16 8 2 G 26-15 18
6. Foresta 16 8 2 6 27-19 18
7. Petrolul 13 6 5 4 24—16 17
8. Minerul C. 16 7 3 6 20—25 17
9. Minobrad 15 6 3 6 13-22 15

10. Rar&ul 16 5 3 8 23—35 13
11. Construct. 16 4 4 8 18—28 12
12. Penicilina 16 5 2 9 14—40 12
13. Textila Bh. 16 5 1 10 20—27 11
14. Fulgerul 16 5 1 10 21—44 11
15. Min. G. H. 16 4 2 10 19—28 10

ETAPA VIITOARE (29 martie) i 
C.F.R. — Fulgerul. Textila Bh. — 
Minerul C., Minobrad — Nicolina, 
Rarăul — Foresta, Victoria — 
Minerul G. H., Penicilina — Pe
trolul, Constructorul — Letea.

Seria a Il-a
Rulmentul Birlad — Electro

nica Obor Buc. 2—0 (0—0).
Dunărea Brăila — Chimia 

Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 3—1 
(2-1).

Șoimii Buzău — Ancora Ga
lați 2—1 (0—0).

A.S.M. Tecuci — Petrolul 
Berea 1—1 (1—0).

Locomotiva Adj ud — Gloria 
C.F.R. Galați 2—1 (2—0).

Metalul Plopeni — Petrolis
tul Boldești 6-0 (0—0).

S.U.T. Galați — Metalurgis
tul Brăila 1—0 (1-0).

Unirea Focșani — Metalul 
Buzău 0—0.

CLASAMENT

(Urmare din pap. 1)

întărite, cu accentul decisiv 
pus pe defensivă, prea arare
ori obțin victoria sau măcar 
un joc egal. Atunci cui folo
sește, practic, acest mod de 
a aborda jocurile în depla
sare ? Firește, echipei gazdă, 
fotbalului însă în nici un 
caz ! '

Echipele noastre vor reali
za progrese în clipa cînd vor 
avea curajul să renunțe la 
această concepție și — con
vinse că atacul este tot atît 
de important ca și apărarea 
— vor juca absolut la fel 
de ofensiv In deplasare, ca 
și acasă.

Ignorăm prea mult un ade
văr devenit axiomatic, acela 
că între atac și apărare tre
buie să existe o relație de 
inter-acțiune și inter-condi- 
ționare permanentă.

Dacă echipele noastre ar 
ține seama de această pre
misă fundamentală ar folosi 
mai bine cele mai potrivite 
mijloace, care de fapt sînt 
două :

— cînd echipa este în po
sesia mingii, toți jucătorii 
trebuie să se considere în 
atac pentru a primi balonul, 
chiar cînd acesta se află la

(hf propriul portar, fiindcă por
tarul este primul atacant; 
deci toți V ceilalți coechipieri

, trebuie să se demarca pen- „ 
tru a primi mingea;

— cînd mingea este în po-

sesia celeilalte echipe, aceiași 
jucători — cei din apărare — 
trebuie să marcheze strict 
adversarii direcți care atacă, 
iar înaintașii vor exercita 
neapărat presingul asupra 
apărătorilor care dețin min
gea, spre a-i împiedica să 
inițieze fazele de atac din 
cîmpul lor.

Tot ce am spus mai sus, 
în sinteza unor constatări cu
mulate de-a lungul primelor 
trei etape divizionare, ar mai 
putea fi eventual pus sub 
semnul întrebării de către 
sceptici, dar există un mo
ment repetat matematic, pînă 
la similitudine și identitate, 
acela al confruntării cu echi-Iluzia jocului ofensiv

Dacă aceste mijloace sînt 
bine stăpînite de jucători, 
echipele pot desfășura un joc 
de nivel mult superior.

Observăm cu regularitate 
că înaintașii noștri nu efec
tuează decît foarte rar pre
singul asupra apărătorilor 
adverși, și, dacă pierd min
gea în acțiunile de atac, se 
opresc și abandonează lupta, 
nu exercită o presiune asu
pra adversarilor spre a-i de
poseda de minge în propriul 
lor cîmp sau a-i obliga să 
o joace mai repede și deci 
mai imprecis.

La rîndul lor, apărătorii 
nu-și marchează de aproape 
adversarii, preferind jocul 
la intercepție, care însă com
portă un anumit coeficient 
de risc și nu poate aduce în
totdeauna cele mai bune și 
sigure rezolvări.

pele străine de un anumit 
nivel.

Intre noi nu putem sesiza 
ușor propriile deficiențe, căci 
toți jucăm cam la fel și nu 
se observă.

Dar cînd întîlnim pe Vit
toria Setubal, pe Glasgow 
Rangers sau pe Arsenal, ca
potăm iremediabil, fiindcă 
adversarii noștri — chiar 
cînd nu sînt constelații eu
ropene — îndeplinesc sarci
nile duble ale fotbalului 
elastic modern, bazat pe miș
care multă, forță corporală, 
angajament fizic total, știin
ța deposedării, marcaj sever, 
presing și ritm susținut de 
joc.

Căci nu sistemele decid în- 
tr-o luptă, ci aceste lucruri, 
considerate de noi elemen
tare, care nu se cunosc sau 
nu se aplică.

Un joc la fel de bun în 
atac ca și în apărare — in
diferent pe care teren se 
dispută — iată ce poate să 
dea valoare și prestigiu căr
ții de vizită a unei echipe cu 
veleități.

Dar ar fi incomplet ceea 
ce s-a spus pînă aici, dacă 
nu am sublinia că toate aces
tea sînt realizabile numai pe 
fundalul unei pregătiri fizi
ce excepționale, care lipsește 
majorității echipelor noastre 
de club și a lipsit chiar și 
echipei naționale, în bunele 
sale jocuri pentru calificare 
de la Atena, Lausanne și 
București,

De aceea, jocul ofensiv, 
despre care vorbim atît de 
mult în presă și la ședințele 
de fotbal teoretic, rămîne 
deocamdată o iluzie...

CAMPION AIUL t CHIPELOR 
DE TINERET-REItRVJ

• Duminică, la Constanța, Fa
rul a dispus de Univ. Craiova cu 
1—0 (0-0).

1. Crișul 17 15 1 1 33-11 31
2. Din. Bacău 18 12 1 5 42-19 25
3. Din. Buc. 18 11 0 7 36-17 22
4. „U“ Cluj 18 10 2 6 26-21 22
5. Steaua 18 846 26-24 20
6. Petrolul 18 756 19-20 19
7. Farul 18 756 24-27 19
8. U.T.A. 18 666 29-21 18
9. Steagul roșu 18 567 21-23 16

10. Univ. Craiova 17 557 19-21 15
11. Jiul 18 639 21-31 13
12. A.S.A. 18 558 23-33 15
13. Politehnica 18 6 2 10 18-28 14
14. C.F.R. 18 369 19-33 12
15. F.C. Argeș 18 4 4 10 13-28 12
16. Rapid 18 4 3 11 13-25 11

(Corespondenți : E. Solomon, 
I. Baltag, I. Stănescu, V. Do- 
ruș, E. Stan, M. Sima, T. Sl- 
riopol, V. Manoliu).

1. Metalul 17 10 6 1 38- 9 26
2. Șoimii 17 8 6 3 26—16 22
3. Electronica 17 9 3 5 44-17 21
4. Ancora 17 9 3 5 31-18 21
5. Chimia 17 9 3 5 29—24 21
6. A.S.M. 17 8 3 6 28—20 19
7. Petrolistul 17 7 5 5 22—21 19
8. Metalurgistul 17 6 6 5 18—18 18
9. Rulmentul 17 8 2 7 23—32 18

10. Metalul B. 17 7 3 7 24-21 17
11. Gloria CFR 17 6 3 8 19—28 15
12. S.U.T. 17 5 4 8 17—22 14
13. Unirea 17 3 7 7 17—30 13
14. Dunărea 16 3 4 9 20—31 10
15. Locomotiva 17 3 3 11 13-35 9
16. Petrolul 16 2 3 11 11—38 7

ETAPA VIITOARE (29 martie) : 
Gloria C.F.R. — șoimii, Metalur
gistul — Petrolul, Electronica — 
Metalul P., Ancora — Locomoti
va, Metalul B. — Dunărea, Rul
mentul — S.U.T., chimia — Uni. 
rea, Petrolistul — A.S.M.

Seria a IlI-a

V. STĂNESCU-ANTRENORUL SELECȚIONATEI SECUNDE 
IAR C. CERNĂIANU-AE ECHIPEI DE TINERET

Federația română de fotbal 
a stabilit ca pregătirile se
lecționatei secunde a Româ
niei să fie conduse de antre
norul Valentin Stănescu, iar 
de cele ale echipei de tine
ret să se ocupe antrenorul 
C. Cernăianu.

Jucătorii selecționatei se
cunde urmează să fie convo- 
cați în zilele de 30 și 31 mar
tie Ia București, unde vor 
avea de susținut una sau 
două partide amicale in com
pania unor adversari ce vor 
fi desemnați zilele acestea.

Marina Mangalia — Cimen
tul Medgidia 0—0.

Mașini-unelte București — 
Electrica Constanța 3—2 (2—1).

I.C.A.B. Arcuda — Delta 
Tulcea 0-1 (0—1).

Laromet București — Celu
loza Călărași 1—1 (0-0).

S.N. Oltenița — Petrolul Vi
dele 2—0 (0—0).

I.M.U. Medgidia — Voința 
București 1—0 (0—0).

Olimpia Giurgiu — Unirea 
Mînăstirea 1—0 (0—0).

I.T. Constanța — Tehnome- 
tal București 1—0 (1—0).

(Corespondenți : 1. Cioboată. 
P. Peană. FI. Sandu, P. Aurel. 
I. Prcdescu. R. Avram, P. 
Burciti, N. Teodorescu).

Minerul Lupeni — Dunărea I 
Calafat 2-0 (2—0), *

Energetica Tr. Severin -Ș 
Metalul Topleț 2—1 (1—0).

C.F.R. Caransebeș — Electro
motor Timișoara 0—0.

Victoria Tg. Jiu — Vulturii 
Textila Lugoj 0—1 (0—1);

Progresul Strehaia — Furni
rul Deta 0—2 (0—1). '•(

Steagul roșu Plenița — Mi
nerul Motru 1—0 (0—0).

(Corespondenți : I. lacob, Șt. 
Marton, I. Fotescu, Gh. Do- 
breanu, Gh. Mutașcu, O. Vil- 
ccanu, D. Gheorghe, I. Julea).

CLASAMENT

1. CJ.M.T, 17 11 2 4 32—12 24
2. Mln. Bocșa 17 9 4 4 27-18 22
3. Vulturii 17 9 2 6 43—22 20
4. Min. Lupenl 17 9 2 6 30—16 20
5. Victoria Ca

ransebeș 17 8 4 5 23—18 20
6, Electromotor 17 8 3 6 25-23 19
7. Victoria

Tg. Jiu 17 8 2 7 27—22 18
8. Mln. Motru 17 8 1 8 19—17 17
9. St. roșu 17 7 3 7 24-22 17

10. C.F.R. 17 6 4 7 28—23 16
11. Metalul 17 7 2 8 28—43 16
12. Furnirul 17 7 2 8 20—35 16
13. Energetica 17 5 4 8 20—35 14
U. Dunărea 17 6 1 10 28—28 13
15. Unirea 17 5 2 10 22 -38 12
16. Progresul 17 2 4 11 17-41 8

ETAPA VIITOARE (29 martie) : 
Minerul Lupenl — C.F.R., Furni
rul— Vulturii, Progresul — UMT. 
Electromotor — Dunărea, Minerul 
Motru — unirea. Victoria Caran
sebeș — Steagul roșu, Metalul — 
Minerul Bocșa, Victoria Tg. Jiu 
— Energetica.

Seria a Vl-a
Arieșul C. Turzii — A.S.A; 

Sibiu 1—3 (0-2).
Mureșul Deva — Arieșul 

Turda 2-0 (1—0).
Independența Sibiu — Mine

rul Baia de Arieș 2—0 (1—0).’ 
Minerul Teliuc — Ind. sîr- 

mii C. Turzii 3—0 (1-0).
Victoria Călan — Minaur 

Zlatna 2—0 (2—0).
Știința Petroșani — Aurul 

Brad 2—0 (1-0).
Metalul Aiud — Minerul 

Ghelar 5—0 (3—0).
Soda Ocna Mureș — Tehno- 

frig Cluj 1-0 (l—0).

CLASAMENT

(Corespondenți : I. Donciu, 
I. Simion, I. lonescu, I. Ladis- 
lau, V. Giinter, T. Gornea, L 
Smadi, Gh. Tăutan).

l. Minaur 17 10 2 5 29—15 23
2. Arieșul

Turda 17 8 5 4 17—12 21
3. Metalul 17 7 6 4 26— 9 20
4. Min. Ghelar 17 7 6 4 19—16 20
5. Victoria 17 8 3 6 21-21 19
6. Mureșul 18 6 5 5 21—16 17
7. Arieșul

C. Turzii 17 7 3 7 23—19 17
8. Soda 17 7 3 3 20—23 17
9. Independența 17 7 3 7 16—19 17

10. Ind. sîrmll 17 6 4 7 18—16 16
11. Știința 17 6 4 7 16-16 16
12. Min. Teliuc 17 6 3 8 19-22 15
13. A.S.A. 17 5 4 8 14-22 14
14. Aurul 16 6 19 16-25 13
15. Tehnofrlg 17 5 3 9 10—19 13
16. Minerul

B. Arieș 17 5 3 9 17—32 13

ETAPA VIITOARE (29 martie) : 
Minaur — Știința, victoria — 
Soda, A.S.A. — Arieșul Turda, 
Minerul Ghelar — Aurul, Ind. 
Sîrmll — Independența, Mureșul
— Minerul Bala de Arieș. Tehno- 
frlg — Arieșul C. Turzii, Metalul
— Minerul Teliuc.

Seria a VXI-a
Foresta Năsăud — C.I.6;

Gherla 1—2 (0-0).
Metalul Salonta — Topito- 

rul B. Mare 0—1 (0—0).
Bihoreana Marghlta — Da

cia Oradea 2—1 (2—0).
Dermata Cluj — Unirea Dej 

0—1 (0—0).
Chimistul B. Mare — Glo

ria Bistrița 0—1 (0-1).
Victoria Cărei — C.I.L. Si» 

ghetul Marmației 2—0 (0—0).
Dinamo Zalău — Bradul Vi» 

șeul de Sus 0—3 (0—0).
Constructorul B. Mare — 

Someșul S. Mare 2—0 (1—0).

Loto—Pronosport
CIȘTIGATORII EXCURSIILOR 

TURUL POLONIEI OFERITE LA 
TRAGEREA LOTO A MĂRȚIȘO

RULUI DIN 6 MARTIE 1970
Categoria 1 — 33 excursii : 1.

Antal Vida — • Arad ; 2. Ioan
Kunsi — Timișoara ; 3. Sara Hu- 
bes — Brașov ; 4. Elena Strole — 
Brașov ; 5. Răducan Nlca —
Brașov ; 6. Costache Gheorghiu — 
Brăila ; 7. Ana Oros — Buzău ; 8. 
Lajos PethB — Turda ; 9. Die 
Gămălan — Constanța ; 10. Con
stantin Doiță — com. Dragoml- 
rești, jud. Dîmbovița ; 11. Gheor
ghe Chiriță — Galați ; 12. Marcu 
Marcovicl — Iași ; 13. Ludovic
Chira — Bala Mare : 14. EUsabe- 
ta Tînjală — Bala Mare ; 15. Su- 
sana Virghlnaș — corn. Idegiu 
de Jos, jud. Mureș ; 16. Constan
tin Jlreghl — Piatra Neamț; 17. 
Ionel' Ulian — Bicaz ; 18. Gheor- 
ghe Focșa — Ploiești ; 19, Mihai 
Teodorescu » — ploiești ; 20.
Gheorghe Bunghez — Comarnic ; 
21. Constantin Barb — com. Cis- 
hădie, jud. Sibiu ; 22. losit Sl- 
mescu — Sibiu ; 23. Ion Dănescu 
— corn. Dumbrăveni, jud. Sibiu;
24. Antonia Ferentz — Timișoara;
25. ștefan Cornean — Timișoara;
26. Franclsc Cozlec — Lugoj ; 27.
Ladlslau Iungebert — Lugoj ; 28. 
David Schwartz — București; 29. 
Venera Petredeanu — București; 
30. Ion Iancu — București ; 31.
Gheorghe Negolță ■— București ; 
32. Mihaela Ulmescu — Bucu
rești ; 33. Zoe Stănescu — Bucu
rești.
MARILE AVANTAJE OFERITE 
DE NOUA FORMULA LA PRO- 
t NOEXPRES

Numai astăzi mal aveți posi
bilitatea să vă procurați bilete 
pentru concursul Pronoexpres de 
miercuri 25 martie. Acest con
curs se va desfășura după O 
NOUA FORMULĂ care vine în 
sprijinul partlcipanților, creînd 

• mari avantaje : se mărește șan- ’ 
sa de cîștlg prin introducerea 
eîștigulul cu 3 din 8 la extrage-’ 
rea a Il-a ; se extrag 14 numere 
în loc de 13, ca la concursurile 
anterioare ; se Introduc 4 cate
gorii de premii fixe în bani ; se 
atribuie premii pe 12 categorii 
(6 la extragerea I șl 6 Ia ex
tragerea a II-a).*

Amănunte la agențiile LOTO- 
PRONOSPORT. ,
PESTE 15.000 CÎȘTIGURI LA 
CONCURSUL PRONOEXPRES DIN 

18.DI.1970 «
EXTRAGEREA I : Categ. a 

in-a : 8,20 variante a 26.182 lei ; 
a IV-a : 70,10 a 1,021 lei; a V-a : 
100,80 a 710 lei; a Vl-a : 3.917,20 
a 50 lei.

EXTRAGEREA A II-A : Categ. 
A : 0,20 variante a 27.592 lei ; 
Categ. B : 3 a 18.395 lei; Categ. C: 
9,6o a 5.740 lei; Categ. D : 57,80 
a 500 lei; Categ. E ; 835,40 a ioo 
lei: Categ. F : 10.822,70 a 20 Iei.

CIștigător la categoria A — Bru- 
dan Dionisie din Hunedoara. 2 
premii )0% a 27,592 lei, in total 
55.184 lei.

• în cele 18 etape ale 
campionatului diviziei A 
s-au marcat 392 de goluri, 
în cele 7 meciuri dispu
tate duminică s-au înscris 
12 goluri.
• In primele etape 

returului trei echipe 
ciștlgat In deplasare, 
semenea rezultate au
Uzat : C.F.R. Cluj (1—0 cu 
A. S. Armata, etapa a
XVI- a), „U“ Cluj (2—1 cu 
Dinamo București, etapa a
XVII- a) șl U.T.A. (1—0 cu 
Crișul, etapa a XVIII-a).

ale 
au 
ă- 

rea-

• în clasamentul gol- 
geterilor campionatului 
diviziei A conduc Tălavu 
II (Steaua) și Neagu (Ra
pid) cu cile 12 goluri, Voi- 
nea 3 din 11 m (Steaua) 
și D. Ene (Dinamo Ba
cău). cu cite 11 goluri, 
Dumitrache — 1 din 11 m 
(Dinamo București) cu 10 
goluri, Oblemeneo — 1 din 
11 (Universitatea Craiova) 
cu 9 goluri.

• Șl In ultima etapă,

• în clasamentul gol- 
geterllor diviziei B, seria 
I, conduce Caraman (Por
tul Constanța) cu 10 go
luri, fiind urmat de Tiron 
(Metalul Tirgoviște), Pană 
(Dunărea Giurgiu) și Mus
tață (Gloria Bir Iad) cu cite 
9 goluri. în seria a TI-a, 
pe primul loc se află Kun 
I — 2 din 11 m (Politeh
nica Timișoara) cu 11 go
luri, Dobîndă — 2 din 11 
m (Politehnica Timișoara)

p), 8. Universitatea Cluj 
1 361 p (Cimpeanu 123 p), 
9. steaua 1 356 p (Sătmă- 
reanu 13o p), 10. Steagul 
roșu 1 324 p (Adamache 140 
p), 11. C.F.R. Cluj 1 :;07 p 
(Soos 132 p). 12. Farul
Constanța (un joc mal 
puțin) 1 284 p (Ștefănescu 
119 p), 13. Politehnica laș! 
1281 p (Constantlnescu 122 
p), 14. Universitatea Cra
iova (cu două jocuri mal 
puțin) 1 258 p (Oblemsnco
118 p), 15. A.S.A. Tg. Mu-

CLASAMENT

1. I.M.U.M. 17 9 6 2 21- 7 24
2. Celuloza 17 9 4 4 23—16 22
3. S.N.O. 17 7 7 3 23—12 21
4. Delta 17 8 5 4 26-19 21
5. Tehnometal 17 8 3 6 31—19 19
6. Unirea 17 8 3 6 25—21 19
7. Electrica 17 8 3 6 20- 19
8. Cimentul 17 7 5 5 14—15 19
9. Laromet 17 6 4 7 24—25 16

10. Voința 17 4 7 6 19-26 15
11. I.T.C. 17 5 5 7 12-20 15
12. Petrolul 17 5 4 8 16—23 14
13. Olimpia 17 5 4 8 15—25 14
14. Mașini-unelte 17 5 3 9 24-23 U
15. Marina 17 3 6 8 18-22 12
16. I.C.A.B. 17 3 3 11 21-43 9

ETAPA VIITOARE (29 martie) : 
Electrica — Delta. Tehnometal 
— I.M.U.M., Olimpia — Mașini- 
unelte, Unirea — Marina. Voin
ța — I.T.C., Celuloza — S.N.O., 
Petrolul — I.C.A.B., Cimentul — 
Laromet.

(Corespondenți : D. Nistor, 
G. Cotrău, A. Pașeaiău, II. 
Mircea. V. S&săranu, Tr. Sila- 
ffhy. M. Bonțofu, R. Pop).

e Duminică, echipele în
vingătoare au ciștlgat me
ciurile respective cu o di
ferență de un punct. Deci, 
s-au înregistrat 3 scoruri 
de 1—0 șl unul de 2—1. 
în celelalte partide, ter
minate cu scoruri de e- 
galltate, au fost consem
nate de două ori 0—o și 
o dată 3—3.
• Golgeterll etapei a 

XViii-a : Doru Popescu 
(Dinamo București) cu 3 
goluri și D. Ene (Dlnamo 
Bacău) cu 2 goluri.

cavalerii fluierului au 
fost. în genera), la înălți
me, fiind notați cu multe 
stele. Cei 7 arbitri au 
primit următoarele cali
ficative : 3 cite 5 stele, 3 
cite 4 stele și unul, ~8 
stele.
• Cele 22 de partide dis

putate in returul campio
natului diviziei A au fost 
conduse de 20 de arbitri. 
Doar 2 dintre el au ar
bitrat cite 2 partide, iată 
numele lor : N. Ralnea șl 
I. Ritter.

și Petrică (Olimpia Ora
dea) cu cite 10 goluri.
• După acordarea no

telor din această etapă, 
„constanța echipelor" după 
18 etape se prezintă astfel: 
1. Rapid 1 431 p (LUPES- 
CU 148 p), 2. F. C. Argeș 
1 409 p (Niculescu 147 p).
3. Jiul 1 402 p (Stan 130 P).
4. Dinamo București 1400
p (Gherghell 125 p), 5.
Petrolul 1 397 p (Dincuță 
134 p), 6 Dinamo Bacău 
1 375 p (Ghlță 139 p). 7. 
U.T.A. 1361 p (Domlde 138

reș 1 252 p (Caniaro 122 p), 
16. Crișul (cu un joc mai 
puțin) 1 178 p ~ 
112 p).
• Situația In 

Petschowschl", 
etape, se prezintă in fe
lul următor : 1. Petroșani 
9,00. 2. Oradea 8,80, 3. Pi
tești 8,62, 4. Brașov 8.33, 
5—6. Ploiești și Arad 8.22, 
7. București 8,14, 8. 
stanța 8,00, 9. Iași 
10. Cluj 7,66, 11.

7,22, 12. Craiova 6,87, 
Tg. Mureș 6,77.

(Popovici

Troleu) 
după 18

Con- 
7,87, 

Bacău 
13.

Seria a IV-a

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
y.

10.
11.
12. 
13. 
11. 
13. 
16.

CLASAMENT

Gloria 17 10 4 3 41—13 24
CIL Gherla 17 10 3 4 29—15 23
Someșul 17 9 4 4 27-12 22
Victoria 17 9 4 4 29—16 22
Construct. 17 10 2 5 26-19 22
C.I.L.
Sigilatul M. 17 9 3 5 24—16 21
Unirea 17 8 3 6 33—21 19
Dermata 17 7 5 5 25—15 19
Bradul 1? 9 0 8 18—2‘) 18
Chimistul 17 6 3 8 25—25 1$
Metalul 17 6 2 9 18-31 14
Foresta 17 4 4 9 17-31 12
Dinamo 17 4 4 9 15—33 12
Bihoreana 14 4 3 10 13—30 11
Topitorul 17 3 3 11 14-30 9
Dacia 17 2 5 10 11—32 9

A DOUA REPREZENTATIVA 
DE JUNIORI A ROMÂNIEI 
PLEACĂ AZI LA CANNES

Al doilea lot de juniori al 
României urmează să plece 
azi, pe calea aerului, Ia 
Cannes, unde va participa Ia 
binecunoscutul turneu cu a- 
celași nume. După cum se 
știe, precedenta ediție a tur
neului a fost cîștigată de pri- 

ț ma echipă de juniori a țării 
noastre. Primul joc pe care-1 
vor • susține juniorii români 
la actualul turneu se va dis
puta miercuri (in nocturnă), 
adversară fiind echipa ita- • 
liană A.C, Milan.
a ■imni——a—

Universitatea Craiova 
s-a înapoiat din Iran 

__TAROM de 
Beirut, a sosit echipa de fotbal 
Universitatea Craiova, care a par
ticipat, la Teheran, la competiția 
dotată cu „Cupa Prieteniei".

După cum s-a mal anunțat, 
universitarii craiovenl s-au clasat 
pe locul trei în competiția la care 
au participat.

Astăzi, Universitatea Craiova va 
rămîne In Capitală, urmlnd ea în 
cursul serii să plece la Constanța, 
unde miercuri va susține partida 
restanță, din cadrul etapei a 
xvin-a, cu Farul.

Aseară, eu cursa

ARBITRII ETAPEI A XlX-a
A DIVIZIEI A

H POLITEHNICA — DI
NAMO BACAU : Gh. Liniona, 
ajutat la linie de R. Stîncan 
și A. Paraschiv (toți din 
(București)

■ STEAGUL ROȘU — RA
PID : Em. Vlaiculcscu, ajutat 
la linie de M. Moraru și M.

(toți din Ploiești)
C. ARGEȘ — „U“ 
G. Bîrsan, ajutat la

Vasiliu
■ F. 

CLUJ : 
linie de Gh. Ștefănescu și V. 
Liga (toți din Galați)

■ PETROLUL — FARUL : 
I. Ritter (Timișoara), ajutat 
la linie de I. Boroș (Timi
șoara) și A. Crișan (Arad)

■ DINAMO BUCUREȘTI — 
STEAUA : A. Rădulescu, aju
tat la linie de C. Bărbulescu 
și F. Coloși (toți din Bucu
rești).

■ C.F.R. — CRIȘUL: G. 
Popovici, ajutat la linie de 
D. Ghețu și M. Bică (toți din 
București)

» UNIV. CRAIOVA — 
A. S. ARMATA : C. Petrea, 
ajutat la linie de Șt. Lazăr

REÎNCEPE campionatul
REPUBLICAN AL JUNIORILOR

Șl ȘCOLARILOR

și I. Gheorghiță (toți din 
București)

■ U.T.A. — JIUL : V. Fă- 
dureanu, ajutat la linie de 
V. Toma și O. Dragotescu 
(toți din București)

La 29 martie 1970, se reia 
campionatul republican al 
juniorilor și școlarilor.

Ora oficială dc începere a 
meciurilor, stabilită de Fe
derația română de fotbal, 
este 13.

Unirea Drăgășani — Caral- 
manul Bușteni 0—0.

T.U.G. București — Prahova 
Ploiești 2—1 (1—0).

Progresul Corabia — I.R.A. 
Cîmpina 1—2 (0—2).

Flacăra roșie București — 
Petrolul Tirgoviște 0—0.

Dacia Pitești — Unirea Cîm
pulung Mușcel 1—0 (0—0).

Carpați Sinaia — Sirena 
București 3—1 (0—1).

Chimia Tr. Măgurele — Pro
gresul Balș 1—0 (1—0).

Comerțul Alexandria — Au
tobuzul București 1—0 (1—0).

(Corespondenți : D. Denghel, 
S. Florian, I. Predescu, A. Pă
pădie, I. Udrescu, G. Irimi- 
noiu, I). Gruia. M. Bizon).

ETAPA VIITOARE (29 martie) S 
Dlnamo — Dermata. Bradul — 
Constructorul, Metalul — C.I.L. 
Gherla, C.I.L. Sighetul Marmației 
— Chimistul. Dacia — Someșul^ 
Gloria — Foresta. Topitorul — 
Bihoreana. Victoria — Unirea.

Seria a VIII-a

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele i

Adresa :

CP FOTBAL

CLASAMENT

1. Autobuzul 17 11 4 2 36—12 26
2. Carpați 17 9 6 2 30—14 24
3. Comerțul 17 10 3 4 24—18 23
4. Caraimanul 17 7 8 2 25—12 22
5. T.U.G. 17 9 4 4 29—18 22
6. I.R.A. 17 9 4 4 19-16 22
7. Chimia 17 8 4 5 24—13 20
8. Prahova 17 5 6 6 27—18 16
9. Sirena 17 5 6 6 19-20 16

10. Flacăra 17 4 7 6 12—12 15
11. Unirea D. 17 5 2 10 19—28 12
12. Petrolul 17 3 6 8 18—28 12
13. Unirea. C. 17 2 7 8 18—28 11
14. Dacia 17 4 3 10 14—32 11
15. Progresul B. 17 2 6 9 11—29 10
16. Progresul C. 17 2 6 9 14—41 10

ETAPA VIITOARE (29 martie) : 
I.R.A. — Unirea C.. Sirena — 
Comerțul. Petrolul — Progresul B., 
Autobuzul — carpați, Prahova — 
Chimia, Caraimanul — Flacăra 
roșie. Unirea D. — Dacia, Progre
sul C. - T.U.G.

Avîntul Reghin — Unirea 
Cristurul Secuiesc 2—2 (0—2).

Torpedo Zărnești — Colorom 
Codlea 1—0 (0—0).

Metalul C. Mică — Carpați 
Brașov 2—0 (1—0).

Medicina Tg. Mureș — Vitro- 
metan Mediaș 3—0 (0—0).

Chimia Oraș Victoria — 
Lemnarul Odorheiul Secuiesc 
2—1 (2—0).

Tractorul Brașov — Oltul 
Sf. Gheorghe 3—0 (1—0).

Chimia Făgăraș — Chimica 
Tirnăveni 1—0 (0—0).

Viitorul Gheorghieni — Mi
nerul Bălan 0—0.

(Corespondenți : C. Tinea, C. 
Chiriac, M. Făliciu, I. Ducan, 
E. Aslan. C. Gruia, B. Stolciu, 
L. Karda).

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

A.................................................. ........................
B . . . . ............................... . . , .
C . . . . ..................................................
O.................................................................

I CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA
GRUPA

Seria a V-a

CLASAMENT

1. Tractorul 17 13 1 3 48— 8 27
2. Chimia 

Făgăraș 17 12 2 3 3G—14 26
3. Oltul 17 11 1 5 43—18 23
4. Lemnarul 17 11 0 6 47—24 22
5. Colorom 17 10 2 5 34—21 22
6. Metalul 17 8 2 7 30—26 18
7. Chimia

Or. Victoria 17 8 1 8 24—23 17
8. Minerul 17 7 3 7 20-23 17
9. Chimica 17 8 0 9 27—22 16

10. Carpați 17 6 4 7 16—20 16
11. Torpedo 17 6 3 8 22—20 15
12. Unirea 17 S 3 8 23—36 15
13. Avîntul 17 4 3 10 20—46 11
14. Viitorul 17 4 3 10 10-42 11
15. Vitronietan 17 3 3 11 16—41 0
16. Medicina 17 2 3 13 14-48 7

ETAPA VIITOARE (29 martie) e 
Torpedo — Lemnarul, Minerul — 
Tractorul, Unirea — Chimica, 
Chimia Făgăraș — Metalul, Avîn
tul — Colorom, Carpați — Chimia 
Or. Victoria. Vttrometan — Viito
rul, Oltul Medicina.

Unirea Orșova — Victoria 
Caransebeș 2—1 (l—0).

U.M, Timișoara — Minerul 
Bocșa 1—1 (0—l)e



MELANIA DECUSEARĂ PRINTRE FRUNTAȘELE
CONCURSULUI DE LA RHEYDT

A luat sfîrșit con
cursul internațional 
de sărituri de la 
Rheydt. Campioana 
țării noastre, Mela
nia Decuseară, a 
avut o evoluție me
ritorie în probele 
de trambulină (1 m 
și 3 m), urcînd de 
două ori pe podiu
mul premiatelor. 
Ultimele rezultate 
tehnice :

Turn (m) : 1. Di- 
biasi (Italia) 429,63 
p, 2. Cagnotto (Ita

lia) 427,93 p, 3. 
Schwemmer (R.F.G.) 
418,71 p, ...8. I. Ga- 
nea 340,20 p ; Com
binată : 1. Cagnotto 
1465,83 p, 2. Dibiasi 
1394,29, 3. Schwem
mer 1231,77 p, 4. I. 
Ganea 1077,87 p ; 
Trambulină 1 m (f): 
1. Milena Duckova 
(Cehoslovacia) 341,82 
p, 2. Marcela Bohu- 
nova (Cehoslovacia) 
294,78 p, 3. Melania 
Decuseară 293,55 p ;

Trambulină 3 m (f):
1. Duckova 385,98 p,
2. M. Decuseară 
324,78 p, 3. Merja 
Nyberg (Finlanda) 
313,56 p ; Turn (f) :
1. Duckova 332.25 p,
2. Regina Krause
(R.F.G.) 299,10 p,
3. Bruna Rossi (Ita
lia) 288,03 p ; Com
binată : 1. Duckova 
1060,05 p, 2. Bohu- 
nova 859,95 p, 3. 
Laura Kivela (Fin
landa) 822,66 p.

La Moscova:

UTIL SEMINAR INTERNATIONAL PENTRU 
ANTRENORII DE GIMNASTICĂ
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REPUBLICA SUD AFRICANĂ 
EXCLUSĂ DIN „CUPA DAVIS“Î

Republica Sud-Africană, țară în care se practică 
discriminarea rasială in sport, a fost exclusă 
anul acesta din competiția internațională de tenis 
dotată cu „Cupa Davis“. Această hotărîre a fost 
luată în adunarea extraordinară a țărilor partici
pante, luni seara, la Londra.

TARI LA „CUPA NAȚIUNILOR"
_> 7 7 ->

Corespondentă specială de la Stockholm

ASTA SEARA, SUEDIA-CEHOSLOVACIA 
SE JOACĂ CU CASA ÎNCHISĂ...

După cum s-a anunțat în 
ziarul nostru, în capitala 
Uniunii Sovietice a avut 
loc recent tin seminar in
ternațional cu participarea 
a numeroși antrenori de 
gimnastică din Europa. Din 
partea Federației române 

de gimnastică au luat par
te la această acțiune MARIA 
SIMIONESCU, antrenoare 
federală, și Mircea Bădu- 
lescu, antrenor la clubul 
Dinamo București. Am ru
gat-o pe 
deralS, să 
că cîteva 
seminarul 
Moscova.

Din inițiativa Federației 
gimnastică 
vietică, la 
ganizat un 
trenorii de 
feminine din Europa. Este 
vorba de o acțiune cu carac
ter tehnic, metodic și practic, 
care s-a bucurat de prezența 
unor cunoscuți specialiști din 
14 țări ale continentului eu
ropean. După opinia mea, se
minarul a cunoscut un 
mos succes. Lecțiile au fost 
prezentate de candidați și doc
tori în științe pedagogice, an
trenori emeriți ai U.R.S.S., iar 
demonstrațiile practice au fost 
făcute de binecunoscute stele 
ale gimnasticii sovietice : Vo
ronina, Karasiova, Șabalina. 
Aria problemelor dezbătute a 
fost destul de largă : planifi
carea pregătirii gimnaștilor de 
loturi, realizarea unei temei
nice pregătiri fizice, orienta
rea și nivelul gimnasticii spor
tive pe plan mondial după 
Jocurile Olimpice din Mexic 
s.a. De un real folos s-a do
vedit pentru participant! pre
lucrarea metodică a tuturor e- 
xercițiilor impuse pentru cam
pionatele mondiale din acest 
an, precum și unele elemente

antrenoarea fe- 
ne împărtășeas- 
impresii de 
desfășurat

Ia 
la

de 
So- 
or- 
an-

din Uniunea 
Moscova a fost 
seminar pentru 
loturi masculine și 

din

fru-

11-
Și

foarte grele din exercițiile 
ber alese. S-au prezentat 
s-a lucrat practic cu cîteva 
aparate simple pentru măsu
rarea detentei, a forței și s-au 
efectuat unele teste, cu ajuto
rul echipelor U.R.S.S., în le
gătură cu dezvoltarea calită
ților fizice ale gimnaștilor.

Cîteva personalități marcan
te ale F.I.G. au făcut cunos
cut, în mod oficial, că, după 
îndelungi discuții, au fost în
vinse dificultățile ce amenin
țau la un moment dat însăși 
organizarea campionatului
mondial, astfel că, în luna oc
tombrie, la Ljubljana, în Iu
goslavia, cei mai buni gim- 
naști ai lumii șe vor întîlni 
în tradiționala lor întrecere.

Este, de asemenea, intere
sant să menționez că, după 
cum ni s-a comunicat la se
minarul de la Moscova, cu pri
lejul viitorului campionat 
mondial se va da o nouă ori
entare exercițiilor impuse. Ast
fel, la fiecare aparat se pre
conizează stabilirea unui nu
măr de elemente grele, ce ur
mează a fi incluse în exer
cițiu intr-o anumită succesiu
ne. Rămîne Ia latitudinea fie
cărei Federații să-și alcătu
iască compoziția exercițiilor, 
cu obligația ca, la fiecare apa
rat, toată echipa să aibă 
xerciții identice. In viitor, 
xercițiile impuse vor avea 
valabilitate de 4 ani, nu

VICHY (prin telex). Celebra sta
țiune balneară Vlchy este gazda 
celei de a doua ediții a „Cupei 
Națiunilor” F.I.R.A. pentru ju
niori. De abia sosită în localitate, 
delegația română a șl putut ob
serva, cu ajutorul puzderiei de 
afișe precum și din conversațiile- 
comentariu care preced și susțin 
orice eveniment sportiv, că aici 
sportul a fost șl va fi la loc de 
cinste. A avut loc Crosul Națiu
nilor, al cărui start a fost puter
nic populat Cu mari campioni șl 
a cărui desfășurare a ținut multă 
lume cu sufletul la gură. Apoi, 
simbătă și duminică, este pro
gramat' un turneu internațional 
masculin șl feminin de baschet 
și. în sfîrșit (și nu pe ultimul 
loc), orașul va găzdui întrecerea 
celor mal buni rugbyști juniori 
de pe continent.

In ce-1 privește pe reprezen
tanții noștri la „Cupa Națiunilor", 
el vor pleca miercuri la prînz spre 
teren puțin handicapați de pe 
urma călătoriei care s-a dovedit 
a fi mal mult decît Incomodă.

Rugbyștli noștri au așteptat pină 
la aproape de miezul nopții legă
tura de tren spre Vlchy, Iar dru
mul cu trenul a luat sfîrșit de 
abia la 5 dimineața, așa incit cul
carea la ora 6 și jumătate dimi
neața a încheiat în mod nedorit 
și nescontat un voiaj care avea 
toate șansele de a rămîne, altmin
teri, o amintire plăcută. E drept, 
că unele defecțiuni organizatorice 
sînt cauza acestor mlniaventuri, 
dar handicapul rămîne handicap.

Despre turneul de rugby, ca 
atare, vă putem spune la ora 
transmisiei doar că în primul 
meci România va întîlnl Spania, 
că meciurile vor fi găzduite de 
două stadioane, respectiv stadio
nul Municipal șl Central Omni- 
sport, precum și că cea de a opta 
participantă va fi selecționata R.F. 
a Germaniei, calificată în dauna 
rugbyștilor olandezi. în sfîrșit, 
mal este de amintit amănuntul că 
meciurile au 
cepînd de la

G.

loc în cuplaj în- 
ora 15, ora Franței.

RUSSU-SIRIANU
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De la trimișii noștri speciali Luptă pentru puc intre hocheiștii 
echipa Cehoslovaciei

polonezi și cehoslovaci, in
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partida cîștigată cu 10—2 de
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STEAUA A CONFIRMAT ÎNALTA El VALOARE
e- 
e- 
o 
2 

ani ca pînă acum, compoziția 
lor puțind fi schimbată, pe 
baza elementelor grele date de 
F.I.G., in fiecare an.

Delegația noastră a apre
ciat utilitatea acestui seminar, 
propunînd organizarea lui pe
riodică în perioadele de odih
nă activă a loturilor naționale, 
cu care prilej să fie abordate 
și unele probleme legate de 
pregătirea artistică a gimnas
telor. (c. m.)

Calificarea echipei 
semifinalele 
încă un 
militari.
Honved Budapesta, 
team redutabil. Prin 
și gabarit Takaos, Adorjan și 
Varga se impun în lumea 
handbalului, iar prin colabora
rea cu Fenyo, Fiizes și colegii 
lor se încheagă un colectiv 
cu veleități în competițiile in
ternaționale de club. Nu tre
buie uitat nici faptul că din 
echipa Steaua majoritatea ju
cătorilor au parcurs un lung 
și_ extenuant program de pre
gătire și competițional, care 
a avut ca virf C.M. din Fran
ța. în aceste condiții victoria

C.C.E. 
suoces al 
Campioana

Steaua în 
reprezintă 
sportivilor

Ungariei, 
este un 

tehnică

obținută de campioana Româ
niei la capătul dublei întîlniri 
cu Honved, în cadrul sferturi
lor de finală ale C.C.E. devine 
o performanță. Este adevărat 
că echipa lui Oțelea deține 
trofeul continental, dar, după 
cum se știe, orice lider este 
abordat cu un plus de ambi
ție fiindcă în compania lui 
orice performanță capătă o 
strălucire aparte. Este exact 
situația în care se află echipa 
Steaua în cea de a X-a ediție 
— jubiliară — a 7.Ț.Ț. 
fața spectatorilor din Buda
pesta Adorjan et comp, 
dorit 
mare 
diferență — care să le aducă

cu ardoare o 
prestigiu — :

C.C.E. In
au

i victorie de 
la 7 puncte

PARTICIPAREA URUGUAYUEUI LA C.M. DL FOTBAL ÎN PERICOL!

ce

vaste

ar 
lor

face 
în

de 
Pe- 
apa

șl unul de 
ibogaină). 

Penarol auunei 
de protes-

s-ar 
mult, 

iată că, atunci cînd se 
că presiunile microbiști- 
riî conducerii clubului

meciului cu Nacional 
pe care Penarol l-a 

„Cupa campionilor 
Sud" (Copa Llberta- 

dintre pilonii acestei 
ai naționalei, Omar 
Julio Cesar Cortes,

eril acuzaților, selecționați în na
țională,~ au amenințat cu boieo- 

■se face 
Printre 

portarul 
conside-

ta — a „mâner 
și anume că fn 

discuție niște 
strecurat pe 

apa minerală

Se pare că sorții sînt nefavora
bili „echipei celeste" acum, în 
preajma campionatelor mondiale. 
După „ultimatumul" sindicatului 
fotbaliștilor, prin care acesta ce
rea asigurarea salariului pe tot 
anul pentru jucători, șl după „re
volta speranțelor" (tinerii fotba
liști de la alte cluburi decît Pe
narol șl Nacional chemați în lot), 
un alt incident amenință să com
promită pregătirea echipei uru- 
guayene șl participarea ei la C. M.

în pauza 
Montevideo, 
susținut în 
Americii de 
dores), doi 
formații șl 
Caetano șl 
au fost acuzați, în urma contro
lului antidoping, de a fi folosit 
droguri stimulente. îndată ce a 
aflat de rezultatul — pozitiv — 
al controlului. Comitetul Națio
nal pentru Educație Fizică din 
Uruguay a hotărît suspendarea 
celor doi fotbaliști pe 3 luni de 
zile (este prima sancțiune, pen
tru dopaj, din istoria fotbalului 
acestei țări), ceea <■- ~
imposibilă prezența 
Mexic.

Știrea a dat loc 
nolemicl, declanșată 
tul celor doi acuzați, care s-au 
proclamat nevinovațl, avlnd de 
partea lor întregul Penarol. in
clusiv conducătorii. Aceștia • din 
urmă au invocat într-un prim 
moment o „manevră criminală" 
și au cerut Investigații în acest 
sens din partea poliției, susțlnînd 
că între prelevare și sigilarea 
eprubetelor trebuie să se Ii pe
trecut ceva necurat. Coechipi-

tarea C. M. dacă „nu 
dreptate" colegilor lor. 
solidarizanți se află 
Ladislau Masurklewicz, 
rat unul dintre cei mai buni din 
lume la ora actuală (de care 
echipa celestă nu se poate, în 
nici un caz, lips’) și Pedro Ro
cha, jucătorul nr. 1 al Urugua
yului. Fără fotbaliștii lui Pena
rol, se crede că echipa națională 
uruguayană n-ar mai fi ea în
săși, valoarea 1 s-ar diminua 
extraordinar de

Dar 
credea 
lor șl ale _________  _______
Penarol, dezbaterea din presă și 
amenințările cu boicotarea C.M. 
vor determina Federația urugua
yană de fotbal să ia atitudine, 
astfel îneît să nu fie periclitată 
participarea la mondiale, o dez
văluire ulterioară a produs stu
poare în rindul opiniei publice. 
De fapt, în urma unor bănuieli, 
întreaga echipă Penarol fusese 
supusă controlului, la sfîrșitul 
meciului. Concluzia : toate ana
lizele au rezultat pozitiv (deci 
toți jucătorii au fost drogați) 1 
In fața acestei revelații, condu
cătorii lui Penarol susțin ipo
teza — modificată 
vrei criminale", ț. 
pauza meciului în 
„complotiști" ar fi 
ascuns droguri în ....... .........
folosită de jucători. Deocamdată, 
însă, C.N.E.F. a rămas neclintit 
pe poziție. Reacționînd vehement. 
Uniunea fotbaliștilor urugua- 
yenl a stabilit pentru zilele ur-

mătoare — după cum informea
ză cotidianul italian „Gazzetta 
dello Sport" — o reuniune in 
care intenționează să hotărască, 
în caz că nu vor fi absolviți 
jucătorii invinulți de dopaj, res
tituirea carnetelor de vize medi
cale Comisiei pentru sănătate. 
Asta ar însemna ca jucătorii să 
nu mai poată participa, conform 
regulamentului, la meciuri de 
campionat și internaționale.

Se consideră că, în cazul luă
rii unei astfel de hotărîri, e- 
chipa Uruguayului nu va mai 
putea participa la Campionatul 
mondial !

Diriguitorii echipei celeste și, 
in speță, antrenorul Hohberg 
speră să găsească o rezolvare 
favorabilă a cazului prin inter
mediul poliției, care înclină să 
creadă, după primele investigații, 
că este vorba, într-adevăr, 
un complot împotriva Iul 
narol. Se presupune că 
minerală utilizată de jucători *la 
pauză (și în momentele de în
trerupere) fusese înlocuită cu 
apă tonică (conținînd stimu
lente identificate ca fiind deri
vate ale stricninii 
origine africană 
Fotbaliștii de la 
declarat poliției că li s-a părut 
înăsprit gustul apel minerale și 
că după meci mulți dintre ei 
au vomat. Noile fapte ieșite la 
Iveală au Intensificat cercetările 
poliției. în acest sens, corespon
dentul la Montevideo al lui „Cor- 
riere dello Sport" relatează despre 
arestarea unei persoane al că
rei nume n-a fost dezvăluit și 
despre care se spune că „ar 
putea fl serios compromisă".

Aurelian BREBEANU

calificarea în fața unei for
mații cu 7 campioni mondiali 
și, prin aceasta, consacrarea. 
Este explicația ambiției cu 
care budapestanii au luptat 
de-a lungul celor 60 de minu
te, este țelul care i-a mobili
zat pentru a se depăși în a- 
ceastă confruntare care a cu
noscut multe momente de dra
matism. Pină la urmă valoarea 
intrinsecă, ambiția de a onora 
medaliile de aur de la Paris 
și dorința de a duce culorile 
clubului militar la succes au 
triumfat. Este meritul lui 
Gruia, Oțelea, Gațu, Marines
cu, Popescu, Dincă, Goran, 
Savu, Iacob, Cristian, Speck 
și Belu, este meritul antreno
rului lor Otto Thelman.

Duminică seara, după termi
narea meciului, în holul Hote
lului Palace am avut prilejul 
să discut cu căpitanul echipei 
Honved, Ianoș Adorjan. De 
102 ori selecționat în reprezen
tativa Ungariei, jucătorul ma
ghiar impresionează prin ga
barit, forță de șut și deten
tă. Fără îndoială, afectat de 
insuccesul echipei sale, Ador
jan ne-a declarat, totuși, fair : 
„Steaua a confirmat și la Bu
dapesta înalta ei valoare. Deși 
la 17—10 pentru noi, era 
practic eliminată, a găsit re
surse fizice 
rale pentru a se relansa și 
pentru a 
Mi-a plăcut 
joc a acestei echipe care are 
numeroase talente, modul în 
care știe să transforme jocul 
de handbal intr-un spectacol 
sportiv atrăgător. Gruia, Gațu, 
Oțelea și Popescu sînt verita
bile stele ale sportului pe ca- 
re-1 practicăm. Sînt convins că 
în finala celei de a X-a edi
ții a C.C.E. se vor califica e- 
chipele Steaua București și Dy
namo Berlin. Jocul final și tro
feul vor reveni echipei care 
se va afla în cea mai bună 
formă în acea seară".

Victoria în dubla confrun
tare cu Honved Budapesta n-a 
scăpat-o pe campioana Româ
niei de emoții. Am putea spu
ne chiar că ele s-au amplifi
cat. Semifinalele — și în even
tualitatea unui succes pe care 
1-1 dorin — finala, îi vor pune 
în față probleme din ce în ce 
mai dificile. Recuperîndu-și 
forțele prin antrenamente și 
odihnă activă handbaliștii mi
litari vor putea oferi iubitorilor 
sportului din țara noastră încă 
un prilej de mare satisfacție. 
Să sperăm că vor reuși.

Hristache NAUM

și, îndeosebi, mo-

reduce diferența, 
mult maniera de

Maratonul hocheistic de la 
Johannesov a intrat în cea 
de-a doua jumătate a des
fășurării 
rotunjesc 
nu uităm 
diferența 
ordinea medaliatelor — avînd 
însă totodată grijă să-și eco
nomisească forțele pentru cele 
trei derbyuri ; mai precis, 
partidele în care se vor în
trece formațiile Suediei, 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei, 
hocheiștii finlandezi — după 
catastrofa de duminică sea
ra — fiind practic scoși din 
lupta pentru locurile frun
tașe.

Dintre ultimele rezultate, 
cel înregistrat în partida 
U.R.S.S. — Finlanda (16—1) 
va părea contradictoriu celor 
care au lipsit duminică din 
tribunele stadionului de 
gheață. Cu numai opt zile 
înainie, nordicii ținuseră în 
șah 59 de minute puternica 
reprezentativă sovietică, pen
tru ca acum comportarea lor 
să fie de-a dreptul lamen
tabilă. De fapt, deruta fin
landezilor a început de la în
tîlnirea de joia trecută cu 
Cehoslovacia, cînd Valtonen 
— socotit pînă la acest meci 
eroul campionatului — a fost 
nevoit să scoată pucul din 
plasa porții sale de 10 ori. 
Ultima lor evoluție ne-a adus 
în față o echipă cu resurse 
fizice epuizate, mulțumită 
parcă cu un loc IV pe care 
nici una dintre codașe nu i-1 
poate amenința.

Ce se va întîmpla însă în 
fruntea clasamentului ? Pro
nosticurile asupra meciului 
Suedia — Cehoslovacia, pe 
care-1 vom urmări marți sea
ra (n. r. azi) înclină către

sale. Favoritele îșl 
golaverajul — să 

că la ultimele ediții 
golurilor a decis

gazde. O nouă victorie a 
acestora (în primul meci au 
cîștigat cu 5—4) ar duce 
echipa lui Arne Stromberg 
la un pas de titlu și ar eli
mina definitiv formația ceho
slovacă din această pasio
nantă dispută. în schimb, un 
succes al adversarilor noștri 
ar încurca definitiv ițele, 
obligîndu-ne să așteptăm cu 
și mai mare emoție urmă
toarele confruntări. Un lucru 
este însă precis : la Johanne- 
sov se va juca cu casa în
chisă, toate biletele fiind vîn- 
dute încă de săptămîna tre
cută. Mai sint programate — 
tot azi — întîlnirile Polo
nia — Finlanda și R. D. Ger
mană — U.R.S.S.

Ingemar MARKUSSEN

belgrad : Gaprindașvili

trece in frunte
BELGRAD, 23 (Agerpres). 

— Campioana mondială Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) a 
preluat conducerea în tur
neul feminin de șah de la 
Balgrad, totalizînd după 11 
runde 8 puncte (și două par
tide întrerupte). Fosta lideră 
Alia Kușnir (U.R.S.S.) are 
7>/2 (3) p. Maestrele românce 
Elisabeta Polihroniade și A- 
lexandra Nicolau ocupă locu
rile 8—9 cu cite 5‘/2 p fiecare, 
în runda a 11-a, Nicolau a 
învins-o în 39 de mutări pe 
Vujanovici, în timp ce Poli
hroniade a remizat cu Ru- 
jița Jovanovici.

INTÎLNIRI PENTRU
La Caracas se desfășoară 

prezent întîlnirea de te- 
dintre echipele Venezue-

în 
nis 
lei și Braziliei contînd pen
tru 
vis"
pă două zile de 
tenismenii 
cu 3—0, asigurîndu-și astfel

primul tur al „Cupei Da- 
(Zona americană). Du- 

întreceri, 
brazilieni conduc

CUPA DAVIS“
calificarea în turul următor 
al competiției. în partida de 
dublu, perechea Koch — 
Mandarino a învins cu 6—2, 
9—7, 6—1 cuplul Hose — 
Andrew.

Selecționata Braziliei, sub 
„bagheta” noului său antrenor 
Mario Zagalo, a obținut o vic
torie categorică cu 5—0 (4—0) 
în meciul cu reprezentativa 
Chile, disputat la Sao Paulo. 
Nu trebuie însă omis faptul 
că, din min. 3, oaspeții au ju
cat in 10 oameni, în urma eli
minării de pe teren a mijloca
șului Casseli, care protestase 
la primul gol înscris de Ro
berto (după aprecierea chilie
nilor din poziție flagrantă de 
ofsaid). Același Roberto a 
majorat scorul în min. 30, ce
lelalte două goluri ale primei 
reprize fiind marcate de Ger
son (min. 42) și Pele (min. 
45). Tot Pele a pecetluit scorul 
partidei, în min. 80, la capătul 
unei acțiuni personale. învin
gătorii au aliniat 
Leao — 
Antonio, 
Gerson, 
Pele. Cesar.

CAMPIONATE
BULGARIA. în etapa a 18-a 

lidera clasamentului Levski- 
Spartak a evoluat la Stara 
Zagora și a terminat la ega
litate 1—1 cu Beroe. Campioa
na Ț.S.K.A. a realizat o foar
te prețioasă victorie la Plov
div. dispunînd de Trakia cu 
1—0 prin golul marcat de Je- 
kov. Surprinzătoare este vic
toria formației Lokomotiv din 
Plovdiv care a întrecut la 
Stanke Dimitrov pe Marek cu 
1—0. Celelalte rezultate : J.S.K. 
Slavia — Botev 1—0, Cerno- 
moreț — Spartak 4—1, Marița 
— Dunav 1—1, Etar — Krakra 
1—0, Akademik — Cerno Mo
re 1—1. Clasament : Levskl- 
Spartak 31 p, Ț.S.K.A. 28 p, 
J.S.K. Slavța 24 p, Trakia 21 p 
etc. (T. H.)

CEHOSLOVACIA. Scorul e- 
tapei a 19-a a fost realizat de 
echipa Spartak Brno învingă
toare cu 6—0 în fața formației

formația :
Alberlo, Brito, Joel, 

Coldoaldo (Lopez), 
Jairzinho, Roberto,

Bohemians Praga., în clasa
ment conduc Spartak Trnava 
și Slovan Bratislava cu cite 
28 p, urmate de Inter Bratis
lava, Sparta Praga — 23 p etc.

IUGOSLAVIA (etapa a 20-a). 
Radnicki Kragujevaț — Parti
zan 1—1 ; Maribor — Velez 
0—2 ; Olympia — Dynamo 
1—2 ; Zagreb — Vardar 0—0 ; 
Steaua Roșie Belgrad — Bor 
5—3 ; Hajduk — Sloboda 1—0 , 
Vojvodina — Radnicki Niș 
1—1 ; Celik —------ ~
1—1 ; Sarajevo 
0—0. In clasament 
Zelezniciar cu 
Steaua Roșie 
etc.

UNGARIA 
Grupa A ;

Tatabanya

Radnicki
O.F.K. Beograd 

— Zelezniciar 
conduce 

29 p, urmată de 
Belgrad — 28 p

(etapa a 4-a).
Komlo 

3—1 ; Tatabanya — Videoton 
2—0 ; Vasas — Diosgyor 1—1 ; 
Raba Eto — Ujpest Dosza 
2—0 ; grupa B ; Ferencvaros 
— Szeged 4—0 ; Pecs — Du- 
naujvaros 2—0 ; Salgotarjan — 
Szombathely 2—1. în clasa
mentele celor două grupe 
conduc Vasas (grupa A) și Fe
rencvaros (grupa B) cu cîte 
7 puncte.

M.T.K.

CORTES (Penarol), unul din 
fotbaliștii incriminați

Un plonjon spectaculos al lui 
R. Jackson, portarul lui 
Crystal Palace, în meciul de 
simbătă cu Manchester City 
(1—0) din campionatul Angliei

SCHIORII AUSTRIEI AU CÎȘTIGAT
nMECIUL CELOR 6"

PARIS, 23 (Agerpres). — 
La Pra-Loup (Franța), s-au 
încheiat întrecerile competi
ției internaționale de schi 
„Meciul celor șase națiuni", 
în clasamentul general final, 
pe primul loc s-a clasat Aus
tria cu 222 de puncte, urma
tă de Franța 194 puncte, 
S.U.A. 181 puncte, Elveția 
l!h puncte, Italia — 60 
puncte și Canada—43 puncte.

în ultima zi a competiției 
s-au desfășurat probele de 
slalom uriaș. La 
vjctoria a revenit 
lui Werner Bleiner 
de 2:25,97, urmat 
cezul Patrick Ruăsel — 2:26,40.

Cursa feminină a fost cîș- 
tigată de schioara americană 
Marilyn Cochran cronome
trată în 1:19,61.

masculin, 
austriacu- 
cu timpul 
de fran-

«patul l L P. .Inlorauțta", sta. Brtxolanu ■», M—BuaurnU

CIRCUITUL ORAȘULUI
PLEVNA

★
Desfășurată la Buenos 

res, întîlnirea de tenis 
tre echipele Argentinei 
Chile, din cadrul „Cupei 

v vis", s-a încheiat cu scorul 
de 3—2 în favoarea oaspe
ților.

Ai- 
din- 

Și 
Da-

TUDOR VASILE PE PRIMUL LOC
SOFIA, 23 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru). — 
La Plevna s-a desfășurat 
cea de-a IX-a ediție a tra
diționalului concurs interna
țional de ciclism dotat cu 
„Cupa Pleven". La competi
ție au luat parte 80 de con- 
curenți, printre care 10 din 
România, 14 din Polonia, 
restul aparținînd țării gazde. 
La capătul unei lupte foarte 
dîrze, pe primul loc s-a cla
sat ciclistul român Tudor Va- 
sîle care a parcurs distanța 
în timpul de 1 h 47:10. Cu 
același timp au fost crono
metrați I. Iordanov (Ț.S.K.A.) 
și Nicolae Ciumeti (Româ
nia), toți cu o viteză medie 
de 39,250 km pe oră.

Toma HRISTOV

Lucrările Adunării generale a federațiilor
sportive internaționale■

MUNCHEN, 23 (Agerpres). — Adunarea 
generală a federațiilor sportive internațio
nale (A.G.F.I.), întrunită la Miinchen, cu 
participarea a 60 de delegați, reprezentînd 
27 de federații, și-a încheiat lucrările, hotă- 
rînd, printre altele, să recomande includerea 
unor noi discipline în programul Jocurilor 
Olimpice.

In contrast cu opiniile președintelui C.I.O., 
Avery Brundage, care agită mereu perico- 
lui gigantismului Olimpiadelor, reprezentanții 
federațiilor sportive au hotărît să prezinte 
Congresului C.I.O. (acesta va avea loc în 
luna mai la Amsterdam) propunerea de a 
fi incluse în programul olimpic și alte ra
muri sportive, printre care : canotajul aca-

demic feminin, schiul nautic, soft-ba'lul, 
patinajul artistic pe rotile, proba de dan
suri pe gheață, schi-bobul etc.

Totodată, A.G.F.I. s-a pronunțat împo
triva ideii eliminării din programul olimpic 
a ciclismului și fotbalului pe motivul că 
ar fi dominate de profesionism. în afară 
de aceasta, Adunarea generală a federațiilor 
a început să studieze un proiect de modi
ficare a concursului de pentatlon modem 
în sensul ca proba de călărie să fie înlo
cuită cu o probă de motocros.

în ceea ce privește candidaturile pentru 
găzduirea Jocurilor Olimpice de vară din 
anul 1976, se pare că principalele favorite 
sînt orașele Moscova și Los Angeles.

TELEX
schi 
con- 
spe-

Concursul internațional de 
dotat cu „Cupa Aleko" a 
tlnuat la Sofia cu slalomul 
cial. La masculin, pe primul loc 
s-a clasat iugoslavul Marko Krav- 
cici — 99,74, urmat de italienii 
Besson — 99,97 și Demetz — 100,35. 
Concurentul român Gheorghe 
Vulpe a ocupat locul opt . cu 
103,94. Proba feminină a revenit 
schioarei bulgare Dimitrinka Di
mitrova în 86,83.

Cu prilejul unui concurs atletic, 
la Hamilton (Ontario), sprinterul 
american Herb Washington a e- 
galat cea mai bună performanță 
mondială în proba de 50 y cu 
5,1. Proba de 50 yg. a revenit lui 
Ery Hali — 6,0.

Concursul Internațional de sabie 
dotat cu trofeul „Marcel Dentzer" 
s-a încheiat la Paris cu victoria 
scrimerulul polonez Jerzy Paw
lowski, care l-a învins în meci 
de baraj pe francezul Bernard 
Vallee. Ambii au totalizat cite 4 
victorii, fiind urmați de Bakony 
(Ungaria) — 3 v, Bonissent 
(Franța), Kocsis (Ungaria) — 
cîte 2 v și Panizza (Franța) — 
1 v.

4 57-a ediție a ( ••■••••
-ros de la Vichy a revenit atle
tului englez Mike Tagg __ 
In 36:39. Pe locul secund : Gas
ton Roelants — 36:41, urmat de 
Wright (Anglia) — 36:50 și Tijou 
(Franța) — 37:03. Pe echipe, pe 
primul loc s-a clasat Anglia cu 
55 p. întrecerea feminină s-a 
încheiat cu victoria italience! 
Paola Pigni — 3 km în 10:38,4, 
urmată de Kolakowska (Polonia) 
— 10:39,2 șl Keizer-Laman (O- 
landa) — 10:43.

tradiționalului

12 km

Competiția internațională de auto
mobilism (formula 1), disputată 
la Brand’s Hatch (Kent), a fost 
cîștigată de Jackie Stewart pe 
o mașină „March 701 (medie 
orară 174,500 km). Au urmat 
J. Rlndt (Austria) pe „Lotus- 
Ford“, D. Hulme (Noua Zeelan- 
dă) pe „Mac Laren", J. Brab
ham (Australia) pe Brabham 
Ford" șl G. HUI (Anglia) pe „Lo- 
tus-Ford".
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