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LA BUCUREȘTI — 
CAMPIONATUL (F) 

EUROPEAN 
FEROVIAR 

DE POPICE

Citiți in pagina a IV-a: Gimnaștii români vor intilni, in noul sezon

= Ancheta internațională a ziarului „SPORTUL"

TEZE Șl ANTITEZE ÎN TENISUL DE MASĂ ACTUAL
selecfionatele: Ungariei, Cehoslovaciei, lugo 
slaviei, Italiei și, probabil, R.F. a Germanie

Țara noastră va găzdui 
o competiție internaționa
lă de amploare. Este vorba 
de campionatul european 
feminin feroviar, progra
mat a se desfășura la 8—9 
mai pe arena Voința din 
Capitală. Echipele vor fi 
formate din cîte 4 jucă
toare. Pînă în prezent și-au 
anunțat participarea repre
zentativele feroviare ale 
R. D. Germane, R. F. a 
Germaniei, Austriei, Iugo
slaviei, Cehoslovaciei, Un
gariei, Poloniei, Bulgariei 
și României.

EDIȚIE
Vor reuși învingătoarele 
de la Oloniouc să reedite
ze performanța din 1969?

A IV-a ediție a „Cupei pri
măverii" se va desfășura în
tre 26 și 29 martie Ia Buhuși. 
Vor participa formațiile : CON
FECȚIA, I.E.F.S., RULMEN
TUL BRAȘOV, RAPID (divi
zia A), TEXTILA BUHUȘI și 
POLITEHNICA GALAȚI din 
divizia secundă. Echipele, îm
părțite în două serii, își vor 
disputa întîietatea în aer li
ber, inaugurind cu această oca
zie sezonul handbalistio de 
primăvară.

Ultima ediție a trofeului a 
revenit, tntr-o companie va
loroasă, echipei Textila Bu
huși, formație ce se impune cu 
fiecare an ca o valoare certă 
în handbalul nostru — fiind și 
cîștigAtoarea recenta a 
„CUPEI ORAȘULUI olo- 
MOUC" (CEHOSLOVACIA).

ÎNOTĂTORI
DIN 10 ȚARI
- printre care: U.R.S.S.,

R. D. G„ Iugoslavia,
Italia, Austria

Cehoslovacia
PARTICIPA LA

SI»

INTERNAȚIONALELE
DE ÎNOT

ALE ROMÂNIEI
(Citiți amănunte 
pag. a 2-a)

în

Pe aceste 8 blocstarturi 
urca săptămina următoare parti- 
cipanții la campionatele inter
naționale de Înot.

O GREVA 0 
î

edu-Recent, profesorii de 
catie fizică din Franța, cu
prinși în Sindicatul național 
al educației fizice din învă- 
tămîntul public (S.N.E.P.), au 
declarat o grevă de 24 de 
ore. Acțiunea lor a avut ca 
scop să atragă atenția opi
niei publice asupra situației 
necorespunzătoare ir care se 
află educația fizică în cadrul 
învătămîntului din această 
tară.

în comunicatul dat publi
cității de S.N.E.P., cu aceas
tă ocazie, se subliniază ra
țiunea principală a nemulțu
mirii profesorilor de educa
ție fizică. Este vorba de fap
tul că „Bugetul pe 1970, care 
nu reprezintă decît 0,65% 
din bugetul național, iniar-

Opiniile unor personalități de seamă ale tenisului de masă într-o serie de probleme vi
tale ale acestui sport
IN NUMĂRUL DE AZI, răspund : Maria Alexandru, Kjell Johansson, Zoltan Berczik, 
Johnny Leach, Bohumil Vana și Gheorghe Cobîrzan.
MIINE : Gizi Farkaș, Dragutin Șurbek, Victor Barna, Victor Viadone, Radu Negulescu și 
Farkaș Paneth
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In drum spre coș, Albu va 
trece și de brațul lui Bîzsak 

(nr. 5)
Foto : V. BAGEAC

Un

al

bun antrenament

baschetbaliștilor

MLADOST ZEMUN
79-60

primă surpriză ieri, în
Dinamo : echipa mascu- 
de baschet Mladost Ze- 
Belgrad, invitata clu- 

., susți- 
în compania 

a doua

O 
sala 
lină 
mun 
bului sportiv I.E.F.S.. 
nea, de fapt, î._ 
campionilor noștri, 
partidă a turneului. Prima o 
jucase luni seara, cu I.E.F.S., 
dar nefiind încunoștințați sub 
nici o formă de comisia de 
propagandă a clubului, nu 
am putut, fi prezenți pentru 
a consemna, în timp util, re-, 
zultatul. O facem acum : 
79—54 (48—28) pentru gazde. 
Ne exprimăm totodată ne
mulțumirea pentru lipsa de 
interes a I.E.F.S. în populari
zarea propriilor competiții.

Referitor la meciul de ieri, 
apreciem că el a constituit un 
bun antrenament pentru di- 
namoviști care, solicitați la 
început, s-au distanțat trep
tat, iar în repriza secundă an
trenorul Dan Niculescu a pu
tut rula întregul lot. Mladost 
Zemun Belgrad, aflată actual
mente pe locul secund în di
vizia B a campionatului iugo
slav, a arătat valoarea cate
goriei din care face parte. 
Este o formație modestă, dar 
cu o individualitate 
bilă : Bîzsak, dotat 
apreciabilă, detentă 
Scor final : 79—60 
Au arbitrat: Gh. Chiraleu și 
C. Negulescu.

Oaspeții își încheie turneul 
jucînd azi, de la ora 18, în 
sala Progresul, cu I.E.F.S. 
(d. st.).

remarca- 
cu viteză 
și „coș“. 
(39—29).

iNIlLHIREA INTERNAȚIONALA

DE VOLEI. DE IERI

DINAMOVIȘTII

BUCUREȘTENI
ÎNVINGĂTORI

MLADOST ZEMUN A CEDAT CU 3-0

Ieri, în sala Dinamo, s-a 
desfășurat -partida amicală 
internațională de volei dintre 
formațiile masculine DINA
MO și MLADOST ZEMUN 
BELGRAD, care activează 
în liga a H-a estică a cam
pionatului iugoslav, ocupînd 
locul patru.

La capătul unui joc fără 
o valoare deosebită, dinamo- 
viștii au obținut o victorie 
comodă, în mai puțin de o 
oră, cu 3—0 (2, 3, 9), an
trenorul George Eremia ru- 
lînd întregul lot de jucă
tori. Au arbitrat foarte bine 
Valentin Vrăjescu și VenerJ 
Săndulescu.

Azi, de la orele 16,30, în 
sala Progresul, voleibaliștii 
de la Mladost vor primi 
replica echipei I.E.F.S. (E. F.).

B FA

ehează un regres fără prece
dent". Cercetând cuantumul 
alocațiilor prevăzute la ca
pitolul „tineret-sport-recre- 
are“« în bugetele Franței 
din ultimii ani, constatăm, 
intr-adevăr, o diminuare 
continuă : 1967 — 0,78%;
1968 — 0,77% ; 1969 — 0,69%; 
1970 — 0,65%.

S.N.E.P. se opune, după 
cum reiese din comunicatul 
amintit, proiectului oficial de 
a suplini lipsa cadrelor de 
specialitate prin crearea unui 
corn de animatori sportivi 
remunerat prin contribu-

Ion F. BACIU

(Continuare in pag. a it)
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ROMANIA-IUGOSLAVI

extra- 
pentru

Selecționata de box-tineret a Iugoslavi 
care VA INTILNI LA SF1RS1TUL ACE 
TEI SAPTAMlNI NAȚIONALA SIMILA 
A ROMÂNIEI, sosește vineri dimineață 
București.

Antrenorii Boris Dukici și Zoro Andreiev
vor prezenta pe ringul de la Floreasca urm 
torul „10": Milan Ivanovici, Branko Ivan 
Miodrag Markovici, Stevan Cismici. Ii 
Sebeșan, Dușan Markovici, Dragan Todo 
viei, Mirko Antei, Marian Bășici, Bojo Gil

(Amănunte în pag. a Il-a
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Izilele trecute ora-
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Constantin NEAGOEIca

LA BOX (TINERET)

Vasile TOFAN

(Continuare In pag. ș 2 ai

După 
brăzda 

primele

faj 
cu

r, « >£>***£. p',;'

Gheorghe Păunescu, unul dintre componența de bază ai lotului masculin, lucrează intens 
finisarea exercițiilor cu care se va prezenta în acest sezon, in numeroasele concursuri c 
așteaptă. Iată-l la cal cu minere. Foto : AUREL NEAG

I

CUPA MEXIC 1970
VOR INTILNI STEAUA IN C.C.E

ACEȘTI JUCĂTORI IN TRICOURI ALBE... 
...sînt viitorii adversari ai echipei Steaua in se

mifinalele „Cupei campionilor europeni" la hand
bal masculin. Ei s-au calificat in penultima etapă 
a competiției, după o luptă dramatică. Intr-ade
văr, echipa vest-germană V.f.L. Gummersbach a 
ciștigat testul celcr două meciuri cu formația 
moscovită Kunțevo, doar prin diferența de gol
averaj.

In fotografia de mai sus, vedem pe coechipierii 
lui Gummersbach făcînd zid in fața porții lor, 
sub presiunea jucătorilor de la Kunțevo (tricouri 
negre), în meciul cîștigat simbătă de campioana 
R. F. a Germaniei cu 20—11, care le-a asigurat 
prezența în semifinale.

...cu participarea divizionarelor A
Programul și datele intilnirilor

După cum am mai anunțat, FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL 
VA ORGANIZA, IN TIMPUL ÎNTRERUPERII CAMPIONATULUI DI
VIZIEI A, O COMPETIȚIE DOTATA CU „CUPA MEXIC 1970“.

Competiția SE VA DESFĂȘURĂ ÎN DOUA FAZE : in prima — se 
vor disputa meciuri eliminatorii in cele 4 grupe alcătuite pe principiul 
geografic ; în a doua — ciștigătoarele grupelor vor juca 
și apoi învingătoarele în finala competiției, pentru locul 
pentru locul III.

Iată cele

în semifinale, 
I, și învinsele

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

patru grupe :

A : Politehnica, Dinamo Bacău, Petrolul și

B : Farul, Rapid, Dinamo București șl Steaua ;

C : U.T.A., Jiul, Universitatea Craiova și F.C. Argeș ;

Cluj, C.F.R. și Crișul.

• miercuri 
nalele și

• duminică
La meciuri ... __ ______

șl jucătorii legitimați la echipele 
respective cu carantină de un an 
(care aveau drept de joc la e- 
chipele de tineret-rezerve). In 
timpul unei partide se pot schim
ba patru jucători.

D ; A. S. Armata, „V

Localitățile 
loc .. 
prin tragere la sorți de Comisia 
centrală de competiții și disci
plină a F. R. Fotbal.

Iată zilele în 
loc meciurile :
• miercuri 3 

în grupe ;
• duminică 7 

Ii-a in grupe ;

în care vor avea 
partidele vor fi desemnate

care vor

iunie — etapa I 

iunie — etapa a

avea

După ce și ultima bază 
sportivă din sectorul 2 a 
fost dezafectată, tinerii din 
această parte a Bucureș- 
tiului au hotărît — într-un 
suprem efort de resem
nare — să-și ia adio de 
la sport. Festivitatea 
renunțare oficială la în
treceri urma să aibă loc 
într-o vineri, zi în care 
se înregistrase recordul la 
capitolul desființări 
stadioane 
vezi I.T.B. ___ ... .
cafe. însă, amintita ședin
ță nu s-a 
ce n-a mai avut loc pro
iectata adunare și mai a- 
les de ce „din păcate" ?

Aflînd un grup 
neri entuziaști că

de

de
(vezi Quadrat, 
etc.). Din pă-

mai ținut. De

de ti- 
fostul

Steagul roșu ;

10 iunie — semlti-

14 iunie — finalele, 
au drept de joc

•; • 
. t..

V -c -'

ORADEA ȘI CLUJ, 
GAZDELE TURNEELOR DE CALIFICARE 
PENTRU EUROPENELE DE BASCHET

F. R. Baschet a stabilit 
șele care vor găzdui turneele de calificare 
ale campionatelor europene de senioare și 
juniori.

Senioarele se vor întrece la Oradea, între 
15—17 mai, unde vor lua parte Austria, 
R.F.G., Suedia și România, iar juniorii la 
Cluj, între 24—26 aprilie, cu participarea 
Cehoslovaciei, Tunisiei, R.A.U. și României.

MINA DESTINULUI (I)
(roman-foileton de senzație și mister)
• 10 000 DE TINERI TRANSFORMA GROAPA FUNDENI 
INTR-UN SPLENDID COMPLEX SPORTIV • PROPRIE
TARUL I ESTE DE ACORD • PROPRIETARUL II ESTE 
ÎMPOTRIVA • PROPRIETARUL III NU SE ABȚINE, DAR..
Talcioc (groapa Fundeni) 
ar putea fi nivelat, cură
țat, — mă rog — trans
format într-o atrăgătoare 
bază sportivă, s-a propus 
ca aici să fie ridicat noul 
stadion al sectorului 2.

— De acord ? — au în
trebat tinerii entuziaști.

— Nu, au răspuns cei
lalți în cor.

— Și de ce, mă rog ?
— Fiindcă sîntem pățiți. 

Nu este primul teren de 
sport pe care îl facem și 
de pe care sîntem alungați. 
Sau „dezafectați", cum ni 
se spune.

— Bine, dar terenul nu 
folosește nici măcar 
groapă de gunoi 1

— Nu contează. 
ce-1 vom nivela, 
și vom instala 
țevi de apă, se vor găsi 
destui amatori să-l soli
cite.

— Reclamatia nu poate 
veni decît din partea 
proprietarului.

— Asta așa este.
— Vedeți ? au prins cu

cei cu propunerea. Or, 
proprietarul am vorbit.

I

n contextul preocupărilor sub
ordonate unei existențe mo
dern concepute, timpul trebuie 
utilizat intensiv și rațional. 
Viața pune în fața omului o 
mulțime de probleme noi și

coWp'exe, care se cer rezolvate prin 
prelucrarea și sin’etizarea unei mari 
cantități de informeția. Esle normal 
ca, în aceste condiții, timpul liber 
al fiecăruia dintre noi să fie serios 
afectat.

Timpul dedicat activităților 
profesionale omul îl folosește 
odihnă sau instruindu-se activ. Dar ar fi 
foarte util ca, ieșind din sfera canoa
nelor tradiționale și a activităților 
nefolositoare și abuzive, condiționale 
în cea mai mare parte de către o 
existență sedentară, uniformă și mono
tonă, să privim către sport ca la o 
activitate complementară, care trebuie 
încadrată organic în sfera celorlalte 
preocupări cotidiene. Și asta cu util 
mai mult cu cil sportul, care în accep
țiunea primară nu este decît mișcare, 
prin funcțiunile sale biologice și so
ciale, formează oameni sănătoși, cu o 
mare capacitate de muncă, cu carac
tere exemplar modelate. Pe de altă 
parte, societatea umană, în continua 
sa dezvoltare și perfecționare, cere 
fiecărui individ calități fizice și spiri
tuale sporite. Și sportul și-a demonstrat 
utilitatea .sa socială, tocmai prin con
tribuția pe care o are la formarea 
acestor calități.

Educația fizică s a născut în cadrul 
pedagogiei, iar pedagogia, care acum 
știe că „puterea educației are arareori 
eficacitate apreciabilă, cu excepția ca
zurilor fericite în care ea este aproape 
inutilă” (Gibbons), include în metoda 
sa sportul ca pe o formă de partici
pare conștientă și activă a tineretului 
în procesul educativ.

Trebuie ascultate, de asemenea, măr
turisirile elocvente ale multor persona
lități din lumea științelor și, artelor, 
pentru care timpul minuțios organizat, 
sportul și mișcarea în aer liber au fost 
ipoteze care au stat la baza marilor 
lor realizări.

Nu vrem să facem reclamă sportu
lui și nici să aducem argumente în 
favoarea lui. încercăm să arătăm nu
mai că sportul nu este pierdere de 
timp și o distracție aleatoare conform 
ignoranței unora. Sportul, transferat 
pe o coordonată permanentă a exis
tenței noastre, ne va ajuta enorm în 
lupta cu greutățile și, implicit, în lupta 
cu timpul. Regretabil este faptul că 
scepticii se recrutează deseori din rîn- 
dul tineretului. Cei vîrstnici știu că 
timpul folosit nerațional se întoarce 
împotriva noastră și tot timpul „face 
cu fața omului ceea ce omul a făcut 
cu timpul său".
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u de mult, în coloanele „Con
temporanului", scriitorul Paul 
Anghel publica un sensibil 
eseu cu multiple adrese, vi- 
zîndu-l pe fiecare dintre nci, 
într-un fel anume, deoarece 

utoîrul își alesese ca temă a medita- 
ilor sale „nevoia de victorii* atît de 
ițim legată _ de natura umană Jncît, 

Iu g^eu, unii o mai pot deosebi de 
Iroprla lor ființă.
I S-a referit el, atunci, mai atent la 
Lmea stadioanelor ori numai și-a in
terferat' gîndul cu ea ? Nu știu și nici 
lu cred a fi atît de important pe cît 
Li s-a părut, în schimb, ampla capa- 
lifate de cuprindere a reflecțiilor sale, 
la și surprinderea unui element consti- 
Ltrv al firii omenești dar pe care, din 
Ibișnuință dusă pînă la ignorare, nu-l 
Irea sesizăm în fiecare zi.
I La acest eseu mă gîndeam recent, 
L timpul unei ședințe la care am par- 
[cipat (nu dintre acelea sterpe, despre 
lare am scris altă dată, ci una sucu- 
pntq, cu adevărat, interesantă și prin 
lubiectele dezbătute și prin respectul 
pță fie tiimpul fiecărui participant) și 
fri care se trăgeau concluziile unei com- 
letiții mai puțin obișnuite în lumea 
portuftii : întrecerea pe țară, organi- 
lată fritre consiliile județene pentru 
Iducație fizică și sport și cluburile 
portive, pe anul 1969.

I O întrecere între acele organizații 
i organisme menite să se ocupe de 
port prezintă un pronunțat caracter 
hedit, reieșind din simpla exprimare 
L stării de fapt. Ieșirea pe teren a 
bermanenților anonimi, a acelora care, 
In mod curent, fac iot ceea ce este 
iguros necesar oricărei competiții a 
Indemînării aliate cu forța, a calități- 
pr personale acordate celor colective, 
h spectacolului public înnobilat de esen- 
la sa particulară, vine să se adauge 
pstfel nu numai unei tradiții, depășind 
Iu mult aria sportului și generalizată 
In societatea noastră actuală — între
cerea permanentă — ci și domeniului 
Ctît de variat al sportului. Mult timp 
f-a crezut, ori s-a afirmat măcar, că o 
hsemenea competiție nu este posibilă 
Chiar în mediul propriu competițiilor 
fizice. Dar, apelul la rațiune și răbdare

SETEA DE
s-a soldat cu găsirea de soluții care 
— nefiind desigur încă cele ideale — 
au avut totuși darul să faciliteze de
monstrația de rigoare și anume aceea 
a reglementării unei întreceri de lungă 
durară, cu obiective comune tuturor 
forurilor sportive și cu un punctaj care 
să reflecte, cîndva, în final, vrednicia 
osebită a unora fafă de cea obișnuită 
a altora.

Evenimentul s-a născut greu deoare
ce, obisnuiți să-i organizeze pe alții, 
activiștilor sportivi le-a venit greu s-o 
facă pentru ei înșiși. El s-a desfășurat 
oarecum camuflat, întrucît stabilirea 
obiectivelor s-a realizat foarte greu, 
iar ziarul nostru, cel puțin — dacă 
nu cumva și alte publicații — a pre
ferat să uite, la un moment dat, că 
așteaptă din partea celor care declan
șau întrecerea obiectivelor promise, de- 
cît să aștepte la nesfîrșit un material 
care nu avea să mai sosească nici- 
cînd.

Aflăm, însă, că disputa județelor și a 
cluburilor a avut totuși loc și sincer 
ne bucurăm și tot sincer regretăm a- 
bandonul de care ne-am lăsat tentați. 
Acum știm, de pildă, că s-au însumat, 
în coloana de realizări a consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și sport 
5.943 de duminici cultural-sportive, în 
cea a titlurilor mondiale de seniori 
unul, în cea a sportivilor ajunși în la
turile republicane 1.334, iar în coloana 

< cluburilor sportive 7 titluri mondiale de 
seniori, 12 europene, 3 recorduri ale 
lumii și așa mai departe (unele rezul
tate vor fi publica’e în ziarul nostru). 
Dar, mai știm și altceva și anume că 
setea de victorii s-a manifestat și la 
nivelul unităților sportive prin manevre 
inadmisibile în oricare alt domeniu al 
vieții publice românești actuale, cu 
trișări depistate și penalizate și cu al
tele nedescoperite și — deci — nepe
depsite.

(

VICTORII
Desigur, principalul aspect al acțiunii 

reprezentate de întrecerea anului tre
cut (rezultatele ni s-au comunicat foar
te recent) rămîne cel pozitiv, de care 
ne-am și ocupat cu precădere. Insă 
foarte utilă ne apare separarea bine
lui de rău și, cu atît mai vîrtos, cu cît 
răul constatat este de sorginte mai ve
che și a fost blamat, în mod public, 
lăsîndu-ne iluzia că a dispărut.

Minciuna ridicată la rang de adevăr, 
incorectitudinea deliberată în scopul 
cuceririi unor lauri nemet itați, în detri
mentul altora, goana după onoruri și 
respect făcută pe trasee mai scurte de- 
cît cele ale muncii corecte, iată cîteva 
din deprinderile odioase, crescute la 

omenești, 
gardurile 
întrecerii 
unei adi- 
linie lim-

umbra și umezeala defectelor 
ca ciupercile otrăvite pe sub 
putrede, depistate cu prilejul 
de care ne ocupăm. In locul 
tiuni simple, totalizate sub o 
pede de bilanț, cei însărcinați cu veri
ficarea stării de fapte au întîlnit vechile 
cunoștințe pe care le credeau parali
zate pentru vecie, în vreme ce ele erau 
doar amorțite, gata să se revitalizeze la 
prima adiere convenabilă. Ni se pare 
mai important să îndemnăm la stîrpi- 
rea definitivă a acestor practici cu cî» 
sub frunzișul lor neaerisit s-au sufocat 
atîtea dulci și pure inițiative, în sport 
ca și în alte domenii de viață.

Felicitîndu-i pe învingătorii întrecerii 
sportive renăscute, să urăm celei care 
o va continua, fără îndoială, un cadru 
purificat de incorectitudini, exemplar 
pentru fot ceea ce înseamnă sport, în 
accepția deplină a acestei noțiuni, a- 
dică în demnitate, corectitudine, pasiu
ne, fair-play. Pentru că setea de vic
torii nu poate fi potolită la izvorul 
fetid al unor nedemne deprinderi.

Em. VALERIU

SPORTIVI DIN 10 ȚĂRI
LA STARTUL „INTERNAȚIONALELOR"
• înotători români vor

ultimelor verificări

Noua piscină (50 m și 8 cu
loare), aflată în cadrul com
plexului sportiv „23 August" 
din Capitală va găzdui între 
2 și 5 aprilie CAMPIONATE
LE INTERNAȚIONALE DE 
ÎNOT ALE ROMÂNIEI.

La această competiție și-au 
anunțat participarea sportivi 
din 10 țări, printre care : 
U.R.S.S., R. D. Germană, Iugo
slavia, Italia, Austria ș.a.

• Federația de specialitate 
din Italia va deplasa la Bucu
rești un puternic lot femi
nin. Exceptînd-o pe Novella 
Calligaris, angajată în ace
leași zile în cadrul întreceri
lor campionatelor naționale 
ale S.U.A., vor evolua la „in
ternaționale" cele mai va
loroase înotătoare de care 
dispune la ora actuală

ale reprezentanților noștri

„Squadra azzurra" : craulis- 
tele Antonieta Strumolo, Ma
ria Di Tomasso și Patricia 
Pasetti, brasista Maria Ro- 
saria Tricarico, spatista Ria 
Bigazzi și specialistele delfi
nului Daniela Tomassini și 
Marta Palmieri.

• Telegrama trimisă orga
nizatorilor de forul de spe
cialitate din Cehoslovacia 
anunță participarea înotătoa
relor Vera Skorepova (craul), 
Vendula Vejrazkova (spate), 
Marie Skupova (bras) și Ha- 
na Vitaskova (delfin și mixt).

® Anul acesta, țara noas
tră va fi reprezentată la ma
rele concurs internațional de 
la Leningrad, dotat cu „Pre
miul ziarului Komsomolskaia

concura la Leningrad • Rezultatele f©

Pravda", de către Albert 
Covaci și Dionisie Naghi.

• In ultimul concurs de 
verificare a înotătorilor bucu- 
reșteni înaintea competițiilor 
internaționale din luna apri
lie s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Anca Gro
za 2:45,0 — 200 m delfin ; 
L. Copcealău 2:26,4 — 200 m 
delfin; M. Slavic 2:03,6 — 
200 m liber ; Anca Georges
cu 2:56,6 — 200 m bras ; A. 
Militaru 2:47,6 — 200 m bras; 
Anca Groza 5:48,2 — 400 m 
mixt; Cristina Balaban 5:43,3 
— 400 m mixt; L. Copcealău 
5:08,7 și E. Hempel 5:09,5 — 
400 m mixt.

LA ÎNCEPUT oe sezon competițional

I luat sfîrșit turul cam- 
Latului republican de box 
fechipe. După o săptămână 
todihnă, cele 23 de forma- 
I înscrise într-un maraton 
lifistic cu etape hebdoma- 
L vor porni din nou să 
fucișeze mănușile pe di- 
fe ringuri din țară. Sîn- 
I deci, la jumătatea com- 
Iției cînd. după obiceiul 
jmețului, în clipele aștep- 
lilui popas, se reconstituie 
pa bătută spre a se sta- 
I strategia jumătății încă 
larcurse.
h preajma startului, opi- 
|e unor specialiști referi
re la genul competiției e- 
I împărțite, astfel incit re- 
fterea ei a fost posibilă 
Iar cu prețul unor 
blMBĂRI DE ESENȚĂ, 
Ind diminuarea dispropor- 
Lr valorice dintre echipele 
rate în arenă.
rnpărțirea echipelor în 
lă divizii — A și B — 
lă criteriul valoric, pre- 
L și gruparea lor în serii 
Lă criteriul geografic (spre 
llimina distanțele mari, o- 
litoare și, în aceeași mă- 
lă. costisitoare) a fost pri- 
[ă cu optimism.
lonsemnînd rezultatele ce- 
I trei etape, nu putem e- 
h concluzia că optimismul 
lini a suferit, pe parcurs, 
Lșuri, dar în același timp 
puie să menționăm faptul 
[fată de sistemul organi- 
prtc din anii trecuți. AC- 
[4LUL CAMPIONAT CON- 
[7'UIE UN PAS ÎNAINTE. 
hnem aceasta avînd în ve
le că, deși s-au înregistrat 
puri destul de mari, prac- 

între combatanți a existat 
foarte multe cazuri un 

ecare echilibru. O sumară 
Ivire asupra clasamentelor 

demonstrează că îndeo-

sebi în cadrul diviziei B va
loarea echipelor este aproxi
mativ egală. Exceptînd cazul 
combinatei clujene C.S.M. + 
Voința, care a obținut punc
tajul maxim posibil în cadrul 
seriei a 3-a, și al formațiilor 
I. S. Cîmpja Turzii și Vo
ința Satu Mare, aflate la po
lul opus (cu zero puncte), 
restul formațiilor au realizat 
cel puțin cîte o victorie.

In diviza A, evident, nu se 
poate vorbi despre un echi
libru valoric atîta timp. cit în 
fiecare din cele două serii 
participă echipe de talia lui 
Dinamo și Steaua. Ele con
duc autoritar, fiecare avînd 
punctajul maxim, cu deose
birea că echipa lui Titi Du
mitrescu a obținut un punc- 
taveraj mai bun (52—14, față 
de 45—21), Dintre celelalte 
formații ale primei divizii, 
doar Metalul București se 
află mai aproape de lideri, 
cu 4 puncte. Restul echipelor 
(A.S.A. Tg. Mureș, Electropu- 
tere Craiova, Oțelul Galați, 
Farul Constanța), toate cu 
cîte două puncte, sânt de va
lori echilibrate. Ceea ce sur
prinde ESTE EVOLUȚIA TO
TAL NESATISFĂC.ĂTOARE 
a echipei Progresul Brăila, de 
la care se aștepta mai mult. 
Surprinderea noastră se da
torează în principal faptului 
că, în realitate, Progresul 
Brăila se confundă, cu repre
zentativa orașului, și Brăila 
a jucat întotdeauna un rol de 
prim rang în boxul autohton. 
Poate returul ne va da prile
jul să consemnăm îmbunătă
țirea situației precare pentru 
boxerii și antrenorii din acest 
oraș.

Orice ar spune neîncreză
torii de la începutul marato
nului, competiția se dovedeș
te un „rău necesar", întrucît

ea a angrenat intr-un sistem 
ciclic și de lungă durată, a- 
proape 300 de pugiliști din 
19 centre. Fără ea, sîntem 
convinși că iubitorii boxului 
din aceste localități n-ar fi 
avut ocazia să asiste, regu
lat, la intîlniri oficiale — și 
deci mai pasionante — sau 
n-ar fi avut poate ocazia să 
vadă, in orașul lor, evoluția 
unor marcante valori ale 
xului româm .c, cum 
Constantin Ciucă, Aurel 
mitrescu, Calistrat Cuțov, 
Alexe, Victor Silberman, 
Dinu ș.a. Fără acest campio
nat, puțini pugiliști din pro
vincie ar fi putut încrucișa 
mănușile, în întîlnire oficia
lă, cu fruntașii boxului nos
tru.

Este greu de presupus că 
în absența campionatului an
trenorii s-ar fi întrecut în or
ganizarea galelor bilaterale 
(trecutul demonstrează cu 
prisosință această afirmație), 
sau că cluburile fruntașe ar 
fi deplasat și în provincie pe 
titularii echipelor respective, 
mulți dintre ei componenți ai 
lotului reprezentativ.

Campionatul se dovedește 
util pentru faptul că a per
mis specialiștilor să tragă im
portante concluzii cu privire 
la stadiul de pregătire al unor 
boxeri fruntași.

bo- 
sînt 
Du- 
Ion 
Ion

Pentru antrenorul fede
ral Ion Popa nu este, de
sigur, lipsit de interes fap
tul că după trei luni d" 
inactivitate competițională, 
aureolații continentali, Con
stantin Ciucă și Aurel Du
mitrescu au evoluat șters, 
departe de forma care i-a 
consacrat.

Pe de altă parte, con
fruntarea celor 23 de for
mații a prilejuit afirma
rea unor tineri necunoscuți 
sau uitați, deseori chiar în 
compania vedetelor. Am 
asistat, de pildă, la galo
pul stăruitor al Iui Ale
xandru Popa (Steaua), spre 
prima treaptă a ierarhiei 
categoriei semimjlocie. A- 
semenea lui, s-au impus 
atenției selecționerilor 
foarte tinerii Aurel Simio- 
nescu (Farul Constanța) și 
Gheorghe Tîrîlă (Oțelul 
Galați).

încheiem aceste prime con
cluzii cu privire la desfășu
rarea campionatului, relevînd 
faptul că el a permis și ru
larea unui mare număr de 
oficiali, deziderat important 
în activitatea generală 
propagare și dezvoltare 
pugilismului românesc.

începutul lunii 
aprilie marchea
ză startul compe
tițional oficial 
pentru gimnasti
ca de perfor

manță. Deoarece, după cum 
s-a anunțat, mondialele de la 
Ljubljana au devenit o cer
titudine, e normal ca, încă 
de la începutul sezonului, 
agenda întrecerilor să 
foarte încărcată. Spicuirp, 
bogatul program : 
COMPETIȚIILE ELEVILOR

La Galați și București 
vor întîlni cei mai buni 
gimnaști elevi. în zilele de 
6—8 aprilie, în orașul dună
rean este programată FINA
LA CONCURSULUI REPU
BLICAN AL 
SPORTIVE ȘI 
CU PROGRAM DE EDUCA
ȚIE FIZICĂ — gimnaști și 
gimnaste de la categoriile a 
Il-a, I, candidați maeștri și 
maestre ; în Capitală (6—7 
aprilie) se va desfășura fi
nala pe țară a școlilor ge
nerale (echipe și individual), 
gimnaști de categorii infe
rioare 'a IH-a și a IV-a). 
Conet.sid v avea loc în 
sala Floreasca.
CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE

Noi nume de prestigiu și-au 
anunțat prezența la campio
natele internaționale ale Ro
mâniei (sala Floreasca, 17—19

fie 
din

se

ȘCOLILOR 
LICEELOR

aprilie) : Liubov Burda, Tama
ra Nazarova si Nadejda Du- 
pleakova (fete), Viktor Lisițkî, 
Anatoli Trifonov, Aleksandr 
Maleev (băieți) — U.R.S.S.; 
Jarmila Techlova, Sonia Braz- 
dova, Kveta Voisova (fete), 
Miroslav Reisenthaler, Pavel 
Stanovski (băieți) — Cehoslo
vacia.

în cadrul pregătirilor 
pentru internaționale, lo
turile noastre reprezenta
tive se antrenează la 
București și în Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej. La finele 
săptămînii trecute (fetele) 
și începutul acesteia (băie
ții) cei mai buni gim
naști ai țării au participat 
la concursuri de verifica
re. în ziua de 7 aprilie 
gimnastele de la cluburile 
bucureștene, incluse în lo
tul național, vor evolua în
tr-un concurs demonstra
tiv, cu noile lor exerciții 
liber alese.

ACTIVITATEA 
LA „MODERNA"

La sfîrșitul lunii aprilie (data 
urmează a fi stabilită) este 

sa bi
urmeaza a fi stabilita) este 
programată întîlnirea bilate
rală Iugoslavia — România, 
iar trei gimnaste vor partici
pa (8—10 mai) la un turneu 
internațional, programat la 
Sofia.

ALTE TNTILNIRI 
INTERNAȚIONALE

■ 2—3 mai, in capitala Un-

de
a

Romeo CALARAȘANU
Gheorghe IL1UȚA

ÎNA DESTINULUI (I)
(Urmare din pag. 1)

I- Adevărat ?
I- Ne-am dus la conduce- 
I fabricii de cărămizi „7 
■embrie" — Fundeni și am 
Irebat : „Gropile acestea, 
lie ou apă de ploaie, vă 
puie ?“ „Nu, au răspuns 
I Sînt rămășițele inestetice 
I argilei scoase pentru fa- 
parea cărămizilor". „Deci, 
I vă folosesc ? Bun ! Dar, 
Jidanul de dincolo de a- 
Ite gropi 7“ „Nici atît". 
Iți fi de acord să amena- 
p aici un stadion, cu te
luri frumos gazonate, cu 
li străjuite de plopi mîn- 
I cu..."? „Am fi 1“ „Dați 
I scris ?“. „Dăm !“...
I- Uraaa !...
I *După două săptămîni, pri
ite brigăzi U.T.S. de muncă 
Iriotică intrau în groapa 
Indent Alături de ele, zeci 
| echipe ale sportivilor din 
Ltorul 2. In maî puțin de 
Lă luni de zile, groapa era 
Lățată. în acest răstimp, 
I grup de tineri arhitecți 
| la I.S.P.F. definitivaseră 
I în orele lor libere — pro
bul noului complex spor- 
I. Entuziasmul era general 
|pe la sfîrșitul verii trecu- 
| au început să apară în 
kta groapă Fundeni : un 
fen de fotbal, o pistă de 
letism, trei terenuri de vo- 
[, unul de handbal, peluze 
I flori etc. Era rezultatul 
Lădaniei a mii de tineri 
Ire efectuaseră aproape o 
Imătate de milion de ore de 
pncă patriotică. In dorința 
f de a avea un stadion cît 
lai frumos, cît mai complet, 
herii din acest sector bucu- 
[ștean începuseră lucrările 

la alte terenuri : două de 
kschet, trei de tenis de 
Imp, o pistă pentru carting 
h. Pentru curînd se progra- 
lase și inaugurarea noului 
Implex sportiv, cînd... Ați 
pitit, cînd apare și propție- 
Lrul!
I — Dv. mal aveți mult de 
Lcru aici ?

— De ce ? întreabă tinerii, 
cu inima strînsă.

— Ca să începem noi alte 
lucrări.

— Dar, am vorbit cu dv.
— Cu noi ?
— Nu sînteți de la fabrica 

de cărămizi „7 Noiembrie" ?
— Nu, băiețași ! Sîntem de 

la Direcția generală construc- 
ții-montaj București.

— Și ce legătură aveți cu 
terenul ?

— Este
— Nu-i
— Nu !

al nostru.
al fabricii de... ?... 
De altfel și fabri

ca este a noastră. Noi fiind
forul ei tutelar.

— Deci, de la dv. trebuia 
aprobarea ?
la noi.

fiindcă nu am

să luăm
— De
- Si 

știut ?...
— Fiindcă nu ați știut, vă 

luați „păpușile" și plecați.
— Dar, dv. ați știut !
— Ce să știm ?
— Că de aproape un an de 

zile lucrăm, aici. 
Căci, nimeni nu-și 
gina ca cineva — 
prietar" — să nu 
în curte i-au intrat 
10 000 de tineri, încolonați 
frumos. în urma gălăgioase
lor buldozere. Deci, ați știut 
de treaba aceasta, dar ați 
lăsat lucrurile să meargă îna
inte, pentru a reclama un te
ren acum curățat, nivelat ca 
în palmă, gazonat șl drenat, 
peluzat cu cele mai gingașe 
flori.

— Groapa Fundeni ne a- 
parține i!

— Groapa, da, dar nu com
plexul sportiv al tineretului 
din sectorul

(Va

la stadion, 
poate ima- 
fiind „pro- 
observe că 

vreo

21...
urma)

P.S. In 
al ziarului 
cum : DIRECȚIA GENE
RALĂ CONSTRUCȚII- 
MONTAJ BUCUREȘTI 
(prin I.C.M. 2) RECLAMA 
ȘI DEZAFECTEAZĂ UN 
ALT STADION BUCU- 
REȘTEAN ! DE DATA A- 
CEASTA IN SECTO
RUL 3.

numărul viitor 
nostru veți citi

garîci : Budapesta — 
rești (juniori) ;

■ 16—17 mai (Cluj) : Ro
mânia — Cehoslovacia (femi
nin) ;

® 25—26 mai (Sofia) ; Bul
garia — România (juniori, 
băieți și fete), cu exerciții 
liber alese ;

H 30—31 mai (Sibiu) ; Ro
mânia — Ungaria (seniori), 
cu exerciții impuse și liber 
alese.

A fost perfectată întîlni
rea dintre SELECȚIONATE
LE MASCULINE ÂLE ITA
LIEI ȘI ROMÂNIEI (4—5 
septembrie, în Italia) și se 
așteaptă confirmarea întîlni- 
rii feminine R.F.G. — RO
MANIA (date propuse 6—7 
iunie).

ANTRENORI ROMANI 
IN SCHIMB 
DE EXPERIENȚA 
PESTE HOTARE

Antrenorul Gheorghe 
(C.F.R. Timișoara) va 
o deplasare de 20 de
(20 aprilie—10 mai) în Uniu
nea Sovietică, iar Viorica 
Mociani (Universitatea Bucu
rești) va face o vizită (7—27 
mai) în Bulgaria. în ambele 
cazuri, antrenorii români vor 
studia experiența antrenori
lor de gimnastică sportivă 
din U.R.S.S., respectiv, a ce
lor de modernă din Bulgaria.

Buctv

Popa 
face 
zile

80 DE JUDOKA PENTRU 5 TITLURI DE CAMPIONI
însemnâri

9 între 26 șl 
29 martie se vor 
desfășura la Bucu
rești finalele ce
lei de a doua 
ediții a campio

natelor republicane indivi
duale ale seniorilor, act fi
nal ce va fi abordat de 80 de 
judoka, sportivi care au tre
cut dificilul examen al zo-

DOUA SCRISORI CĂTRE REDACȚIE
AUTOMOBILISMUL

NU ESTE SPORT?

inaintea finalelor republicane
nelor, desfășurate 
tul acestei luni, 
Arad, Orașul 
Gheorghiu-Dej și

Au intrat în finale primii 
patru clasați din fiecare zo
nă, la cele 5 categorii de 
greutate. Numărul cel mai 
mare de finaliștl îl au „Tro- 
tușul" Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (10), Politeh
nica Timișoara, Vagonul 
Arad, Rapid București, Me
talul Roman și I.E.F.S. (cîte 
6). Pentru prima dată sînt 
prezente în finale (cu cîte 
un judoka) asociațiile Straja 
Orăștie, Nicolina Iași, Meta
lul Plopeni și Chimia Tr. 
Măgurele.

• Reprezentantul Chimiei 
Tr. Măgurele — Ștefan Gan
cea — a ajuns, în această ul- 

a naționalelor, 
calcul greșit

la începu- 
la Brașov, 
Gheorghe- 
București.

CU MOTOR?
aso- 

studen- 
Bucu-

Consiliul 
ciațiilor 
țești din 
rești a hotărit de 
curînd înființarea, 
în Capitală, a u- 
nui club sportiv

care să se ocupe de sporturile 
cu motor. Acest club ar urma 
să organizeze o activitate com
petițională susținută și să spri
jine materialicește pe tinerii 
studioși, care doresc să prac
tice sporturile mecanice. Ini
țiativa ne-a bucurat și pe noi, 
care, încă de anul trecut, am 
creat un nucleu cu acest profil 
la Institutul de arhitectură.

Cind am pășit la înființarea 
nucleului amintit, ne-am gîn- 
dit că, după exemplul nostru, 
asemenea cercuri automobilis
tice cu profil sportiv vor lua 
naștere și in alte instituții și 
întreprinderi in care există 

condiții. Din păcate, dezvolta
rea pe care noi o întrezăream 
se lovește de o piedică de 
ordin administrativ. Iată des
pre ce e vorba.

Regulamentele în vigoare 
NU PERMIT ALOCĂRI DE 
FONDURI DECIT ACELOR 
CLUBURI, ASOCIAȚII SAU 
DISCIPLINE SPORTIVE CARE 
SlNT AFILIATE la FEDERA
ȚIILE de SPECIALITATE 
DIN CNEFS. Or, automobilis
mul, nefăcind parte organiza
torică din mișcarea sportivă 
din țara noastră, nu poate be
neficia de sprijinul materia! 
de care are atîta nevoie. In 
această situație sîntem și noi, 
cei de la arhitectură. BUNĂ
VOINȚĂ DE A FI AJUTAȚI 
AM GĂSIT LA CLUBUL DIN 
CARE FACEM PARTE, DAR 
AJUTORUL NU NE POATE 
FI ACORDAT PENTRU CĂ 
NU EXISTĂ FORMA LEGA
LA ÎN ACEST SENS.

E drept. Automobil Clubul 
Român și-a creat cercuri în 
unele instituții și întreprin
deri, dar acestea nu dispun 
de posibilități financiare pen
tru a sprijini activitatea spor
tivă. De aceea, m-am gindit 
să propun înființarea in ca
drul CNEFS 
a sporturilor 
să se ocupe 
automobilism, 
tual, peste

a unei federații 
cu motor, care 
de motociclism, 

carting și, even- 
cîtva timp, de 

sportul motonautic.
Alexandru 

student tn anul V la de arhitectură slon
BOTEZ
Institutul 

Mincu"

Publicăm scrisoarea de mai Jos, primită de la trei tineri 
cititori al ziarului, pentru că ea pune cîteva probleme 
care preocupă, de bună seamă, și pe alți iubitori ai auto
mobilismului. Firește, redacția nu poate fi de acord cu 

conținutul integral al scrisorii. Astfel, nu împărtășim îdeea de a 
se permite participarea la o competiție auto, chiar unui tinăr, 
dacă acesta nu este membru al A.C.Ti. De asemenea, tn dezacord 
cu corespondenții noștri, pledăm pentru menținerea taxei de 
înscriere la concursuri, aceasta fiind o uzanță curentă in spor
tul automobilistic mondial. Celelalte chestiuni din scrisoare ră
mîn insă demne de luat în seamă, ele 
a interesului tineretului nostru 
țional.

pentru
reprezentând expresia vie 
automobilismul competl-

■

Am dori să aflăm, prin in
termediul ziarului, cum 
Înțelege Automobil Clubul 
Român să exercite atra

gerea șl sprijinirea tinerilor care 
vor să practice automobilismul. 
Am citit în presă că în ziua de 
15 martie se organizează la Bucu
rești un concurs de slalom 
îndeminare. Dorind să ne 
cercăm și noi posibilitățile,

și 
ln- 

......... ............... _ r_______ ,___ am 
făcut intervenții pe iîng'ă familii 
și am obllnut promisiunea de a 
ni se împrumuta mașinile pen
tru concurs : două Trabant-uri și 
un Fiat. Apoi ne-am interesat 
de înscrieri șl aici au început 
nedumeririle și necazurile noas
tre. Unul tinăr care vrea să par
ticipe la un concurs i se pretind 
prea multe : TAXA DE ÎNSCRIE
RE IN A.C.R. ȘI COTIZAȚIE DE 
MEMBRU, TAXĂ DE ÎNSCRIERE 
ÎN COMPETIȚIA RESPECTIVA, 
ALTE TAXE PENTRU LICEN
ȚELE DE CONDUCĂTOR ȘI DE 
CONCURENT...

în afară de taxa de înscriere 
la concursul respectiv, restul ta
xelor sînt valabile pentru întregul 
an. Dar DE CE SA LE PLĂ
TIM CÎND NOI NU DOREAM 
SĂ LUĂM PARTE DECIT LA 
ACEASTĂ PRIMĂ ÎNTRECERE. 
pentru a ne încerca șansele si a 
vedea dacă este cazul să mat 
concurăm și în viitor 7 Șl-apoi 
nu înțelegem un lucru : AUTO
MOBILISMUL ESTE SPORT SAU 
NU ESTE SPORT ? Dacă răspun
sul este afirmativ, atunci, cu 
părere de rău, trebuie să consta
tăm că el rămîne singura disci
plină sportivă din țara noastră 
pentru care trebuie să plătești 
pentru a o practica. Noi încă 
n-am auzit despre un atlet, îno
tător sau ciclist care să fie o- 
bligat să plătească taxă de în
scriere pentru a lua parte la un 
concurs. Chiar la concursul din 
15 martie, nu credem că 
cicliștii au achitat vreo 
pentru a lua startul.

Injust este, după părerea noas
tră, șl sistemul de eliberare a 
licențelor de conducător. De fapt, 
singurul criteriu pentru obține
rea acestei licențe este cel finan
ciar : ÎNTÎI PLĂTEȘTI TAXA ȘI 
APOI OBȚII LICENȚA CU CARE 
ALERGI. Poate ne înșelăm, dar 
o licența trebuie să reprezinte un 
act prin care se recunoaște com
petența titularului de a lua par
te la un concurs fără a prezenta 
pericol; or, am înțeles că la noi 
această licență st obține fără

moto- 
taxă

criterii, NUMAI PE BAZA Aalte
25 LEI ȘI A UNEI FOTOGRAFII!

Sîntem tineri, ne pasionează 
automobilismul șl am fi dorit 
să vedem, cu prilejul concursu
lui din 15 martie, dacă avem ap
titudini pentru acest sport, dacă 
merită să mai încercăm și altă 
dată. Dar contactul cu primele 
realități ne-a cam retezat en
tuziasmul. Știm că sportul auto
mobilistic implică cheltuieli, că 
pentru organizarea lui sint ne
cesare anumite fonduri. Nu în
țelegem însă de ce, totuși, există 
atîtea obstacole pentru niște ti
neri care n-au dorit altceva de- 
cît să participe la un singur 
concurs. Statul nostru socialist 
acordă importante fonduri pen
tru dezvoltarea sportului, j 
tru atragerea tineretului pe 
renele sportive. De ce 
mobillsmul este supus cu totul 
altor reguli ? Aceasta este în
trebarea pe care, cu tot res
pectul, dar și cu toată sincerita
tea, o adresăm prin ziar forului 
specializat — Automobil Clubul 
Român.

Mircea BOTEZ 
student la Institutul de 

de arte plastice
Liviu ZAMFIRESCU 

frezor
Paul PFENNINGS 

scenograf — București

timă etapă . 
datorită unui
al... oltenilor! Urmărind să 
smulgă cel puțin două locuri 
pentru București, craiovenii 
au recurs, în zone, la un 
fals : l-au înscris pe Grigore 
Alionescu, de la Electropu- 
tere (antrenor V. Bectăraș), 
Pe lista concurenților de la.. 
Universitatea Craiova, acesta 
reușind să cucerească locul 
doi^ la „63 kg“. Cum locul 
întîi a fost ocupat de un alt 
craiovean de la Electropu- 
tere — Eugen Cîrciumărescu 
— planul... oltean a fost rea
lizat. Numai că federația nu 
a tolerat falsul și i-a exclus, 
din finalele republicane, pe 
amîndoi, înscriind în locul 
lor pe ocupanții pozițiilor 
5—6 la categoria respectivă. 
Pe locul 5 fiind amintitul 
Gancea — elevul singurei 
antrenoare de judo din țară,

ing. Mona Rotaru —• iată-1 
pe acesta candidat... involun
tar la titlul național al ca
tegoriei.

• Cîteva 
competiția 
sîmbătă șl 
găzdui sala 
Capitală : ținîndu-se cont de 
ordinea valorilor, campionii 
zonelor sînt capi de serii, 
astfel că întîlnirea lor este 
posibilă numai în semifina
lele competiției; conform in
dicațiilor F.I.J., întrecerile 
au caracter eliminatoriu cu 
recalificări ; brigăzile de ar
bitri sînt alcătuite din cîte 
trei membri (prin tragere 
la sorți) care rămîn neschim
bate pe tot parcursul compe
tiției, excluzîndu-se astfel po
sibilitatea recuzărilor.

© Constatîndu-se că dispu
ta pentru titlul absolut este 
un... apanaj al „greilor", fe
derația a hotărît să se re
nunțe la desfășurarea între
cerilor pentru un astfel de 
titlu.

• La această ediție a na
ționalelor, campionul repu
blican la -f- 83 kg și campio
nul absolut al anului ’69, 
Ghborghe Boșcu, va lupta sub 
culorile I.E.F.S.. club în ca
drul căruia activează de la 
15 februarie a.c.

• Sesizăm absența din fi
nale a lui Ovidiu Cojocaru 
(Politehnica Buc.) — campio
nul republican la „63 kg“ —, 
Și a greului Sorin Arjocâ 
(revelația finalelor de la Ti
mișoara), ambii eliminați în 
zone, cît și pe cea a lui Cris
tian Lascu (Rapid) — acci
dentat.

sublinieri privind 
pe care, vineri, 
duminică, o va 

Floreasca din

N. MȘ.

Dublă Intilnire internațională

ROMÂNIA UNGARIA
pen- 

a- 
auto-

Pregătirile popi
carilor români in 
vederea C.M. de 
la Bolzano conti
nuă. De la con
cursurile interne 
de verificare, se- 
vor trece, incepind 
la examene inter- 

Astfel, reprezenta-

lecționabilii 
de sîmbătă, 
naționale, 
tivele României vor intilni Ia 
București selecționatele Unga
riei după următorul program : 
sîmbătă : România A — Un
garia ; duminică : România B 
— Ungaria.

Antrenorii F. Popescu și 
Alex. Andrei vor alcătui echi
pele din loturile :

Feminin : Elena Trandafir, 
Crista Szocs, Ana Marcu, Mar
gareta Szemany, Florica Ne- 
gufoiu, Elena Cernat, Cornelia 
Pelrușcă, Ildiko Zsizsik, Voi- 
chița Babuțiu, Use Schmidt.

Masculin : I. Micoroiu, p. 
Purje, C. Vînătoru, Gh. Sil
vestru, I. Băîaș, I. Tismănaru, 
D. Dumitru, Al. Vrînceanu, V. 
Măntoiu, C. Voicu.

BILANȚ
In scopul îmbunătățirii activită- 

ții sportive de masă și de per
formanță, anul trecut, CJEFS 
Brașov șl clubul sportiv Dlnamo 
București au lansat o întrecere 
către toate consiliile județene 
pentru educație fizică șl sport și 
către cluburile sportive.

Acum, după centralizarea rezul
tatelor, sîntem în măsură să pu
blicăm clasamentele finale.
• întrecerea dintre consiliile 

județene pentru educație fizică și 
sport. Grupa I — locul 1 — CLUJ

DE ÎNTRECERE
154.270 p; 2. Prahova 138.855 p; 3. 
Constanța 117.420 p. Grupa a Il-a:
— locul 1 — CARAȘ-SEVERIN 
105.605 p; 2. Arad 70.680 p; 3. Hu
nedoara 69.260 p. Grupa a IlI-a
— locul 1 — DÎMBOVIȚA 66.160 p; 
2. Buzău 54.145 p; 3. Botoșani 
52.255 p.

In municipiul București : locul 
I — sectorul 5, locul II _ sectorul 
6, iar locul III — sectorul 2.

• întrecerea dintre cluburile 
sportive :

Grupa specială : 1. STEAUA

60.575 p, 2. Dinamo București 
49.375 p.

Grupa I : 1. RAPID București 
20.175 p; 2. C.S.M. Cluj 17.750 p; 
3. Progresul București 16.375 p. 
Grupa a Il-a : 1. ȘCOLARUL
București 11.200 p; 2. Dlnamo Bra
șov 10.750 p. 3. Voința București 
9.525 p. Grupa a IlI-a : 1. NICO
LINA Iași 5.075 p; 2. Pedagogic 
Oradea 5.025 p; 3. Politehnica 
Brașov 4.525 p.

J
l
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TRICOLORII

A DOUA EDIȚIE A „CUPEI T.U.G." 
CU HANDICAP ÎNCEPE ASTĂZI

INTERVIUL NOSTRU

Evoluția tricolorilor, în me
ciurile de duminică' a fost," în 
ansamblu, bună.

RĂDUCANU : foarte sigur 
pe el, a salvat, în prima re
priză, un gol „ca ți 
la șutul din 5—6 m 
Ivan II.

făcut" 
al lui

DELEANU ■ neconcludent. 
A cîștigat multe din duelu
rile cu Pană, dar a și pier
dut destule. Nu s-a repliat 
la timp, 
au avut

iar degajările sale 
arareori „adresă".

NUNWEILLER :

Sătmăreanu a jucat 
de bine, duminică, pe 
de fundaș central... 
Dar, menționînd acest lucru 
nu răspundem la obiectivul 
pentru care am înființat a- 
ceastă rubrică. Desigur, însă, 
că nu din vina noastră...

destul 
postul 
stingă.

Asociația sportivă T.U.G. 
București organizează ediția 
a doua a „Cupei T.U.G.", cu 
handicap. La această ediție 
vor participa echipele bucu
reștene Dinamo, Rapid, 
Steaua, Progresul și T.U.G.

Conform regulamentului 
competiției, echipa T.U.G. va 
începe fiecare partidă cu

scorul de 2—0 în favoa
rea sa.

Primul meci, în care se 
vor întîlni formațiile Pro
gresul și T.U.G., se va dis
puta azi, de la ora 16,30, pe 
terenul T.U.G.

în deschidere, de Ia ora 
14,45, va avea loc partida 
Autobuzul — Dinamo (tine
ret).

inter-LUPEȘCU : a avut 
venții prompte, evoluînd cu 
o mare siguranță și cu multă 
luciditate.

DAN : a fost, din nou, o- 
mul de netrecut.

DUMITRU • prezent pe tot 
terenul, excelent la recupe
rare, bun la relansarea atacu
rilor.

VLAD (în lotul de 40): a 
jucat ca un vechi internațio
nal. Și asta spune, credem, 
tot.

Păzit cu strășnicie de că
tre 2—3 rapidiști, DOBRIN a 
scăpat foarte greu din „cleș
tele" giuleștean, E adevărat, 
însă, că atunci cînd a scă
pat, Rapid 
die...

a fost în primej-

GHIȚÂ : 
„complexul 
te că a scos trei baloane pe
riculoase în prima repriză, 
a greșit apoi la ambele go
luri, ^după reluare.

ĂNE DANIEL (deocamda
tă în lotul de 40): deși ur
mărit de „umbra Gherghely", 
a reușit să se descurce și 
să întreprindă atacuri peri
culoase. A marcat două go
luri și a conlucrat bine cu 
Dembrovschi. A încercat des 
ți precis poarta 1

DEMBROVSCHI : a avut 
un început mai slab, dar s-a 
regăsit pe parcurs și a orga
nizat bine jocul la centrul 
terenului. A acoperit un spa
țiu mare, fiind prezent și 
în fazele de finalizare. A 
pus grele probleme apărării 
bucureștene.

evident marcat de 
Arsenal". Cu toa-

RADU
foarte util echipei. A orga
nizat, împreună cu Sălcea- 
nu, o bază solidă la mijlo
cul terenului, de unde

dezvoltat toate 
bucureștene. Mai 
spirat în șuturile

atacurile 
puțin in- 
pe poartă.

jucat cuPÎRCĂLAB : a 
ambiție și a inițiat multe 
atacuri. A centrat periculos 
și precis. A alergat mult, re- 
cuperînd uneori mingi de la 
adversari, din propria jumă
tate de teren. Și-a depășit 
adversarul direct (Comănes- 
cu) cu „fente" reușite. Spre 
finalul jocului și-a pierdut 
însă din agresivitate !

NU EXISTĂ O PROBLEMĂ 
A ALTITUDINII!

— declară Ronnie Hellstrom, portarul echipei Suediei —

ADAM ACHE (din lotul B) 
a fost de departe cel mai 
bun jucător de pe teren. Se 
poate spune că, prin sigu
ranța și reflexele etalate în 
această partidă, a fost fac
torul care a determinat, în 
mare măsură, menținerea 
scorului alb.

IVĂNCESCU (din lotul B) 
s-a dovedit foarte sigur în 
intervenții și a 
activ la contraatacurile 
pei sale.

participat
echi-

PESCARU (din lotul 
avînd rol de „libero" în 
liniei de fundași, a acționat 
mai mult distructiv.

B) 
fața

I. CONSTANTIN (din lo
tul de 40) a fost vădit inco
modat de starea deplorabilă 
a terenului. în orice caz a 
fost singurul jucător de la 
Jiul care s-a zbătut timp de 
90 de minute în căutarea 
golului. Și dacă n-a reușit, 
cea mai mare parte din vină 
o poartă coechipierii lui, 
care l-a lăsat să se „bată" 
singur cu sobra apărare 
brașoveană.

DINAMO BUCUREȘTI—STEAUA
Poate că unii iubitori ai 

fotbalului gîndesc că, în con
dițiile actuale ale clasamen
tului, titlul de derby acor
dat ■ partidei Dinamo Bucu
rești — Steaua nu este pe 
deplin justificat. Adevărul 
este însă că, de-a lungul 
anilor, indiferent de poziții
le pe care le ocupau, în 
momentul acela, în clasa
ment, aceste două echipe 
fruntașe ale fotbalului nos
tru, partida dintre ele a 
constituit, de fiecare dată, 
atracția nr. 1 a etapei. La 
fel și acum...

Evidența celor 43 de jocuri 
de campionat Dinamo — 

Steaua arată că palmaresul 
este favorabil dinamoviștilor, 
care au reușit să cîștige 18 
întîlniri, în timp ce Steaua 
a realizat doar 10 victorii. 
Faptul că celelalte 15 me
ciuri s-au încheiat la egali
tate, nu face decît să subli
nieze echilibrul de forțe 
care a existat de cele mai 
multe ori, pe teren, în aces
te jocuri.

Iată și palmaresul meciu-

rilor Dinamo — Steaua: 
1947—48 : 0—0, 0—0 ; 1948— 
49: 1
1-0 ;
1—1,
1954:
2—1
58 :
0—1

1950 1
6—2 ;
2-1,
1955 î

■4, 3—4 ; 1957—

2—2, 
1952i 
3-1; 
0—0,

1—0, 3—3;
; 1951 : 1—2,

1—0; 1953: 
0—0, 2—2;

: 1956 i 0—
3—2, 0—2; 1958—59:2—0, 
; 1959—60 i 2—1, 3—3 ;

1960—61: 2—3, 2—3; 1961—62: 
1—1, 1—0; 1962—63: 2—2,
0—0 ; 1963—64 : 3—2; 1—4 ; 
1964—65: 1—0, 2—1; 1965—66: 
3—3, 1—1 ; 1966—67 i 1—1, 
0—1 ; 1967—68 l 0—1, 2—0;
1968—69: 1—0, 4—2; 1969—70: 
3—2, ?.

Dinamo București a fost de 
5 ori campioană a țării, în 
timp ce Steaua are Ia activ 
7 titluri de campioană. Di- 
namoviștii au realizat însă 4 
victorii la rînd, în campio
nat, clasîndu-se pe primul 
loc în edițiile 1961—62, 1962—loc în edițiile 1961—62, 1962— 
63, 1963—64, și 1964—65. Din 
acest punct de vedere, Di
namo București realizează a 
doua performanță, după Chi
nezul Timișoara, care figu
rează cu 7 titluri consecuti
ve: 1921—1927.

63, 1963—64, și 1964—65. Din
acest punct de vedere, Di
namo București realizează a
doua performanță, după Chi
nezul Timișoara, care figu
rează cu 7 titluri consecuti-
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1921—1927.ve :

* # $

GHERGHELY .> a muncit 
mult, dar a imprimat o notă 
de duritate intervențiilor sale. 
Comportarea sa — mai pu
țin bună — se explică și prin 
faptul că a activat pe post 
de fundaș central, unde nu 
se simte prea în largul lui...

Evoluția lui SATMAREA- 
NU, în etapa a IH-a a re
turului, nu poate fi comenta
tă în această rubrică, privind 
pe „tricolorii" 
Mexic, pentru 
întemeiat: în 
C.F.R. Cluj, 
jucat pe alt 
pe care îl va deține 
firește, ar trebui să se pre
gătească — la turneul final 
al campionatului mondial din 
Mexic.

noștri pentru 
un motiv bine 

partida 
Sătmăreanu 
post decît

șase ori 
campio- 
elimina- 
apel, în 

actuala

oare
al ha-
un accident în- 

sau reflectarea

ani in 
constituia 

lor de pre- 
FLUENT,

■G

Aspect de la antrenamentul dinamoviștilor bucureșteni, efectuat ieri după-amiază pe sta
dionul din șos. Ștefan cel Mare Foto : B. GABRIEL

AZI, LA CONSTANȚA, IN NOCTURNĂ

FARUL — UNIVERSITATEA
Partida Farul — Universita

tea Craiova, din etapa a 
XVIII-a a campionatului di
viziei A, se va disputa azi, la

Constanța, în nocturnă. Iată 
cîteva amănunte în legătură 
cu acest meci :

CRAIOVA

LOTO
PRONOSPORT

CIȘTIGATOIIII
EXCURSIILOR „TURUL 

POLONIEI", OFERITE LA 
TRAGEREA 
ȚIȘORULUI

Ronnie Hell- 
strom, portarul e- 
chipei suedeze 
Hammarby I. F„ 
care ne-a vizitat 
recent țara, este 
una și aceeași 
persoană despre 
care ziariștii me
xicani au spus că 
a reușit, aproape 
singur, să țină în 
șah atacul echi
pei Mexicului, cu 
prilejul turneului 
formației „Tre 
Kronors". Și, du
pă evoluțiile avu
te pe terenurile 
noastre, ne-am 
convins că presa 
mexicană nu a 
exagerat cu nimic 
în cele relatate 
despre Hellstrom.

Dată fiind con
troversa existentă 
încă, în problema 
acomodării la al
titudine și ținind
seama de declarațiile suede
zilor după turneul din Me
xic că altitudinea nu ridică 
nici o problemă pentru fot
baliști, am dorit să aflăm, a- 
mănunte.

— Agențiile de presă au 
transmis că lotul suedez, îna
inte de a pleca în Mexic, a 
fost introdus într-o baroca- 
meră. Ne puteți da amănunte 
despre această instalație ?

— în primul rînd vreau să 
precizez că nu este vorba de 
o instalație specială care să 
ușureze acomodarea organis
mului cu altitudinea. Este un 
fel de container, care repro
duce fidel condițiile de la o 
altitudine de 2 700 m. Timp 
de o săptămînă, fiecare mem
bru al lotului a fost supus 
unor teste, care au durat 15 
minute. Și toți membrii lo
tului, dar absolut toți, au tre
cut cu brio acest prim exa
men.

— A fost, totuși, un exa
men artificial. Dar adevăratul 
examen, cel de pe platourile 
mexicane, cum a decurs 7

— In condiții identice cu 
cel de acasă. Adică fără nici 
un restanțier. Eu, ca portar, 
poate că am fost supus la 
eforturi mai miei. însă TOȚI 
COLEGII MEI NU AU A- 
VUT DE ÎNTÎMPINAT NICI 
CEL MAI MIC OBSTACOL 
DIN PARTEA ALTITUDINII. 
MAI MULT, ÎN CEL DE-AL 
DOILEA MECI SUSȚINUT 
CU NAȚIONALA MEXICU
LUI, COECHIPIERII MEI AU 
JUCAT MULT MAI BINE 
ÎN REPRIZA A DOUA, CÎND 
DE ALTFEL. AU ȘI OBȚI
NUT VICTORIA (1—0). DECI, 
POT SA VĂ ASIGUR, PEN
TRU NOI, SUEDEZII, NU E- 
XISTĂ „PROBLEMA ALTI
TUDINII". Am auzit că alte 
echipe și-au stabilit o perioa
dă de acomodare de peste 
două luni. Cred că se exage
rează. PROBLEMA ALTITU
DINII ARE LA ORIGINE... 
AUTOSUGESTIA. ESTE 
VORBA MAI DEGRABĂ DE 
O PROBLEMA PSIHOLOGI
CA... (D. VL.).

AGENDĂ BECUREȘTEANĂ
Duminică șe vor disputa 

în Capitală următoarele par
tide :

• Stadionul „23 August", 
ora 11,45: Dinamo Bucu
rești — Steaua (tineret-re- 
zerve) ; ora 13,30: Dinamo 
București — Steaua (divi
zia A) ;

• Stadionul Politehnica, 
ora 11: Sportul studențesc — 
Ceahlăul P. Neamț (divi
zia B) ;

• Stadionul Progresul, ora 
11 : Progresul București — 
Portul Constanța (divizia B) ;

• Terenul Electronica, ora 
11: Electronica Obor — Me
talul Plopeni (divizia O ;

• Terenul Laromet, ora 
11 : Tehnometal București — 
I.M.U. Medgidia (divizia C) ;

• Terenul Voința, ora 11 t 
Voința București — I. T. Con
stanța (divizia C);

• Terenul Sirena, ora 11 î 
Sirena București — Comerțul 
Alexandria (divizia C) ;

• Terenul Autobuzul, ora 
11: Autobuzul — Carpați Si-__, 
naia (divizia C).

CUPON DE CONCURS

Real Madrid, de 
cîștigătoare a Cupei 
nilor europeni; este 
tă, fără drept de 
ambele manșe, din
ediție a C.C.E. de către echi
pa belgiană Standard Liege. 
La rindul ei, aceasta din 
urmă a trebuit să părăsească 
competiția, învinsă, atît în 
deplasare, cît și pe teren 
propriu, de campioana An
gliei, Leeds. A. C. Milan, de
ținătoarea cupei interconti
nentale, a fost eliminată în 
optimi, ca și Benfica Lisa
bona — fosta mare rivală a 
lui Inter în lupta pentru su
premația europeană.

Apar, în schimb, pe firma
mentul competiției : Leeds 
United, Standard 
Li'ege, Feijenoord 
Rotterdam, Legia 
Varșovia.

Să fie 
un carusel 
zardului, 
tîmplător,
unui firesc fenomen de ero
ziune ?

Deși în fotbal — ca în ori
care sport, de altfel — for
ma de moment poate deter
mina un succes sau un in
succes neașteptat, după cum 
zeița Fortuna, într-un acces 
de miopie, poate înclina ba
lanța spre 
tem tentați 
cel puțin 
este vorba 
anchilozare 
echipe aureolate pină mai 
ieri de nimbul invincibilită
ții. Evident, aceste fenomene 
de regresiune îmbracă forme 
diverse, VIZÎND, FIE ÎN
TREGUL ORGANISM 
ECHIPEI, FIE NUMAI PE 
UNII JUCĂTORI. Benfica, 
de pildă, se află într-o evi
dentă degringoladă, afectînd 
conducerea tehnică a echipei 
(celebrul Otto Gloria a fost 
demis — antrenamentele fiind 
conduse de jucătorul Jose 
Augusto), iar fotbaliștii, inca
pabili să-și mai dovedească 
superioritatea în teren, au 
trecut (cum este cazul lui 
Torres și Da Silva) la acte 
nesportive, fiind suspendați 
pe șase și, respectiv, cinci 
etape. în același timp, clubul 
este amendat cu 7 500 escu
dos în urma unor grave in
cidente petrecute la meciul 
cu Belenenses, iar terenul 
este suspendat pe opt etape. 
Actualul loc trei în campio
nat și forma slabă a echipei 
nu lasă speranțe suporteri
lor că Benfica ar mai putea 
dobîndi în acest an dreptul 
de a evolua în concernul ofi
cial al celor mai bune echi
pe europene.

La Real Madrid, eroziunea, 
începută în urmă cu 2—3 
ani, fără a cuprinde întreaga 
echipă și, deci, de a-i anula 
complet capacitatea compe
titivă, se manifestă periodic 
LA UNII JUCĂTORI. în a- 
cest an, însă, se pare că Rea
lul va pierde, după o lungă 
perioadă de dominație, titlul 
național. Și deși Munoz cau
tă deocamdată întăriri în 
ograda proprie („reechilibra
re cu forțe proprii" — după 
cuvintele sale), zvonurile pri-

cel 
să 
de 
de
Și

mai slab, sîn- 
credem că — 
astă dată — 
un proces de 
uzare a unor

AL

vind negocierea transferuri
lor lui Magnusson și Eusebio 
se bazează pe o practică de 
mult încetățenită la clubul 
profesionist madrilen.

Dar procesul de anchilo
zare și uzură a unor echipe 
cu „firmă", nu înseamnă nu
mai îmbătrînirea biologică a 
jucătorilor, ci și împingerea 
rutinei pe primul plan, din 
dorința de a nu-și strica pal
maresul. Uzura mijloacelor 
tehnice și tactice determină 
conducerile acestor cluburi 
să forțeze victoria cu mij
loace adiacente întrecerii 
sportive. Și nu de puține ori, 
asemenea echipe prestigioa
se. aflate în amurg, promo
vează tactici ultradefensive, 

antijocul, sacrifi- 
cînd, în numele 
rezultatului, ceea 
ce cu 
urmă 
arma 

dilccție, JOCUL 
SPECTACULOS.

Una din maladiile deșertu
lui, cauzată de nisipul fin 
ce plutește în atmosferă și 
de scăderea bruscă a tempe
raturii la asfințit, se numeș
te „boala amurgului". Proba
bil că nisipul invizibil al su
prasolicitării și blazării, ca și 
scăderea bruscă a posibilită
ților de obținere a perfor
manței, au transferat această 
boală la echipele aflate in 
amurg...

Memoria este uneori scurtă, 
dar realitatea ii oferă nenu
mărate prilejuri de reîm
prospătare. Astfel, Standard 
Liege nu se duce la Ma
drid pentru a se apăra cu 
orice preț, nu se intimidează 
de o veche faimă, atacă și 
învinge. Legia face Ia fel la 
Arad și la Saint-Etienne. iar 
Leeds United ciștigă catego
ric la Budapesta, în fața te
mutului Ferencvâros. Iată, 
de pildă, ce scria ziarul bel
gian „Les Sports" după vic
toria echipei Leeds contra 
Iui Standard, în sferturile de 
finală ale C.C.E., sintetizînd, 
parcă, virtuțile echipelor ce 
vin lansat : „Englezii au ju
cat pentru a învinge. Leeds 
n-a venit Ia Liege pentru a 
salva un meci nul, cum fac 
majoritatea echipelor în de
plasare. Demarajul său a fost 
extraordinar. Leeds formea
ză un bloc impresionant prin 
calm, siguranță și liniște. Un 
aliaj armonios de tehnică și 
precizie. O echipă care prac
tică un senzațional joc de 
continuă mișcare".

Aceasta este, deci, cheia 
celor 36 de meciuri consecu
tive încheiate fără înfrîn- 
gere ?

Da și nu ! Pentru că ma
nagerul echipei engleze, Don 
Revie, identificat cu succese
le acesteia, mai aduce o pre
cizare : „Rezultatul celor opt 
ani de muncă în comun : 
titlul de campioană și de ciș- 
tigătoare a Cupei, NE OBLI
GĂ ACUM SA NE ANTRE
NĂM CU MAI MULTĂ DU
RITATE".

Să fie conținut, aci, reme
diul împotriva „maladiei 
amurgului" ?

Paul SLAVESCU

LOTO 
DIN 6 

.1970
P. 33

Otvos — corn.

A MAR- 
MARTIE

excursii: 
Răz-

Categoria
1. N.
boieni, jud. Alba ; 2. N. Ciu- 
culescu — corn. Albești, jud. 
Argeș ; 3. V. Mihăilă — Ba
cău ; 4. V. Godeny — corn. 
Săcuieni, jud. Bihor; 5. V. 
Colman — Botoșani ; 6. C. 
Maftei — Brașov ; 7. M. To
fan — Cluj ; 8. St. Simonfi
— Cluj ; 9. C. Urluială — 
Cernavodă ; 10. R. Murat —* 
Constanța; 11. M. Tufeanu
— corn. Ghirdoveni, jud. 
Dîmbovița; 12. Gh. Andone
— Galați ; 13. N. Ceangea — 
corn. Bălan, jud. Harghita; 
14. A. Csiki 
cuiesc ; 15. 
lărași ; 16.
Tg .Mureș ; 17. I. Csenteri — 
Tg. Mureș; 18. M. Surigiu 
corn. Urecheni, jud. Neamț; 
19. G. Ioniță — Ploiești ; 20. 
P. Nanu — Breaza ; 21. N. 
Jercan — corn. Mălurele, jud. 
Prahova; 22. V. Tamaș — 
Satu Mare; 23. I. Seiwerth
— Sibiu ; 24. M. Comăniță — 
Brașov ; 25. V. Cervenciuc — 
București; 26. C. Zaharia — 
București; 
București ;
București; 29. I. Matefi — 
București (3 excursii) ; 32. N. 
Vasilescu — București ; 33. 
M. Crăciun — corn. Titu.

• În ultimele două zile 
care au mai rămas, aveți 
posibilitatea să vă procurați 
biletele pentru tragerea Loto 
de vineri 27 martie 1970. La 
această tragere puteți cîști- 
ga : autoturisme DACIA 
1100, MOSKVICI 408, SKO
DA 1000 M.B., TRABANT 
601 ; excursii pe COASTA 
DALMAȚIEI cu autocarul 
(cca. 19 zile), excursii în 
UNGARIA ȘI CEHOSLOVA
CIA (cca. 15 zile) și nume
roase premii în bani.

Cu 5 lei participați la am
bele extrageri cu șanse mari 
de cîștig.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT nr. 12 

DIN 22 MARTIE 1970
CATEGORIA I : (12 rezul

tate) 3,2 variante a 32 980 lei;
CATEGORIA a 11-a : (11 re

zultate) 42,2 variante a 3 001 Iei;
CATEGORIA a Hl-a : (10

rezultate) 426,8 variante a 445 
lei.

În
jucătorii de la Farul au susți-

CONSTANȚENII vor 
AMBELE PUNCTE... 
vederea acestei partide,

CRAIOVA

5—1 (4—0) în favoarea Faru
lui, prin golurile marcate de 
Kallo 3 și Tu fan 2.

Tn tabăra constânțeană 
consideră 
versitatea 
greu, însă 
nimă să 
puncte.

Partida va avea loc în noc
turnă, de la ora 18. In deschi
dere : Portul — Farul (tine- 
ret-rezerve). Iată formația pro
babilă : Ștefănescu — Antones
cu, Mareș, Koszka, Pleșa, Tă- 
nase, Constantinescu, S. A- 
vram, Sasu, Tu fan, Kallo.

C. POPA, coresp. principal

se 
că meciul cu Uni- 
Craiova este foarte 
există dorința una- 
se cîștige ambele

STUDENȚII S-AU 
ANTRENAT IERI

Craiovenii au făcut o esca
lă în București, după reveni
rea în țară de la Teheran. în 
programul de ieri, antrenorul 
Șt. Coidum a prevăzut vizio
narea unui film, apoi după 
amiază un antrenament ușor.

Aseară, studenții craloveni 
s-au deplasat la 
ța cu un avion

— Odorheiul Se- 
V. Mihai — Că- 
E. Moldovan —

27. R. Cozoc —
28. I. Fetcu —

Numele ;i prenumele > . . .

. • • • • • • » »
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CMFOTBAL
1. CE

SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUĂ CLASATE) î

A...................................................................
B . . . . .................................................
C...................................................................
D.................................................

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
GRUPA

CONFERINȚA CU TEMA: ULTIMELE INDICAȚII
ALE F.I.F.A. CU PRIVIRE LA ARBITRAJ

nut duminică ultimul joc de 
verificare, cînd au întîlnit e- 
chipa Știința Constanța (din 
campionatul județean). Scor:

Constan- 
special. 

După toate probabilitățile, Șt. 
Coidum va alinia următorul 
„11“ : Oprea — Ad. Popescu, 
Țană, Bîtlan, Velea, Strîmbea- 
nu, Ivan, Martinovici, Niță, 
Oblemenco, Bălan.

Azi, tn sala Dinamo, de 
la ora 18,30, va avea loc ple
nara arbitrilor de fotbal din 
București.

Gu acest prilej, arbitrul

as

o 
u tu

3 
O 
u iu

3 
O 
o iu

Andrei Rădu-internațional
lescu va conferenția despre 
.Ultimele in di «ații ale 
F.I.F.A. cu privire la arbi
traj, comunisate la sursul 
internațional de la Florența",

ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI •

• Ne-a mirat lipsa de aderență 
la derbyul etapei a publicului 
ploieștean, cunoscut ca un ade
vărat Iubitor de fotbal. în ciuda 
unei vremi admirabile, nu cre
dem să fi fost pe stadionul pe
trolist mal mult de 2 000 de spec
tatori localnici, marea majoritate 
a publicului alcătulnd-o galeriile 
masive deplasate special de Ia 
București șl Pitești.

s-au Îndreptat In grup spre par
tea stingă a tribunei. onorind 
astfel pe acei suporteri arădeni 
care au ținut să-și însoțească e- 
chlpa pe drumul victoriei.

ECOURI ECOURI • ECOURI

ecblpel 
următorul

Petrolul, 
răs-

a ECOURI • ECOURI

l •

bl a- 
părți

• Total necivilizată șl 
mabilă atitudinea unei 
a peluzei care, in repriza se
cundă a meciului Rapid — 
F. C. Argeș, îl „încurajau" pe 
Răducanu cu penibile croncă
nituri. Acel spectatori și-au 
lăsat, oare, buna cuviință șl 
sensibilitatea la poarta sta
dionului, sau, pur și simplu, 
nu ie-au avut niciodată 7

• In pauza meciului Crișul 
radea 
dresează tinărulul jucător 
dean Kun II : „Din cauza 
rilor tale, echipa va cădea 
divizia A 1“ Atît de mult l-i 
jutat“ o asemenea critică, 
la sfirșitul meciului, cu 
in ochi. Kun II îl mărturisea an
trenorului său Incapacitatea 
de a șe fl putut concentra 
timpul reprizei secunde.

O-
a-U.T.A., cineva 1 se 

oră- 
rată- 

din 
■a „a- 

Incit 
lacrimi

sa
In

la• La terminarea partidei de 
Oradea, jucătorii arădeni, Învin
gători merituoși, după 
oficial de la mijlocul

DUPĂ MECIUL de la Clmpla 
Turzii, o scurtă discuție cu tov. 
Alexandru Florescu, din conduce
rea echipei A.S.A. Tg. Mureș. E- 
vident, rezultatul nu putea să-l 
mulțumească. „Sînt deprimat, pur 
șl simplu. N-am înțeles aprecie
rile arbitrului, care a văzut nu
mai greșelile echipei noastre. In 
schimb, față de Mocanu, de pil
dă, care l-a faultat cu regulari
tate pe Caniaro, a fost întotdeau
na mal concesiv, mai Indulgent". 
Același interlocutor a ținut însă 
să precizeze că rezultatul n-a 
fost influențat de arbitraj...

TIBI BONE a fost și el nemul
țumit de arbitraj. 6Canlaro s-a 
transformat într-o permanentă... 
victimă a lui Mocanu. La orice 
contact cu fundașul petrolist a- 
tacantul echipei mele a fost pur 
șl simplu măturat"... Desigur a- 
nihilarea celui mal incisiv ata
cant al echipei A.S.A. nu putea 
provoca bucurie antrenorului 
Bone. Dar și Caniaro a exage
rat, dovedindu-se un bun... 
tor. După unele asemenea 
nirl a reluat jocul Ia fel 
proaspăt ca la Intrarea pe 
ren...

din conducerea 
s-a soldat cu 
puns : bUn rezultat de egalitate 
la Clmpla Turzll valorează cît... 
două puncte 1 Spre satisfacția 
generală, a fost un joc curați 
deși pe alocuri mal bărbătesc".

Fllnd accidentat, I» i c ă 
Nunwelller n-a jucat la Moi- 
nești. El a ținut să facă, to
tuși, deplasarea, ca să-și re
vadă foștii colegi de echipă. 
La sfirșitul jocului, Lică a 
strlns mllnlle băcăuanilor, 
spuntndu-le :

— Bine 
egalitate, 
rut rău, 
Învinsul.

rui , _ _____
la Moinești. Iată-ne, iarăși, 
poarta descoperită !... Dar, __
data aceasta, ne-am învățat min
te... Am fost prea îngăduitori cu 
Coman și iată unde am ajuns..." 
(Caval este un tînăr talentat, dar 
unui portar 11 mal trebuie și ex- 

capătă 
multor...

Nicușor, Înaintea jocului de 
cu 
de

perienjă. Iar aceasta se 
greu. Uneori cu prețul 
goluri).

ECOURI • ECOURI

salutul 
terenului,

că s-a terminat la 
Altfel, ml-ar fi pă- 
oricare ar ti fost...

nu se astlmpără.;. 
de la Bacău, 

s pes

Spectatorii 
După accidentul 
soldat cu rănirea a doi 
tatorl (din cauza baloanelor cu
hidrogen, care au fost deto
nate) a urmat altul Ia Moineștl..; 
Un spectator a fost depistat de 
către organele de control cu alte 
baloane de acest gen... El a fost 
condus la o mașină,
cu ^Încărcăturile" sale, 
cestea au făcut explozie, 
rlind grav vehiculul șl 
iarăși două persoane I...

Sperăm că după aceste
lecții amatorii de astfel de »sen- 
zații tari" se vor potoli.

ac- 
cioc- 

de 
te-

împreună 
dar a- 

ava- 
rănind

două

CE VALOARE prezintă pentru 
echipa dv. acest 0—0 7 între
barea adresată tov. Gh. Urich,

„CIT DE UȘOB AM RENUN
ȚAT LA DATCU ȘI LA NICU- 
LESCU 1 — se lamenta antreno-

• ACHIM, unul dintre 
talentați jucători de la 
nu mai participă la antrenamente. 
Iată ce ne-a declarat Titus Ozon 
despre el t sAre o afecțiune pul
monară care-i pune sub semnul 
întrebării viitoarea carieră spor
tivă. L-am rugat de nenumărate 
ori să ducă o viață ordonată, dar 
fără succes. Acum, e ca un mie
lușel, dar se pare că e prea 
tîrzlu.„s.

cel mai 
Jiul,

3 O a
s3 O a

• Nici TONCA nu mal partici
pă la antrenamente. Accidentat 
la un meci de pregătire, el este 
acum cu piciorul în ghips. Și, 
ceea ce nu făcea etnd era apt 
de joc, acum Tonca stă mai mult 
prin restaurante. 
Tonca I...

Trezește-te,

Jiul a prins 
restaurante, 

un

• Alt tlnăr de la 
mare dragoste de... 
Este vorba de MARINESCU, 
tînăr care reușise să devină ti
tular. Dar, o dată cu titulariza
rea, a crezut că 1 se post per
mite orice, tn ultimele două săp- 
tămlnl s-a 
la... pahar, 
nlcă a fost 
de pe teren

antrenat mai mult 
Rezultatul 7 Duml- 
cel mai slab jucător 
1

• ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI
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Ancheta internațională a ziarului sportul

TEZE Ș ANTITEZE ÎN TENISUL DE MASA ACTUAl
omentul . tenisului de 
masă sețapropie. Ca
pitala 9J.R.S.S. va 

găzdui săptăniîna viitoare 
campionatele 
Evenimentul 
anului, pentru lumea spor
tului cti mingea de celu
loid, suscitil un interes 
lesne de' înțeles nu numai 
pe continentul nostru, dar 
și pe alte meridiane mai 
îndepărtate \unde tenisul 
de masă n.'țe o largă răs- 
pîndire. Cine vor fi noii

europene, 
major al

campioni, ce noutăți de 
ordin tehnico-tactic vor 
apare, la ce nivel valoric 
se situează fruntașii con
tinentali comparativ (in
direct) cu jucătorii din 
Asia, în ce măsură ma
terialele folosite influen
țează rezultatele, iată ci
teva dintre întrebările că
rora competiția de la 
Moscova ar putea să le 
aducă un răspuns, fie el 
și parțial. Desigur, opi
niile sînt împărțite. Pre-

cedînd evenimentul și do
rind să afle părerile pri
vind o serie de teme ma
jore ale tenisului de ma
să actual, ziarul „SPOR
TUL" a organizat o an
chetă internațională, adre- 
sînd un număr de patru 
întrebări unor specialiști și 
sportivi reputați din Eu
ropa.

Iată întrebările (și în 
continuare, primele răs
punsuri) :

menționez că orice schimbare 
trebuie votată de Congresul 
F.I.T.M. cu o majoritate de mi
nimum 75% din voturile expri
mate. Orice modificare este vo
tată pe o perioadă de 5 ani. 
VIITORUL CONGRES AL F.I.T.M. 
VA AVEA LOC 
IN JAPONIA (la 
PROBABIL CA 
OPERA ASTFEL 
CARI pentru că 
care am vorbit mai sus 
bucură de o prea mare popu
laritate.
Bohumil VANA (Cehoslovacia)

fost campion mondial

ANUL VIITOR 
NAGOYA), dar 
NU SE VOR 
DE MODIFI- 
inovațiile de 

nu se

TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI TRANSMIT

RUGBYȘTII JUNIORI IAU STARTUL ÎN EDIȚIA
*»

A DOUA A
telefon)

5?CUPEI NAȚIUNILOR F. I. R. A.“

1. A înregistrat tenisul de masă, în ultimii ani, pro
grese tehnico-tact.vce comparabile — pe plan interna
țional — cu celelalte sporturi?

2. Campionatele continentale de la Moscova pot 
aduce o schimbare ci< liderilor? Ce șanse au jucătoa- 
rele românce ?

pld“, pe care însă jucătorii nu 
l-au primit cu satisfacție, din 
cauza vitezei sporite pe care o 
imprimă mingii. Există prefe
rințe PENTRU MATERIALE 
CARE FAVORIZEAZĂ JOCUL 
MAI LENT, care avantajează 
xecuțiile tehnice.

Johnny LEACH (Anglia)
fost campion al lumii -

BINE

răspund, 
am mal

e-

3. In ce stadiu se află cursa de urmărire dintre 
tenisul de masă din Europa și cel din Asia ?

4. Credeți că și în continuare calitatea materiale
lor va influența evident rezultatele?

VOM AVEA 
ALȚI CAMPIONI!

de;1. Da, mai ales din punct 
vedere tehnic. Au apărut noii 
procedee tehnice cum ar fi tops
pinul și contrele rapide și pu
ternice de Ungă masă, executatei 
de pe ambele părți.

2. Cred că vor fi operate mo
dificări. de lideri aproape la- 
toate probele. Sînt sigură că lai 
europenele de la Moscova, la, 
echipe și simplu fete, TITLURI
LE ÎȘI VOR SCHIMBA ACTUA
LII TITULARI. Poate doar la 
echipe și dublu bărbați să nui 
Intervină modificări. LA ECHIPEI 
FEMEI, SELECȚIONATA U.R.S.S., 
PORNEȘTE CA FAVORITA, UR
MATĂ DE ROMANIA,, iar în. 
Întrecerea formațiilor masculine,, 
prevăd că LUPTA PENTRU LO
CUL I SE VA DA ÎNTRE SUE
DIA și U.R.S.S. La simplu fete,, 
sovietica Zoia Rudnova are pri
ma șansă apoi Alexandru, Grin
berg, Simon, iar la dublu fete,. 
CXLE MAI BUNE POSIBILITĂȚI, 
LE v ARE CUPLUL RUDNOVA— 
GRINBERG, în timp ce pere-< 
chea Alexandru—Crișan se va 
Țlasa locurile 3—4.

3. Ult.Xnele campionate mondi-) 
ale de Miinchen, ca și tur
neul \pe care l-am întreprins? 
toamna trecută în Japonia, mi-aui 
reliefat t farptul că decalajul va
loric dintre jucătorii din Asia 
și cel d\ n Europa S-A MICȘO
RAT EXTRAORDINAR, forțele 
devenind \sensibil egale, la fete 
ca și la bVieți. în ultima vreme, 
japonezii nu au mai adus lu
cruri noi, spre deosebire de 
sportivii europeni, acum pose
sori ai loviturilor rapide ?!• 
puternice de ,Iîngă masă, amin
tite mai sus.

4. Compoziția xle soft cu care 
sînt acoperite unele palete aju
tă. la imprimarea mal puterni
că a efectelor, Xavorixează e- 
xecutarea topspiniilui, a retop- 
spinului de la distanță și din a- 
propierea imediată a mes^ei, mă
rește eficiența serviciilor. După, 
cutn cauciucul obișnuit ridică, 
eficacitatea celor care posedă un1, 
simț deosebit al paletelor, 
așa cum spunem noi, celor care 
simt mai bine mingea în mînă. 
De asemenea, cauciucul normal 
favorizează apărarea foarte „tă
iată". Prin urmare, CONSIDER 
CĂ MATERIALELE POT 
FLUENȚA REZULTATELE. 
PRINCIPALUL RĂMÎNE 
OMUL ȘI GRADUL LUI _ _ 
PREGĂTIRE. Cei mai buni vor 
învinge întotdeauna, trecînd pes
te diferitele obstacole, fie ele 
cît de dificile.
Maria ALEXANDRU (România)) 
campioană națională, fostă cam-' 

pioană a lumii și a Europei

2. Aș dori ca și viitorii cam
pioni să fie aceiași. Sînt însă 
multe țări cu posibilități aproxi
mativ egale, ÎNTRUCÎT STAN
DARDUL GENERAL A CRES
CUT. La simplu bărbați văd 
cinci băieți cu șanse : Șurbek, 
Scholler, Johansson, Gomozkov, 
Alser și eventual maghiarul 
Klampar, dacă va juca bine. La 
fete, U.R.S.S., România și 
Alexandru la simplu. Nu știu 
cum joacă acasă echipa U.R.S.S., 
dar presupun că bine.

3. Jucătorii europeni s-au 
, yoltat mult în ultimii 2—3

ăpropiindu-se de japonezi.
4. Este de așteptat să se 

tinue cercetările în scopul 
lizării unor materiale mai rapide 
și care să favorizeze mai mult 
efectele. ACEASTA NU VA FI 
ÎNSĂ UN PUNCT POZITIV 
PENTRU SPECTACOL, iar în a- 
cest caz, tactica își va pierde 
și mai mult din importanță. 
Firma japoneză Yasaka încear
că să realizeze un material în 
favoarea efectelor. S-ar părea 
că materialul din cauciuc obiș
nuit va fi .întrebuințat în viitor 
ele mai mulți băieți, deoarece 
el creează posibilități optime 
pentru preluarea efectelor. Așa 
cum s-a văzut la Schbller și 
la Alexandru. Este desigur vor
ba de o părere personală.

Kjell JOHANSSON (Suedia) 
campion mondial de dublu 

bărbați

NU CRED CA VIITORUL 
CONGRES F.I.T.M. DE 

LA NAGOYA 
VA MODIFICA 

REGULAMENTUL

NU MATERIALUL 
DECIDE. IMPORTANT E 
„SĂ CUNOȘTI 

LECJIA"
1. îmi este dificil să 

deoarece, din 1967 nu
văzut concursuri Internaționale.

2. Dacă în anil precedent! ju
cătorii suedezi dominau întrece
rile de anvergură, 
momentul de față sportivii iu
goslavi, sovietici 
(ultimii în puternică 
vor avea un cuvînt

cred că în

și

sau,

IN-
Dar

TOT 
DE

TENISUL DE MASA 
SOLICITĂ MAI MULTĂ 

PREGĂTIRE FIZICĂ 
DECIT ÎN TRECUT

1. Tehnica jocului s-a dezvol
tat datorită efectelor, Iar dim 
punct de vedere tactic, servlciult 
a căpătat o importanță mai ma
re Este dificilă o comparație 
cu alte sporturi. Cert este că. 
în prezent se solicită mult mai 
multă pregătire fizică față de 
anii trecuți.

RADAR MONDIAL
(Urmare din pag. 1)

ția colectivităților din fieca
re localitate :

"unei adevărate 
ce și sportive, 
hunii moderne 
sului tehnicii — 
nicatul — impun să se facă 
un pas înainte spre aplica
rea orarului reglementar... 
Pentru aceasta trebuie 
tă recrutarea cadrelor 
vătămînt calificate".

în privința cadrelor 
tice de specialitate, după o 
statistică publicată în ulti
mul număr al revistei „Sport 
& Plein Alr“, reiese că 
Franța cunoaște în momen
tul de fată un deficit - de 
mari proporții. Planul șese- 
nai de dezvoltare a Franței 
prevedea ca din 1965 pînă 
în 1970 să se creeze 12 582 
posturi de profesori de edu
cație fizică și sport or, pînă 
la începutul acestui an, nu 
s-au înființat decît 6 476 
posturi. Deficitul — de 6108 
posturi — va rămîne mai 
departe descoperit în foarte 
mare măsură, căci, din cele 
2 700 prevăzute în plan pen
tru anul 1970, vor putea lua 
ființă doar 670, cît permit 
alocațiile bugetare din acest 
an.

Există, așadar, o contra
dicție evidentă între limba
jul net. concis,' al 
care dezvăluie 
carențe și limbajul oficiali
tății care în iunie 1969 ple
da, de exemplu, pentru „prio
ritatea ce va trebui acorda
tă dezvoltării activităților 
culturale și sportive" și care, 
în momentul de fată, afirmă 
că se petrece „o revoluție 
sportivă în școală".

Protestul profesorilor de 
educație fizică a venit să 
pună, încă o dată, în lumină 
necesitățile stringente ale u- 
nui proces de învătămînt în 
care educația fizică si spor
tivă trebuie să devină o 
componentă esențială în for
marea tinerelor generații 
pentru că — așa cum subli
niază un articol consacrat de 
„l’Humanite" acestei proble
me — numai astfel se poate 
asigura „asocierea intr-un 
echilibru uman superior a 
ansamblului componentelor 
culturii".

„Necesitățile 
educații fizi- 
pe măsura 
și a progre- 
spune comu-

spori- 
de în-

didac-

cifrelor 
multiplele

dez- 
anl.

con- 
rea-

MĂRIA ALEXANDRU 
POATE CTSTIGA

1. în comparație cu alte spor
turi, TENISUL DE MASĂ S-A 
DEZVOLTAT FOARTE MULT 
DIN PUNCT DE VEDERE TEH
NIC. Ca rezultat al noilor ma
teriale a apărut un element nou, 
topspinul, și un astfel de lu
cru se realizează mult mai greu 
în alte sporturi. în ultimii ani 
nu s-au mai ivit atâtea noutăți.. 
Aș putea aminti doar retop- 
spinul (contrele cu efecte).

2. La simplu bărbați va fi greu
ca Șurbek să-și mențină titlul, 
întrucît sînt vreo 8—10 jucători 
(printre care și el) cu șanse a- 
proximativ egale. La echipe nu-i 
văd cîștigînd nici pe suedezi, 
nici pe sportivii vest-germani. 
La femei, ECHIPA U.R.S.S. MI 
SE PARE IMBATABILĂ. Jucă
toarele sovietice s-au prezentat 
foarte bine la ultimul concurs 
din R.F. a Germaniei. Forma
ția R.F.G. nu poate cîștiga, deși 
nu e lipsită de șanse. Repre
zentativa masculină a Ungariei 
ar putea să se claseze printre 
primele ■• ••
fruntașe 
bărbați. 
JOACA 
trece de
(U.R.S.S.), POATE 
aceste trei Jucătoare le apreciez 
ca fiind principalele pretendente 
la titlu. Nu cred că Vostova își 
va menține titlul, deoarece, în 
ultimul timp, a jucat mai slab 
și împotriva atacantelor.

3. In absența întregii garnituri 
a jucătorilor asiatici, nu dispun 
de criterii suficiente pentru o 
comparație reală.

4. Deși regulamentul limitează 
modificările materialelor, CRED 
CĂ ACESTA VA MAI INFLU
ENȚA TEHNICA. în principal, 
glndindu-mă Ia viteză.

Zoltan BERCZIK (Ungaria) 
fost campion continental, antre
nor al reprezentativei țării sale

4

patru. Noi țintim locuri 
și la simplu și dublu
MARIA --------------------

FOARTE
Rudnova

ALEXANDRU
BINE. Dacă 

sau Grinberg
CÎȘTIGA. Pe

TACTICA ÎNCEPE 
SĂ CAPETE DIN NOU 

IMPORTANȚĂ
1. Progrese mai consistente

s-au înregistrat în tehnică, iar 
pentru viitor, TACTICA ÎNCE
PE SĂ CAPETE DIN NOU IM
PORTANTĂ. Desigur că mo
dificarea paletelor a constituit 
un lucru esențial. Și în tenisul 
de cîmp se încearcă acum con
fecționarea unor rachete noi. 
Să vedem ce va aduce aceasta 
în tehnica jocului. Ca și la te
nis de masă, în trecut, tactica 
juca un rol mai însemnat și în 
sportul alb. Făcînd o compara
ție între tenis de - ■ ■ •
de cîmp, la noi 
mult mai multe 
ultimii ani.

2. Prevăd MARI _____ T______
în privința cîștigătorilor campio
natelor europene de la Moscova. 
La bărbați sînt 16 jucători 
posibilități - --
suedezii să 
schimb, NU 
LA FETE 
SCHIMBĂRI 
Jucătoarele 1... _______ ___
losească toate avantajele noilor 
palete.

3. Jucătorii europeni AU MAI
SCURTAT DISTANȚA CARE II 
SEPARA DE SPORTIVII ASIA
TICI. Dacă, la campionatele 
mondiale de la Nagoya (1971) 
tenisul de masă din Asia nu se 
va prezenta cu întregul efectiv, 
reprezentanții continentului nos
tru au mari posibilități la mai 
multe titluri, atât la fete cit și 
la băieți. De exemplu, ’
Alexandru, UNA DINTRE 
VORITE LA MOSCOVA, 
șanse și la Nagoya, așa 
a demonstrat anul trecut _
Miinchen. Pentru a ilustra șansa 
europenelor în fața japoneze
lor, voi arăta că la Miinchen 
jucătoarea engleză Piddock a fost 
pe punctul de a o învinge pe 
campioana mondială Kowada.

4. Nu m-ar surprinde faptul 
ca peste 3—4 ani, 30—40 la sută 
dintre jucători să folosească pa
letele acoperite cu cauciuc o- 
bișnuit. Pe piața engleză a apă
rut un burete nou și foarte „ra-

masă și tenis 
s-au produs 
schimbări în

râsturnAri

egale. Nu cred 
mai cîștige.

AM IMPRESIA 
VOR AVEA

CU 
ca 
In 

CA
LOC 

SUBSTANȚIALE, 
nu știu încă să fo-

Maria 
FA- 
are 

cum 
la

1. Tenisul de masă ține pasul 
cu evoluția tehnică și tactică a 
celorlalte discipline sportive. El 
a devenit mai dinamic, mai 
spectaculos decît pe vremea 
cînd jucam eu. Astăzi SE AC
ȚIONEAZĂ ÎN VITEZA, ÎN FOR
ȚA ȘI CU MAI MULTA FAN
TEZIE, îndeosebi în ofensivă. 
De aceea, consider că acest 
sport a devenit mai spectaculos 
și mai atractiv decît odinioară.

2. Fără îndoială că europenele 
de la Moscova VOR ADUCE 
UNELE MODIFICĂRI ÎN IERAR
HIA CELOR MAI BUNI DE PE 
CONTINENT. La ora actuală există 
o pleiadă de jucători tineri care 
pot produce mari surprize. In 
ce privește întrecerile pe echipe, 
CONCURENȚA, atît la bărbați 
cit și la femei, este foarte MARE. 
Echipele U.R.S.S., Ungariei, R.D. 
Germane, Cehoslovaciei și Iugo
slaviei vor avea întâietate.

3. Apariția jucătorilor asiatici
pe arena mondială A AVUT O 
INFLUENȚA POZITIVA ASU
PRA EVOLUȚIEI ȘI DEZVOL
TĂRII TENISULUI DE MASA
ÎN LUME. Concurența dintre e- 
uropeni și asiatici este bine ve
nită pentru că în urma 
duel a crescut Valoarea 
rilor de pe continentul 
Succesele repurtate anul 
la Miinchen de europeni 
chilibrat, ' 
raportul 
două 
sovieticii 
Grinberg, ___ _ ________ ____
Her ,iugoslavul Șurbek pot fi ri
vali serioși ai celor mai buni 
jucători asiatici .

4. în privința materialelor 
sportive, există unele propuneri 
privind folosirea unor mingi de 
cauciuc, a unor mese din sticlă 
sau din metal. în privința mo
dificării paletelor, trebuie să

acestui 
jucăto- 
nostru. 
trecut 

______ au e- 
în oarecare măsură, 
dintre jucătorii celor 

continente. Dar, oricînd, 
Gomozkov, Rudnova, 
Vest-germanul Scho-

maghiari 
revenire) 

____ „„ greu de 
spus. în probele feminine, con
sider că jucătoarele românce 
sau sovietice se vor afla pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui. Aceste două echipe 
perioare formațiilor R.F. 
maniei și Cehoslovaciei 
sidere periculoase.

3. Rezultatele ultimelor 
ale nu relevă o creștere a di
ferenței valorice intre tenisul de 
masă european și cel asiatic. 
Dimpotrivă, O SERIE DE VIC
TORII REALIZATE ÎMPOTRIVA 
JUCĂTORILOR JAPONEZI ȘI 
NORD-COREENI. REALIZATE 
DE SCHOLLER, GOMOZKOV, 
AMELIN, SARKOIAN, NEGI’- 
LESCU, KORPA, ALEXANDRU, 
RUDNOVA, precum și unele în- 
frîngeri la limită ale echipelor 
U.R.S.S. (4:5 cu Japonia), vic
torie asupra R.P.D. Coreene, a- 
rată CĂ JUCĂTORII EUROPENI 
AU REUȘIT. in parte, SĂ 
TREACĂ PESTE O SERIE DE 
IDEI PRECONCEPUTE PRIVIND 
SUPERIORITATEA NETĂ A TE
NISULUI DE MASA ASIATIC, 
a imposibilității 
cestor jucători, 
rea că aceasta 
numai pregătirii 
respunzătoare, ci, 
celei tehnico-tactice 
temeinic și deosebit 
țios.

4. Indiscutabil, materialul fo
losit influențează obținerea unor 
rezultate de moment. Menționez, 
de moment, întrucît noutatea 
folosirii unui material nou sau 
a unui procedeu tehnic nou, 
are o eficiență evidentă, deoarece 
jucătorii care nu utilizează noul 
material sau noul procedeu nu 
sînt pregătiți să facă față sur
prizelor. Nu paleta cu burete, 
soft sau sandwich a adus ju
cătorii asiatici în fruntea ierar
hiei mondiale, ci pregătirea lor 
multilaterală. CONSIDER CĂ ÎN 
OBȚINEREA REZULTATELOR, 
PRINCIPAL E „SĂ CUNOȘTI 
BINE LECȚIA", indiferent de 
materialul pe care-1 folosești.

Gheorghe COBTRZAN 
(România)

sînt su- 
a Ger- 

— out-

mondi-

înfringerii a-
Am convinge- 

s-a datorat nu 
psihologice co- 

categoric. și 
efectuate 

de minu-

VICHY, 24 (prin
Marți, tinerețea, vigoarea și 
programul judicios alcătuit 
și-au spus cuvintuL Rugbyștii 
români au recuperat aproape 
complet handicapul oboselii 
prilejuite de călătorie, așteptînd 
cu încredere fluierul inaugu
ral al turneului care-i va o- 
pune, în primul joc, celor spa
nioli. Antrenorii T. Rădulescu 
și N. Ghiondea (acesta din ur
mă va funcționa și ca arbitru 
în partida Maroc — Cehoslova
cia, a cărei învingătoare ne va 
fi, poate, viitoarea adversară) 
s-au decis să trimită în teren 
cea mai bună formație posibi
lă. Aceasta, în dorința de a 
evita orice surpriză neplăcută. 
Iată formația probabilă : Gali

(15), Constantin (14), Iancu 
(13), Bidirel (12), Enache (11), 
Chiciu (10), Barbu (9), Boroi 
(8), Munteanu (7), Octavian 
(6), Cioarec (5), Burcca (4), 
l'irlea (3), Teodorescu (2), Du
mitrescu (1) ; rezerve : Dumi
tru (16), Viorel (17), Bujor 
(18).

în cadrul formulei preconi
zate' este posibilă o modificare: 
întrucit Dumitrescu a recidi
vat o întindere ligamentară 
s-ar putea ca pe postul de 
stîlp stingă să joace Radu Vio
rel, mai puternic, dar mai pu
țin mobil. în principiu, aceas
tă modificare nu are însă mo
tive să afecteze potențialul e- 
chipei, ci cel mult să modifice 
parțial tactica de joc.

Miercuri, la ora 14,00, arbi
trul francez Georges Domercq 
va fluiera, pe Stadionul Central 

' al complexului Omnisport, în
ceputul partidei România — 
Spania, urmată la ora 15,30 
de meciul Italia — R.F. a Ger
maniei. Tot la ora 14,00, de 
astă dată pe Stadionul Munici
pal, N. Ghiondea va da sem
nalul de începere a întrece
rii dintre rugbyștii marocani 
și cei cehoslovaci, care va fi 
urmată de inegala dispută 
Franța — Portugalia.

Așteptăm, deci, cu încredere 
începutul celei de a doua edi
ții a Cupei națiunilor F.I.R.A. 
pentru juniori.

G. RUSSU-ȘIRIANU

SUBIECTE DE COMENTARII CHIAR DIN
PRIMA ZI A „CUPEI LATINE"

LISABONA, 24 (prin tele
fon). începută luni seara, la 
Palatul sporturilor din capitala 
Portugaliei, Ia o oră neobiș
nuită pentru noi (22 
reștiului !) cea de a 
tie a „Cupei Latine" 
rit, chiar din prima 
roase subiecte de 1 
Primul 
tatului 
ajuns, 
Maroc 
nea, o

ora Bucu- 
treia edi-

1 ne-a ofe- 
zi, numc- 

subiccte de comentarii, 
ar fi acela al neaștep- 
grad valoric la care a 

de pildă, handbalul din 
și Brazilia. De aseme- 
surpriză plăcută au ofe

rit reprezentativele de tineret 
ale Spaniei, Portugaliei și 
Franței, trei echipe bătăioase, 
puse pe fapte mari, dornice de 
afirmare. înainte de orice alte 
considerații sîntem, însă, da
tori cititorilor cu rezultatele pri
mei etape din această a treia 
ediție a „Clipei Latine", re
zervată echipelor de tineret.

In prima partidă reprezen
tativa Spaniei a învins, la ca
pătul unui meci ce l-am putea 
considera de... antrenament, 
Italia, cu scorul de 39—7 (20-4). 
O asemenea diferență ne scu
tește de orice alt comentariu, 
singurul lucru care se cere a 
fi menționat fiind dorința echi
pei Italiei de a lua startul laz 
această întrecere.

In cea de a doua partidă a 
serii, PORTUGALIA A ÎNVINS 
BRAZILIA, care are meritul 
de a fi rezistat cu succes o 
primă repriză in fața unei 
selecționate portugheze foarte 
bine înarmate din punct de 
vedere tehnic. La 
condus portughezii 
dar brazilienii au 
apropie pină Ia o 
un gol (9—8 și 10—9), obținînd 
chiar egalarea cu citeva secun
de inainte de finalul primei 
reprize. In partea a doua, bra
zilienii n-au putut face față 
iureșului dezlănțuit al echi
pei țării gazdă, care a știut 
să fructifice mai bine nume
roasele greșeli de apărare ale 
adversarului. Deci, Portugalia 

Brazilia 29—18 (10—10).

început au 
(5—2, 8—5), 

reușit să se 
diferență de

In ultima partidă, Franța * 
învins Marocul cu mai multă 
dificultate decît o poate arăta 
scorul : 27—16 (13—10).

Marți, în prima partidă a 
reuniunii, România a întâlnit 
Brazilia, partida fiind integral 
transmisă de televiziunea por
tugheză. Meciul încheiat cu 
rezultatul de 36—16 
în favoarea Jucătorilor ro
mâni, a fost condus de cuplul 
cehoslovac Pardubsky și Ne
mec. In afara acestui joc au 
mai figurat în program întâl
nirile Spania — Franța și 
Maroc — Portugalia.

Calin ANTONESCU

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI PE GHEATĂ

U.R.S.S. SE MENȚINE LIDER
SUEDIA Șl CEHOSLOVACIA LA EGALITATE: 2-2

BOB BEAMON cel fără de noroc...

Ne-am obișnuit să asociem, 
prin firea lucrurilor, un mare 
succes sportiv, cum ar fi cîș- 
tigarea unei medalii la Jocu
rile Olimpice, cu o bucurie de 
aceleași dimensiuni intrată ful-. 
gerător în viața celui ce și-a' 
apropiat victoria cu pricina, 
și dacă ne gindim o clipă mai 
mult, atunci tragem concluzia 
că anormal și nedrept ar fi 
ca lucrurile să nu se petreacă 
așa... Bănuita bucurie trebuie 
să fie cu atît mai mare, gin- 
dim, cu cît izbînditorul se află 
la o vîrstă — 23, 24, 25 de ani 
— îndepărtată de ceea ce de
finim drept apusul carierei...

între acești termeni, stranie 
și surprinzătoare deopotrivă, ni 
se relevă declarația ultimului 
campion olimpic la lungime, 
Bob Beamon, care cu puține 
zile în urmă nu s-a sfiit să-și 
confeseze amarul demn și
stingher unui reporter al tele- 

" „N-o să
nu m-aș 
acel 8,90

viziunii 1 americane : 
mă credeți, și nici 
aștepta s-o faceți : 
sărit la Olimpiadă mi-a adus 
numai nenorociri 1“

.. .Nici nu se terminaseră 
bine Jocurile și asupra mare
lui învingător care era Bea
mon s-au năpustit deopotrivă 
manageri și fabricanți de echi
pament sportiv, fete frumoase 
și escroci, gata oricînd și unii 
și alții să tragă foloase de pe 
urma bunei dispoziții în care 
se afla noul medaliat olimpic, 
unul dintre cei mai pitorești 
eroi ai întrecerilor mexicane.

Și, fire slabă, nevicleană și 
neprefăcută, modestul B.B. — 
propulsat amețitor pe cele mai 
înalte culmi ale |' 
rezistat acestui ’ 
boi al nervilor.

Pentru primii, 
mai adesea fără 
pentru alții

gloriei — n-a 
veritabil răz •

a semnat cel 
să citească, 

sau mal bine

EPILOG NEAȘTEPTAT
ÎN TURUL ALGERIEI

zis pentru... altele ! — a ză
bovit, o oră în plus în fumul 
restaurantelor, în sfirșit, pen
tru mulții afaceriști, și-a asu
mat angajamente de-a dreptul 
imposibile pe care nu le-a 
mai putut respecta în ziua în 
care, accidentat, și-a dat sea
ma că altădată neînsemnatul 
8.50 m a devenit pentru el 
pragul autodepășirii și al ob
sesiei. ..

BOB BEAMON
Născut la. 29 august 1916, 

în localitatea Jamaica, din 
statul New York (S.U.A.).

înălțime 1,91 m, greu
tate 72 kg.

începe atletismul în 1962 
sărind în lungime 7,34 
Iată evoluția celorlalte 
zultate :
1963 : 7,31 !
1964 : 7,64
1965 :7,71
1966 : 7,82
1967 : 8,11 (și campion

Statelor Unite)
1968 : 8,33 — pină la Jocu

rile Olimpice ;
8,90 — nou
cord mondial 
Ia Ciudad 
Mexico

1969 : 8,20,

Primul tur ciclist al Algeri
ei, la care au participat 16 e- 
chipe din Africa și Europa, a 
luat sfirșit la Alger cu victoria 
lui Axei Peschel (R. D. Ger
mană), urmat de englezul Dail- 
ley. Fapt cu totul neobișnuit, 
primii doi clasați au realizat 
același timp final, victoria 
fiindu-i atribuită lui Peschel 
la numărul de puncte obținute 
la sprinturi. în cadrul unei

etape, Peschel nu a mai putut 
continua cursa, numărîndu-se 
printre cei abandonați. Ulte
rior, organizatorii, ținînd sea
ma de condițiile meteorologice 
extrem de dificile, în care s-a 
desfășurat respectiva etapă, 
au reprimit în cursă o parte 
dintre cei abandonați, printre 
care și pe virtualul cîștigător. 
Pe echipe Polonia a ocupat 
locul I urmată de R. D. Ger
mană.

Tntr-o bună 
mon, atletul negru 
de lăcustă, și suflet de copil, 
s-a trezit urmărit atît de rigo
rile unui fisc abil și necruțător, 
cit și de săgețile unei prese gata 
oricînd să confecționeze sau 
să distrugă idoli cu o non
șalanță demnă de o cauză mai 
bună, și în numai citeva luni 
(absentînd de la concursuri, 
sau sărind, contuzionat, în jur 
de 8,20 — 8,30) „mister B.B." 
s-a văzut transformat, nemilos 
și nedrept, din idolul tribune
lor în obiectul unor 
pe cit de malițioase pe 
dure. o

„Beamon e un atlet
— a declarat, se pare, însuși 
nechibzuitul antrenor al ma
relui Bob, și acesta s-a sim
țit ofuscat atît de profund in
cit n-a ezitat nici 24 de ore 
ca să-și părăsească clubul și 
universitatea din Boston, fidel 
martor al grandoarei și decă
derii sale.

Infrînt, B.B. s-a reîntors în 
decembrie la vechiul său club. 
Adelphi College, unde singur
— soția a refuzat să-l urmeze !
— și uitat — a luat-o de la 

. capăt cu antrenamentele. Dar
un sezon întreg a demonstrat 
că picioarele lui Beamon și-au 
pierdut forța.

Nevoind să se despartă d<» 
sport, Beamon a optat pen
tru. .. baschet. Citeva meciuri, 
mai bune, mai rele, și din

Țipatul I L P. „Informația*, alt. Bieioiaou a». 23—25, București

nou deziluzii : eliminat din 
Universitate, fostul campion 
olimpic s-a văzut nevoit să se 
întrețină, să-și găsească o sluj
bă. S-a gîndit atunci la fot
balul ..american, intentionînd 
să semneze — ca și Willie Da
venport sau John Carlos, alți 
doi medaliați olimpici ce par 
atrași de mirajul acestui sport 
-- un contract pentru o echipă 
profesionistă.

într-o z>, poate chiar as
tăzi. un manager, mai mult 
sau mai puțin generos, mai 
mult sau mai puțin interesat, 

va declara de acord, ofe- 
atlet 

dorit,
- nu

După o binemeritată zi de odih
nă, participantele la cel de al 
37-lea campionat mondial de ho
chei (grupa A) au reluat ieri în
trecerile. în cursul dimineții, e- 
chipa Finlandei, fără a evolua la 
valoarea arătată în primele par
tide, a Întrecut selecționata Po
loniei cu 4—0 (1—0, 2—0, 1—0)
punctele învingătorilor fiind rea
lizate de Oksanen, Ketola și Mur- 
to (2).

După-amiază, campionii lumii 
au cîștigat în fața reprezentati
vei R.D. Germane cu 7—1 (4—0, 
0—1, 3—0). Hocheiștii sovietici au 
condus cu 4—0 (Mihailov 2, Fir
sov și iakușev), primind singurul 
gol (Klopke in min. 29) într-un 
moment cînd se aflau în Inferio
ritate numerică. în continuare, 
portarul Klaus Kirche a avut o 
«î,Fie „de salutare, dar

echipa 
3 ori

i Star-

hoslovaciei cu 110 sec. înainte de 
fluierul final. Scor final : 2—2
(1—0, 0—1, 1—1).

Clasament

1. U.R.S.S. 7 6 0 1 49— 92. Suedia 7 5 1 1 35—14
3. Cehoslovacia 7 4 1 2 36—17
4. Finlanda 7 4 0 3 20—29
5. R.D. Germană 7 0 1 6 8—38
6. Polonia 7 0 1 6 8—49

12
11

3
8
1 
1

Astăzi sînt programate par
tidele Polonia—U.R.S.S. și 
Cehoslovacia—R. D. Germană.

La Belgrad

Se 1 
rindu-i 
negru 
și B.B. 
va ezita să-l semneze...

în ziua aceea, atletismul va 
fi pierdut un mare erou,' că
ruia i se preziceau multe suc
cese, multă glorie.

Dar în sport, ca și în viață, 
prezicerile nu se adeveresc în
totdeauna,

acestui superb 
contractul mult 
— a declarat-o

, iar granița dintre 
zimbet și lacrimă, dintre 
curie și necaz este cel 
adesea 
toate 
pentru 
mon.

imperceptibilă... 
acestea, un gind 
amintirea lui Bob

bu- 
mai
La 

bun 
Bea-

Ovidiu IOANIȚOAIA

nu a putut împedica < 
U.R.S.S. să mai înscrie de 
Prin Harlamov, Mihailov și 
șinov.

★
Primul derby al turului 

opus formațiile Suediei și 
slovaciei. Chiar în primul

doi a 
Ceho- 

a r, v ------- “• minut,A. Karlson înscrie pentru gazde, 
dar arbitrii anulează golul. To- 
tuși, suedezii aveau să deschidă 
scorul : în min. 14 Palmqvist șu- 
tează puternic, prlnzîndu-1 pe pi
cior greșit pe Dzurilla (1—0). E- 
chipa cehoslovacă reușește 
egaleze în min. 33 prin Pryl.

Intr-un final pasionant, victo
ria părea să surîdă suedezilor, 
care au marcat prin S. Johanson 
(2—1) în min. 56. Și cînd nimeni 
nu se mai aștepta, Hrbaty a adus 
o nesperată egalare echipei Ce-

să

i
PUNCTE

BELGRAD, 24 (Agerpres). In 
runda a 12-a a turneului inter
național feminin de șah, Alexan
dra Nicoiau (cu piesele albe) a 
învins-o în 39 de mutări pe Ivan- 
ka. Partidele Polihroniade — Vu- 
janovici, Kușnir — Malypetrova 

Jovanovici — Troianska, 
întrerupt. In clasa- 

conduce Nona Gaprindaș-

și K.
s-au

ment
vili (U.R.S.S.) cu 9 (2) p, urmată
de Alia Kușnir (U.R.S.S.) — f/1/» 
(4) p, Katia Jovanovici (Iugosla
via) — 7 (2) p. Alexandra Nicoiau 
(România) ocupă locul 5, cu 
6‘/t p.

Bea-
cu picioare

Palmqvist înscrie primul gol al suedezilor
Telefoto i A.P.—AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX » TELEX • TELEX
atacuri, 
atit de

sfîrșii"

In cadrul unei recepții care a 
avut loc în localitatea franceză 
Pra-Loup, 
aur-1970"
către Asociația internațională a 
ziariștilor de schi, cunoscutului 
campion austriac Karl Schranz, 
învingător în „Cupa Mondială". 
Este pentru a treia oară cînd 
Schranz intră în posesia acestei pe care a mai C£ști_ 

anii 1966 și 1969.

distincțla „Schiul de 
a fost decernată de

distincții, 
Sat-o în

Proba de 100 y liber din cadrul 
concursului de natație de Ia Los 
Angeles a revenit americanului 
Steve Tyrell. cronometrat în 
40,2. In proba similară feminină, 
primul loc a fost ocupat de 
Bonnie Adair (SUA) — 54.9. Alte 
rezultate : 1650
Rameson (SUA) 
bras feminin 
(SUA) 2:25,7.

y masculin — 
16:40,9 ; 200 yarzi 
— Kim Brecht

sfirșit meciul-turneuA luat 
de baraj de la Fraga, pentru 
desemnarea a doi participant! 
la turneul interzonal de șah 
pentru campionatul mondial. 
Au obținut calificarea Lajos 
Portlsch (Ungaria) și Bori
slav Ivkov (Iugoslavia).

In turul doi 
ternațional de tenis de la 
Monte Carlo, jucătorul român 
Sever Dron l-a invins cu 6—1, 
8—6 pe francezul Lovera.

al turneului in-

Raliul automobilistic al R.D. 
Germane (competiție ce con
tează "
pean 
chelat cu 
lui Peter Hommel - 
ther Bork (RDG) pe _____
burg 353". La capătul a 2 500 
km învingătorii au totalizat 
256,67 puncte penalizare, fiind 
urmați de ~ 
Zembrzus'ki 
„BMW-202" 
zare și Casselsjoe 
(Suedia) pe „Ford 
451,70 p penalizare.

în campionatul euro- 
al rallurilor) s-a în- 

CJ victoria echipaju-
Gun- 

,Wart-

Smorawinski — 
(Polonia) pe 

p penali- 
— Olson 
Capri" —

293.87

In turneul internațional de tenis 
de Ia Stockholm, jucătorul sue
dez Jan Erik Lundquist l-a în
vins cu 5—7, 6—3, 6—2 pe cunos
cutul campion spaniol Manuel 
Santana.

Atletul american Bill Elliott a 
obținut la săritura în înălțime 
performanța de 2,16 m. Elliott 
este adeptul stilului 
Flop".

.Fosburv

te-de
fost CÎȘ-

Turneul internațional 
nis de Ia Neapole a 
tigat de jucătorul spaniol Ma
nuel Orantes. care în finală l-a 
învins cu 6—2, 6—2, 6—4 pe com
patriotul său Munoz.

Proba masculină de 
km de la Zakopane

formația
Rapacz, Gavlik) — 

In proba feminină de 
pe primul loc s-a clasat 
Poloniei (Veronika Bu- 
Josefa Hromik, Stefania 

— lh 01:54. Concursul de 
de la trambulină a re- 

schiorului R. Schmidt

ștafetă 3x10 
a fost cîș- 

Polonleltigată de 
(Gonsenica, 
lh 56:20. "
3x5 km 
echipa 
danala, 
Begun) 
sărituri 
venit
(RDG) cu 216,4 p (93,5 șl 100,5 m).


