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LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
Lucrările Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste 
România au continuat joi di
mineața cu dezbaterea gene
rală la Proiectul Legii orga
nizării și disciplinei muncii in 
unitățile socialiste de stat.

Deputății și invitații au în- 
tîmpinat cu vii aplauze sosirea 
în sala de ședințe a conducă
torilor partidului și statului, 
tovarășii Nicolae Ceaușeseu, 
Ion Gheorghe Maurer, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdet, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumi
tru Popa. Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

Au fost continuate dezbate
rile generale la Proiectul Legii

organizării și disciplinei mun
cii în unitățile socialiste de 
stat.

Cu amendamentele făcute 
în cadrul discuțiilor, Marea 
Adunare Națională a adoptat 
Legea organizării și disciplinei 
muncii in unitățile socialiste 
de stat.

La următorul punct de _ pe 
prdinea de zi, deputatul Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a pre
zentat expunerea la Proiectul 
Legii privind asigurarea și 
controlul calității produselor, 
iar deputatul Mihail Florescu, 
vicepreședintele Comisiei pen
tru industrie, construcții și 
transporturi, ă prezentat ra
portul acestei comisii și al Co
misiei juridice la proiectul de 
lege în dezbatere.

Proiectul 
dezbățut 
supus în întregime votului se
cret, cu bile. Marea Adunare 
Națională a adoptat Legea pri-

vind asigurarea și controlul 
calității produselor.

După-amiază, Marea Adu
nare Națională a trecut la dez
baterea Proiectului de Lege 
privind regimul ocrotirii unor 
categorii de minori. Expunerea 
la acest proiect de lege a fost 
făcută de ministrul justiției 
Teodor Vasiliu, iar 
Comisiei juridice și al Comi
siei pentru sănătate, muncă și 
asigurări sociale la . proiectul 
în discuție a fost prezentat de 
deputatul Traian lonașcu, pre
ședintele Comisiei juridice.

Proiectul de Lege a fost dis
cutat apoi pe articole și supus 
votului deputaților. Marea A- 
dunare Națională a adop'at 
prin vot secret, cu bile, Legea 
privind regimul ocrotirii unor 
categorii de minori.

Lucrările sesiunii continuă 
vineri dimineața.

DIN NOU HOCHEI INTERNAȚIONAL
LA H23 AUGUST"

I REVELAȚII ClfRICE
I

I

Cu cîteva zile înaintea 
desfășurării ultimului act 
al campionatului republi
can de hochei pe gheață, 
trei dintre fruntașele a- 
cestui sport (Steaua, Di
namo și Avintuț Miercurea 
Ciuc) participă, începînd 
de astăzi, la un important 
turneu, alături de forma
ția cehoslovacă Slezan 
Opava.

Programul competiției

găzduite de patinoarul ar
tificial din parcul „23 
August" este următorul: 
VINERI, ora 16,30 Steaua
— Dinamo, ora 19 Slezan
— Avintul ; S1MBATA, 
ora 16,30 Steaua — Avin
tul, ora 19 Slezan — Di
namo ; DUMINICA, ora 
16,30 Dinamo — Avintul, 
ora 19 Slezan — Steaua.

Oaspeții au deplasat o 
formație valoroasă, care

va demonstra, fără îndoia
lă, clasa ridicată a hocheiu
lui cehoslovac, deși echipa 
Slezan activează în cate
goria secundă a campio
natului țării.

Sîntem convinși că 
hocheiștii celor trei echi
pe române vor face tot 
posibilul pentru a avea o 
evoluție cit mai frumoasă. 
O așteptăm.

I
I
I
I
I

(Agerpres)

de Lege a fost 
apoi pe articole și

raportul

I

ROMANIA-UNGARIA, 0INTILNIRE IN CARE
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TINERII PUGILIȘTI ROMANI
NESOMNIN AJUNUL NOPȚII DE

vede, victoria 
multe ori re- 

Un

Schiul de primăvară este la fel de frumos, de dinamic și 
spectaculos ca cel din lunile de iarnă. Imaginea, care l-a 

prins pe Dan Cristea în plin zbor, este convingătoare 
Foto: A. NEAGU

pe 
Capitală,

„CUPA FEDERAȚIEI1

Din avionul de la Praga au coborit ieri la amiază hocheiștii lui Slezan Opava 
Foto : N. AUREL

toru 925, D. Dumitru — 923, 
I. Tlsmănaru — 915, A. Vrin- 
ceanu — 912, V. Măntoiu — 
902, Gh. Silvestru — 894, C, 
Voicu cu febră șl P. Purje 
avînd o ruptură de ligamente 
la brațul drept n-au jucat, 
ultimul fiind Indisponibil, plnă 
la 1 aprilie.

Oaspeții aii sosit'lert. Astăzr 
după-amiază vor face antre
namentul de acomodare 
arena Voința din 
gazda întrecerilor.

POPICARII NOȘTRI DORESC REVANȘA»
Miine se inaugurează se

zonul internațional 1970 cu o 
interesantă întîinlre de po
pice : sîmbătă : România A — 
Ungaria (f. și m.) ; duminică: 
România B — Ungaria (f. și 
m.). Iată palmaresul întîl- 
nlrllor dintre popicarii români 

. șl maghiari : 1953 : România 
— Ungaria (m) 0—1, 1939 :
România — Ungaria (f. și m.) 
0—2, 1961 : Ungaria — Româ
nia (f. șl m.) 2—0, 1963 : Ro
mânia — Ungaria (f. șl m.) 
2—0, 1965 : Ungaria — Româ
nia (f.) 1—0, (m.) 0-1, 1966 : 
România — Ungaria (f.) 0—1, 
(m.) l—o, 1967 : Ungaria — 
România (f. șl m.) 2—0. 1968 : 
România — Ungaria (f. și m.) 
2—0, 1969 : Ungaria — Romania 
(f. șl m.) 2—0, 1970 — 7

După cum se 
a surîs de mal 
prezentatlvelor Ungariei, 
motiv în plus care i-a făcut 
pe sportivii noștri să se pre
gătească cu și mai multă rîv- 
nă în vederea confruntărilor 
de sîmbătă și duminică. La 
prim?’ antrenament controlat, 
selecțlonabllii au arătat o 
bună dispoziție de joc, obțl- 
nînd rezultate excepționale : 
fete — Margareta Szemany — 
482 p.d., Ana MarCU — 470,
Elena Trandafir — 46t, Crlsta 
Szocs — 451, Cornelia Peiruș- 
că _ 441, volehița Babuțlu — 
433, Elena Cernat — 426, Flo- 
rica Neguțoiu — 416, Ildico 
Zsizsic — 400, Use Schmidt — 
386 ; păiețl — I. Micoroiu — 
999, I. Băiaș — 959. C. Vînă-

încheie sezonul
Sîmbătă și duminică sînt 

programate importante com
petiții de schi. Evenimentul 
principal îl constituie „Cupa 
Federației", concurs care în
cheie activitatea oficială a 
fondiștilor. Cursele, numai 
individuale, vor avea loc du
minică dimineața, pe traseul 
amenajat în jurul cabanei 
Piatra Arsă. Tot în Bucegi 
are loc tradiționalul concurs 
de probe alpine „Cupa Bu
cegi", organizată de C.J.E.F.S. 
Prahova, în cadrul căruia se 
vor desfășura întreceri la 
slalom special și slalom 
uriaș, pe Valea lui Carp. 
Paralel se va disputa o com
petiție (organizată de Con
siliul județean sindical) re
zervată schiorilor cu categorii 
inferioare de clasificare și 
juniorilor. La Poiana Brașov, 
tinerii schiori ai școlilor pro
fesionale își vor disputa

schiorilor fondiști
titlurile de campioni națio
nali la probe alpine și de 
fond.

101 copii In poiana 
popicakiei

Sinaia, în Poiana Popi-La
căriei, s-a disputat un con
curs la care au luat parte 
101 copii. Cîștigătorii : 
BĂIEȚI — născuți în 1960 
și mai mici: Cr. Bucur (Cen
trul Furnica) ; 58—59 : R.
Buștiuc (Izvor) ; 56—57 : C. 
Neguțescu (Șc. sp.) ; juniori 
II : M. Burchi (Șc. sp.) ; ju
niori I: Gh. Popa (Voința) ; 
seniori: M. Bucur (CI. sp.) ; 
FETE — 
gureanu 
Leonida 
56—57 :
sp.). în concursul veteranilor 
s-au clasat, în ordine: M. 
Bota,* Al. Precup, C. Crețu.

1960 : Camelia Un- 
(Izvor) ; 58—59 :

Onea (Șc. sp.) ; 
Doina Kroner (Șc.

Sîmbătă, la Floreasca, în 
ceas tradițional (ora 19) 
zece tineri tricolori vor 
păși în ring — în prima 
evoluție cu miză internațio
nală — în compania mem
brilor reprezentativei de ti- ’ 
neret a Iugoslaviei.

Cei trei antrenori — Eu
gen Furesz, Șerbu Neacșu 
și Mihai Nicolau vor de
semna astăzi, cu numai 
două zile înaintea confrun
tării, pe cei 10 care vor 
evolua mîine... I-am vizi
tat în parcul din Ștefan cel 
Mare, preferat 
cartier general, 
nă, aproape 20 
erau pregătiți 
ultima lor verificare, 
trenamentul de astăzi era 
criteriul ultim

ce vor 
ringu- 
meci.

în 
In 
de 
să

chip de 
sala pll- 
aspiranți 
intre în 

An-

să hotărască pe cei 
urca mîine treptele 
lui. Emoții... ca la 
Fiecare își începe încălzirea 
după tabietul personal.

Perechile au fost anun
țate. Sacii încep să supor
te cu stoicism loviturile 
surde, înfundate, ale pum
nilor înmănușați. Corzile 
ne aruncă în urechi un 
vîjîit întrerupt ritmic 
izbitura cu podeaua, mane
vrate cu o siguranță demnă 
de invidiat de fetele aflate 
la virsta jocului cu coarda. 
Cincisprezece minute se 
scurg pe nesimțite. Pieptu
rile și pumnii sînt gata... 
Mîinile sînt bandajate cu 
grijă. Prima pereche este 
anunțată, în timp ce medi
cul Ionel Stănescu își pre-

de

gătește, împreună cu asis
tentul, aparatura necesară 
ultimelor investigații. Sînt, 
poate, emoții în plus față 
de cele ce aveau să vină. 
Mănușile sînt bine legate, 
căștile individuale de pro
tecție lasă 6ă se vadă nu
mai ochii combatanților. 
Trei reprize de cîte trei 
minute. Prima pereche în
cepe asaltul. Toni Mircea 
și Octavian Anderco fac de
butul acestei zile, fără în
doială, de mult așteptată. 
Două 
rite. 
Care

stiluri complet dife- 
Sînt amîndoi buni, 
dintre ei, de vreme

Gheorghe ILIUȚA
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DIFICULTĂȚI iN FORMAREA ECHIPEI 
VEST-6ERMANE PENTRU 
MECIUL CU ROMÂNIA

Frankfurt pe Main se anunță că antrenorul vest- 
Helmut Schon are mari dificultăți in formarea 
pentru meciul cu România de la 8 aprilie, de Ia

Din 
german 
echipei . 
Stuttgart, din cauza unor partide de cupă și campionat 
programate la aceeași dată. Dacă cluburile nu vor fi de 
acord să renunțe la jucătorii din lot, sau dacă Federația 
vest-germană nu va amina aceste meciuri, atunci selec
ționata R. F. a Germaniei va fi lipsită de cîțiva titulari 
valoroși, ca HOTTGES, PATZKE. LIBUDA, FICHTEL, 
SCHULZ și OWE SEELER.

lon Gybrffi este cel mai experimentat pugilist din generația 
tinără. Titlul de campion al României și medalia de aur a 
Speranțelor Olimpice îl îndreptățește să abordeze cu încredere 

întîlnirea de mîine

(Continuare în pag. a 2-a)

MINA DESTINULUI (III)
REZUMATUL capitolelor 

PRECEDENTE: Rămînind — In 
urma masivelor dezafectări - 
fără nici o bază sportivă, tine
rii bucureșteni din Sectorul 2 
amenajează în groapa Fundem 
un frumos stadion. Pentru trea
ba aceasta se cere asentimentul 
proprietarului (Fabrica de cără
mizi „7 Noiembrie"), se obține 
respectivul acord, dar cînd to
tul este gata, D.G.C.M.B. recla
mă terenul, pe motiv că sus- 
numita fabrică îl aparține, ca 
de altfel șl stadionul pe care, 
bineînțeles, are de gînd să con
struiască altceva. Aceasta după 
ce groapa a fost — prin mil șl

mii de ore de muncă 
— înălțată la rang 
sportivă, cu alei de 
locul gunoaielor), cu 
de fotbal, volei, handbal etc. Șl
acerba campanie a dezafectărl-

patriotică 
de bază 
flori (în 
terenuri

altceva, încâlcind, astfel, legile 
în vigoare care protejează bazele 
sportive.

REZUMATUL CAPITOLULUI 
DE FAȚĂ : după cum am văzut 
(și după cum, îrtgrljorător. cl-

reprofilează specificul. Prin 
mister ? Vom vedea..

★

ce

(Roman-foileton de senzație și mister}
Desfăcîndu-și copcile cojocului 

de gheată, bătrînul lac Herăstrău 
a făcut o reverență primăverii, 
după care — conform tradiției — 
a trecut în revistă armata de 
pescari sportivi aliniată pe ma
luri. Undițaril l-au primit cu 
onorul săbiilor subțiri de tres-

lor continuă !... Alături, în 
sectorul 3, D.G.C.M.B. (prin 
I.C.M. 2) desființează stadionul 
Granitul, tot pentru a construi

frele confirmă) tot mal multe 
baze sportive își schimbă desti
nația. Dar numai bazele sporti
ve 7 Nu. Șl sălile de sport își

Vasile TOFAN

(Continuare In pag. a 3 a)

ată-ne din nou în lumea abstrac
tă a cifrelor... Cîțiva profesori 
de educație fizică din Suceava 
au efectuat cu puțin timp în urmă 
un sondaj în rîndul a două cate
gorii de oameni — salariat! ai unei

întreprinderi și ai unei instituții — cu 
scopul obținerii unor date referitoare 
la timpul pe care aceștia îl dedică 
activității sportive. Investigația lor — 
justificată poate de pasiunea pentru 
meserie, poate de simpla constatare 
că și în Suceava, ca și în alte orașe 
ale țării, cafe-barurile, restaurantele și 
alte localuri de acest fel înghit fără 
folos fot timpul liber (pentru unii 
asta însumînd toată ziua) al tineretului 
— și-a găsit expresia în niște cifre 
care, în spatele abstracțiunilor, ascund 
adevăruri șocante. Și acum cifrele: 
484 de chestionați, dintre care 253 
bărbați și 231 femei. Cîți practică exer
cițiul fizic cu regularitate ? Numai unul 
singur (sportiv legitimat), reprezentând 
0,2% I Tn rest, doar 11,4% din numărul 
bărbaților și 5,6% din cel al femeilor 
(o medie de 8,5%) dedică sportului 
3—5 ore și, respectiv, 1—3 ore pe
săptămînă, adică circa 6%, în cazul 
bărbaților, și 3% în cazul femeilor, din 
timpul ce se dedică altor activități 
decît muncii și odihnei. (Mai este ne
voie de comentarii î). Cifrele i-au 
uimit cu rezonanța lor pe autorii sta
tisticii, care au împins mai departe 
ancheta, cerîndu-le subiecților să apre
cieze importanța sportului în viața 
omului modern, a lor înșiși. Majoritatea 
n-au putut să dea un răspuns acestei 
simple întrebări, iar cei ce au putut 
răspunde îl trec în rîndul distracțiilor, 
al spectacolului pe care îl acceptă în 
mod pasiv I „Ce vă împiedică să fa- > 
ceti sport ?' 96% au invocat lipsa 
sălilor de sport, a terenurilor cu acces 
larg și numai 4% știau că există spor
turi binefăcătoare sănătății si care nu 
reclamă instalații speciale (înot, gim- 
nistică de înviorare, schi, unele com
ponente ale atletismului, turism etc,).

Cifrele acestea, ce încorporează sem
nificații grave din punct de vedere 
social, ne aduc în minte cuvintele unor 
sociologi ce avertizau asupra pericolu-

Ilui insidios (pentru câ nu acționeazâ 
violent) pe care-l prezintă sedentaris-

Aurelian BREBEANU

DESCHIDEREA

mul pentru omul modern. „Omul tre
buie — spuneau ei — îmboldit, dirijat, 
spre terenurile de sport, făcut să înțe
leagă câ lipsa mișcârîi, determinată 
de dezvoltarea mașinismului care sub
stituie efortul fizic al individului, oferâ 
mai multâ comoditate, dar nu și sănă
tate". Sportul trebuie sâ însemne pen
tru ei, prin urmare, cea mai de seamă 
cale profilactică. Dar pentru asta este 
necesară o schimbare în mentalitatea 
oamenilor față de exercițiul fizic și 
sport, sînt recesare cît mai multe baze 
sportive de utilitate publică, la dispo
ziția masei de oameni ai muncii. La 
aceasta ar trebui să mediteze nu nu
mai organele și organizațiile sportive, 
ci, în egală măsură, și conducătorii de 
instituții și întreprinderi (sportul avînd 
influențe pozitive și asupra randamen
tului în producție).

Mai prespus de toate este vorba 
însă de o îndatorire socială dovedită 
științific.

SEZONULUI ATLETIC 
IN AER LIBER

Miine 
avea Ioc 
publici! din Capitală

și duminică 
pe Stadionul

va 
Re- 

__  ___  des
chiderea oficială a sezonu
lui competițional de atle
tism. Concursul rezervat 
seniorilor și juniorilor con
stituie punctul de plecare 
într-un sezon de competi
ții mai bogat ca în oricare 
alt an. întrecerile vor în
cepe sîmbătă de Ia ora 16 
și duminică de la ora 8.45.

DEBUT INTERESANT

LA HANDBAL
BUHUȘI, 

la trimisul 
măverii" la handbal feminin 
a inaugurat joi sezonul com
petițional în aer liber. Peste 
1 000 de spectatori au fost pre- 
zenți pe frumosul teren de 
lingă Combinatul textil, pen
tru a urmări jocurile la care 
participă patru echipe din „A” 
și două din „B“.

în prima serie s-a disputat 
meciul IEFS — Rapid (Poli
tehnica Galați a avut zi libe
ră), pasionant prin evoluția 
soorului. Rapidistele au condus 
timp de 40 de minute, dar stu
dentele au recuperat handica
pul, au egalat (min. 45 : 6—6) 
și au luat chiar conducerea 
(7—6). în ultima secundă, da
torită unei interpretări de ar
bitraj discutabile, Rapid a e- 
galat. Scor final : 7—7 (3—2).

Principalele realizatoare: Pe
pene 4, Bonea 2, de la IEFS, 
respectiv Ștefan 3, Țopîrlan 2.

în a doua partidă a zilei, 
s'-au întâlnit tot două forma
ții din divizia A : Confecția 
București și Rulmentul Bra
șov (Textila Buhuși a avut zi 
liberă). Mai dinamică decît 
prima întrecere, cu acțiuni ra
pide de la o poartă la alta, 
întîlnirea s-a terminat cu vic
toria meritată a bucureștence- 
lor: 14—12 (9—4). Cele mai 
multe puncte: Constandache 
4, Zamfirache 4, pentru Con
fecția, respectiv Nako 9.

Vineri: Textila — Rulmen
tul și Rapid — Politehnica.
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CUPA PRIMĂVERII“ LA TIR

Record de participare
Pe poligonul Tunari 

a început ieri primul 
concurs republican de 
tir al anului, „Cupa 
Primăverii". La între
ceri sînt prezențl 275 
trăgători fruntași, un 
adevărat record în ma
terie de participare. 
Timpul excelent și o 
luminozitate adecvată 
au permis concurenților- 
să realizeze rezultate 
excelente.

Iată cîteva dintre a- 
cestea : armă liberă 
culcat 60 f — seniori : 
1. G. Vasilescu (Olim
pia) 594 p, 2. M. Fere
cam (Dinamo) 592 p, 3.

G. Sicorsehi (Dinamo) 
592 p; pistol viteză 60 
f — seniori : I. M. Roș
ea (Dinamo) 595 p (la 
un punct de recordul 
mondial), 2. I. Tripșa 
(Dinamo) 591 p. 3. D. 
Iuga (Dlnamo) 586 p; 
armă standard 3x20 t 
— juniori : 1. c. Ma
nele (Steaua) 554 p, 2. 
N. Coliban (Activul 
Brașov) 547 p, 3. I. Co- 
dreanu (Steaua) 54o p.

întrecerile continuă 
astăzi pe poligonul Tu
nari șl Dlnamo, înce
pînd de la orele 0.

P. GORETI

26 (prin telefon de 
nostru). „Cupa pri

Rapidiștii bucureșteni au efectuat ieri un ultim antrenament. 
Iată-l pe Dan Georgescu finalizînd o morote-seoe-nage 
(aruncare peste umăr cu blocarea ambelor brațe)

Fotoi N. DRAGO?

Gh. RANGU

GONG INAUGURAL LA

NAȚIONALELOR DE

FINALELE

JUDO
începînd de astăzi, în sala Floreasca din Capitală, se vof 

desfășura finalele campionatelor naționale individuale de judo 
(seniori). în pag, a 11-a, ultimele amănunte.
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DEPLINA SATISFACȚIE
atît de lungă îneît nimeni nu cred că 
s-ar mai încumeta s-o parcurgă, astăzi. 

Despărțind activitatea federației de 
persoanele care o alcătuiesc, de jos 
în sus sau de sus în jos, n-are impor
tanță, nu ne rămîne decît să consta
tăm că măsurile preconizate de unii 
și acceptate de ceilalți pot fi pozitive 
ori neinspirate. A pune reușitele în sea- 
mai unuia singur sau a cîtorva, iar 
insuccesele în cîrca altuia sau mai mul
tora, înseamnă a uza de o practică 
respinsă de viața noastră de azi, pe 
întreg ansamblul ei. De aceea, credem 
că președintele federației n-ar trebui să 
se simtă lezat dacă sub conducerea sa 
(pornită sub bune auspicii) unele ziare 
vor critica din cînd în cînd, din iniția
tiva propriilor redacții sau la semnalele 
amatorilor de fotbal, aspectele necon
venabile.

în cazul V. Mărdărăscu, recentul 
municat al Biroului F.R.F. aduce o 
mină deplină care ne dă totodată 
tisfacțîe : se afirmă, negru pe alb, 
acum de-abia s-a discutat serios și 
larg situația antrenorului numit, acti
vitatea sa la loturile de care s-a ocu
pat, făcîndu-se o apreciere și în sens 
pozitiv dar și în cel negativ a muncii

D

V.

ouă publicații apărute ieri ne 
fac cinstea de a se ocupa, 
pe spații și tonuri diferite, de 
un aparent fapt divers, pe
trecut în lumea sportului : 
una, cu profil literar, în care

poetul Adrian Păunescu, sensibil la mai 
toate pulsațiile vieții noastre publice, 
deci și la sport, solicită președintelui 
F.R.F., tov. M. Angelescu, un interviu 
completat de un P.S. la zi ; cealaltă, 
gazeta tineretului, permanent preocu
pată de fenomenul sportiv, proporțio
nal cu celelalte eiemenie constitutive 
ale universului juvenil actual, este și 
mai aproape de subiectul în cauză, a- 
dică de cazul V. Mărdărăscu.

în ambele, de fapt, una și aceeași 
persoană, adică președintele federației 
de specialitate, răspunde, în felul său, 
punctului de vedere al ziarului „Spor
tul* exprimat în articolul pe care l-am 
semnat zilele trecute : o dată mai di
rect, adică ta persoana întîi, ca orice 
om intervievat, și a doua oară in
direct, prin comunicatul Biroului federal 
al cărui activ și prețuit președinte este. 
Ambele variante sînt valoroase deoa
rece, prin intermediul lor, opinia noas
tră publică primește răspunsul aștep
tat și încă mai curînd decît s-ar fi 
putut crede (deși — oricum — cam tîr- 
ziu decît s-ar fi cuvenit întrucît de la 
luarea primei decizii (cea de destituire) 
și pînă la cea de trecere într-o altă 
funcție ni se pare a fi o mare distanță, 
dacă nu chiar cu totul altceva).

Nu s-ar cuveni să ne pronunțăm 
asupra formelor pe care le-a găsit sau 
care i s-au ivit, în răstimpul acesta, 
președintelui F.R.F. de a lămuri situa
ția creată, deoarece D-sa a acordat în 
ultima vreme numeroase asemenea in
terviuri (unul chiar ziarului „Sportul" 
în care, printre altele, îi adresa și cri
tici îndreptățite și publicate de noi ca 
atare). Nu ne putem însă opri să nu re
marcăm un fapt concludent și anume 
acela că acțiunile care necesită expli
cații suplimentare și chiar repetate 
stau, de obicei, sub semnul unei ne- 
siguranțe al celor care le-au luat, dacă 
nu și al unor îndoieli diverse, știut 
fiind că măsurile drepte, legitime aș 
zice, își găsesc mult mai ușor și mai 
direct drumul spre înțelegerea oame
nilor și spre inima lor, netrebuînd să

mai fie susținute prin suplimente de 
argumente.

Dar, revenind la discuția, deocam
dată tripartită și — tot deocamdată — 
controversată (nu numai între rubricile 
publicațiilor citate dar chiar între pa
ginile aceleiași reviste — în „România 
literară" titularul cronicii de sport nu 
împărtășește nici el părerea exprimată 
de oaspetele paginilor 6—7 ale aces
teia) dorim să subliniem că astfel de 
confruntări de opinii nu pot influența 
decît în bine activitatea Sportivă, ade
văr verificat și în alte domenii. Supre
mația unui singur punct de vedere, 
strict personal, acceptat mai mult sau 
mai puțin tacit, dacă nu chiar laș, 
uneori, imposibilitatea combaterii lui, 
duc, de regulă, la situații nefolositoare 
oricărei munci, fie ea chiar științifică, 
la îniîrzierea obținerii unor rezultate, 
pozitive, la blazarea celor care, che
mați să discute ceva, se văd în postura 
de a valida o părere dinainte pregă
tită, la eludarea unui principiu finind 
de democrația care ne-a fost dăruită 
de partid, ne aparține acum și pe care 
trebuie s-o apărăm și consolidăm.

Scriem aceste rînduri spre a-i lămuri 
pe cei încă neîncrezători, asupra unui 
adevăr îndeajuns de limpede pentru 
noi : ziarul „Sportul" s-a pronunțat, nu 
o dată ci repetat și consecvent, pentru 
o politică curajoasă în sport, pentru 
etică în stadioane și în lumea care le 
înconjoară, pentru echitate fată de clu
buri și oameni și a militat în acest sens, 
în coloanele sale au fost atacate ra
cile ca : dopajul, traficul de influență, 
abuzul, imoralitatea, aspectele antiso
ciale etc. și vor mai fi atunci cînd 
le vom depista sau le vom simți imi
nența.

Tn privința fotbalului, „Sportul" și-a 
propus să sprijine activ acțiunile pozi
tive ale F.R.F. și s-a pronunțat pentru 
autonomia reală, cu responsabilitățile 
de rigoare, pentru valorificarea activu
lui obștesc, pentru discutarea fără as
cunzișuri a adevăratelor probleme ale 
jocului cu balonul rotund. Pe această 
linie, noua și tînăra conducere a F.R.F. 
a primit din partea ziarului un sprijin 
concret. De aci însă și pînă a deveni o 
oglindă oarbă sau un ecou surd al tu
turor acțiunilor acestui for (bune sau 
rele — așa cum se întîmpla cu ani de 
zile în urmă, din păcate) este o cale

ARBITRAJUL O PROBLEMA

Nr. 855 (6289)

INIMA SPORTIVILOR
ÎN DEZBATERE!

De curând la Centrul de 
medicină sportivă a fost or
ganizată o masă rotundă cu 
tema t INVESTIGAȚIA CAR- 
DIOLOGICA A SPORTIVU
LUI DE PERFORMANȚA. 
Au participat, alături de re
prezentanții instituției, cîțiva 
reputați specialiști din marile 
clinici ale Capitalei (dr. D. 
Voiculescu-Institutul pentru 
expertiza și recuperarea ca
pacității de muncă; dr. I. 
Orha, director științific 
A.S.C.A.R., dr. B. Fotiade- 
Spitalul Fundeni, dr. N. R. 
Zamfirescu-Institutul de fi
ziologie normală ți patologică 
al Academiei de Științe me
dicale; dr. S. Papadopoi-Spi- 
talul Panduri; dr. C. Ghiță- 
A.S.C.A.R.).

Au fost dezbătute două 
probleme : 1. CUM AR TRE
BUI EFECTUATA INVESTI
GAȚIA APARATULUI CAR- 
DIO-VASCULAR LA SPOR
TIVUL DE PERFORMANTA 
PENTRU STABILIREA STĂ
RII DE SANATATE? și 2. 
CUM AR TREBUI REALI
ZATA EXPLORAREA FUNC
ȚIONALA PENTRU IDEN
TIFICAREA CAPACITATII 
DE EFORT A REZERVELOR 
FUNCȚIONALE CARDIO- 
CIRCULATORH, A PERFOR
MANȚEI CARDIACE ?

Pe parcursul acestui schimb 
de opinii extrem de intere
sant au fost elucidate o se
rie de aspecte metodologice. 
S-a convenit în final că in
vestigația pentru realizarea 
primului obiectiv trebuie să

al

ge-

Uniunea 
București 
delegație

TIMfll PUGIIIȘTI ROMÂNI
(Urmare din pag. 1)

ce despre oaspeți nu se cu
noaște decit numele, va fi ale
sul ? Mircea pare, însă, că 
are un mare avantaj. Este mai 
incisiv și... pe gardă inversă. 
Apoi, Gheorghe Ciochină con
vinge asistența — la care se 
adaugă și antrenorul federal 
Ion Popa — că Gheorghe Bo- 
binaru a mai scos un talent 
din anonimat... Sandu Mihal- 
cea, în stil de mare campion, 
creează clipe grele celui care 
cu cîteva săptâmîni în urmă 
făcuse același lucru lui 
țov... Ionel Stănescu ne 
plică : „Păpălău n-a făcut 
trenament o săptămînă. A 
oprit de noi, pentru că i se 
modificase ceva pe electrocar
diogramă”. Gyărffi se înfier- 
bîntă doar de formă cu Ion 
Ilie. aflat la o categorie su
perioară. Zelinca își primește 
ultimele corectări. Gata. Cei 
trei antrenori, medicul și Ion 
Popa se string laolaltă și-și 
corelează observațiile, apoi a- 
nunță deliberarea. Așezați pe 
parchetul lucios, băieții ascul
tă liniștiți comunicarea meta
lică a lui Eugen Furesz : „La 
muscă, Vasile lvan, cocoș Mir
cea Toni, pană Gheorghe Cio
chină. semiușoară Costică 
Bumb, ușoară Sandu Mihal- 
eea. semimijlocie Dumitru Mo
rar u, mijlocie mică Ion 
Gyorffi, mijlocie Ion Ilie, se
migrea Ion Siliște, grea Dumi
tru Zelinca". După cîteva mo
mente de tăcere, antrenorul 
federal Ion Popa adaugă : 
„Cred că unii dintre voi au 
motive să fie nedumeriți. 
Vreau să vă spun că în alcă
tuirea actualei echipe s-a ți
nut cont. în primul rînd, de 
cci care, Ia toamnă, ne vor 
reprezenta țara la campionatele 
europene de tineret ce vor a- 
vea Ioc în Ungaria. O parte 
dintre voi, Ia fel de valoroși, 
depășesc vîrsta de 21 de ani. 
Să nu vă pară rău de această 
perioadă de pregătire, pentru 
că și pentru vot vor veni se
rioase încercări”.

Cu- 
ex- 
an- 
fost

cuprindă i examen clinic 
neral, examen clinic cardio
logie, teleradiografia cardio- 
pulmonară, E.C.G. de repaus 
și intra-efort, examen hemo- 
dinamic în repaus, probe de 
laborator. S-a căzut de acord 
ca rezervele funcționale car- 
dio-vasculare ale sportivului 
să fie cercetate prin i probă 
clinică de efort (Astrand). 
E.C.G. după efortul probei 
precedente, determinarea ra- 
diologică a volumului car
diac ; înregistrarea frecvenței 
cardiace și a presiunii arte
riale în elino, orto și post 
efort, examen spiroergome- 
tric pentru determinarea ab
sorbției maxime de O2, probă 
clinică de efort static (proba 
Flack).

S-a conturat necesitatea ca 
bateria expioratorie de mai 
sus să fie întregită cu cer
cetarea endocrină (în special, 
pe axul hipofiză-tiroidă-su- 
prarenală), humorală (în spe
cial, enzimatică) și psiholo
gică. S-a pledat, de aseme
nea, pentru aplicarea și ex
tinderea examinărilor directe. 
îr« timpul efortului specific, 
cu ajutorul monitorizării prin 
microaparate, ca fiind supe
rioară teiemetriei. Partici- 
panții la dezbatere s-au de
clarat de acord pentru apli
carea unei examinări inte
grate în timpul efortului, cu 
alte cuvinte pentru urmări
rea simultană a parametrilor 
cardiaci, respiratorii și me
tabolici.

S-a ajuns la un consens 
și în privința condițiilor de 
investigație, afirmîndu-se ne
cesitatea ca examinarea pro
fundă a sportivilor să se 
realizeze în condiții de in
ternare. De aceea, se impune 
neapărat accentuarea demer
surilor pentru amenajarea 
căminului-staționar de la 
Centrul de Medicină Spor
tivă. O altă idee majoră 1 
probele de efort să solicite 
intens organismul pe toate 
planurile (vegetativ, meta

bolic, cardio-respirator), iar 
diversele abateri de la nor
mal („normalul de efort4- 
sportiv) să fie interpretate cu 
discernămînt fin.

dr. loan DRAGAN 
directorul Centrului 

de medicină sportivă

isăm, în' continuare, tenta
tive de recorduri atletice, 
seara, la lumina reflectoa
relor, probe de obstacole 

șl demonstrații de dresaj, la că
lărie, pe splendida bază hipică 
din centrul Capitalei, mal de 
mult propusa paradă a „flotilei" 
la Herăstrău sau pe apele Snago- 
vului... Ce frumos ar fi 1 Dar, 
federațiile de specialitate (multe 
la număr) nu vor sau nu pot 
să lasă din tiparul competițional. 
Să fim, insă, drepți : e ora cam
pionatelor naționale și nimeni nu 
pretinde divertismente ' 
locul unei ‘ 
pări față 
competiții 
tern. Dar 
mîne puțin timp pentru ca, așa 
cum se făcea cu cîțiva ani în 
urmă, să ni se ofere 
cînd — spectacole 
mare atractivl-.ate 
propagandistică 7

Să speram că., 
cu rare exceoțil. 
viața de suporți Intre două etape 
de campionat șl să visăm înain
te.

(17) în 
foarte atente preocu- 
de aceste principale 
ale calendarului in- 

nicic.dată nu mai ră-

cînd șl 
sportive de 

șl eficiență
Pînă atunci, 

să ne trăim

★
Baschetul — în nota obișnuită 

de interes — își va reuni ca de 
obicei fidelii spectatori, prezenți 
în tribune cu pretenții modes
te, așteptind ca într-o zi să 
reînvie pasiunea tn acest sport 
care, deocamdată, își consumă e- 
tapele de campionat in liniște, 
fără emoții, pe teren ori In sală. 
Campionatul de popice are mai 
multă doză de neprevăzut, ba 
chiar surprizele se țin lanț și

CO- 
lu- 
sa- 
câ 
pe

pat, racindu-se o apreciere și in sens 
pozitiv dar și în cel negativ a muncii 
depuse și, hotărîndu-se trecerea sa în
tr-o altă funcție. Deci, nu destituire și 
încă nemotivată. Deci în loc de pri
peală, judecată calmă. Cît despre una
nimitatea Biroului federal ea nu a fost 
niciodată pusă la îndoială de nimeni, 
procesele verbale putînd convinge orî- 
cînd și pe oricine că ea n-a suferit 
fisuri. Ceea ce însă nu i-a împiedicat 
pe unii membri ai săi să ne declare 
— și nu numai nouă — că n-au fost 
de acord cu măsura destituirii. Ce să-i 
faci I Așa sînt (uneori) oamenii I Efi
cienta recentei ședințe, stimulată cît de 
cît și de presa sportivă, s-a reflectat 
corespunzător și în faptul recunoașteri 
de către antrenorul V. Mărdărăscu a 
greșelilor sale și al acceptării sancțiunii 
primite. Parcă totuși ceva lipsea din 
formula respectivă... A, da ! V. Mărdă- 
răscu a uitat să și mulțumească. Așa 
ni s-ar fi părut desăvîrșit.

Vom mai avea
F.R.F. pe această 
neva ? Să punem

Perioada dintre tur și retur 
(o întrerupere destul de "lungă 
și cu efecte negative — vezi 
jocurile primei etape) a fost 
folosită de unii antrenori și 
sportivi mai judicios, de alții 
mai puțin. Arbitrii, însă, în a- 
fara unor „arbitraje” sporadice, 
nu au întreprins nimic pentru 
menținerea „condiției fizice" 
sau aprofundarea regulamen
tului. însuși Colegiul centred 
al arbitrilor, forul căruia tre
buie să-i pretindem mai multă 
inițiativă, mai multe acțiuni în 
scopul îmbunătățirii arbitraje
lor, nu a mal întreprins nimic 
de la cursul organizat în sep
tembrie anul trecut la Ma
maia. Cu toate că a fost so
licitat, încă din luna noiem
brie a anului trecut, să efec
tueze o analiză atentă a pro
cedeelor și acțiunilor pe care 
le considerăm mai lezate, din 
cauza interpretării exagerate și 
rigide (dăunătoare progresu
lui), nu a făcut nimic.

Dar, problemele 
frămîntă baschetul 
ora actuală trebuie 
sească soluții nu 
procesul de instruire și edu
cație, ci și în interpretarea re
gulilor de către cei ce sînt 
chemați să conducă jocurile.

Două aspecte sînt de reți
nut în 
chetului nostru și asupra că
rora trebuie insistat : a) LA
TURA EDUCATIVĂ — care 
este cu multă atenție tratată

mari care 
nostru la 
să-și gă- 

numai în

actuala etapă a bas-

șl de regulamentul de joc. 
Peste acest aspect deosebit de 
important se trece însă cu 
foarte multă ușurință, arbi
trii omițînd rolul lor de edu
catori. în timpul jocurilor, cei 
mai mulți se fac că nu aud 
„comentariile” (desigur nefavo
rabile și de cele mai multe 
ori injuriile) sportivilor și an
trenorilor, cu toate că regula
mentul este destul de clar în 
aeeastă privință ;

b), LATURA TEHNICA, în 
schimb, nu suportă „interpre
tări” ; dacă eventualul contact 
a fost .in lupta pentru minge 
și nu a influențat jocul, dacă 
lupta a fost în aer (pentru re
cuperări), dacă a fost capac 
sau nu (poveste fără de sfîr- 
șit, căci se discută de ani șl 
ani și 
ționat), 
strict.

Cele
personale sînt acordate pentru 
simpla atingere a mîinil aflate 
pe minge, în schimb, penaliză
rile pentru abateri grave de la 
disciplină și comportament 
sînt rare.

Nimeni nu poate și nu tre
buie să fie împotriva aplicării 
regulamentului, dar cu toții 
putem fi de acord că este ne
cesar a ne integra în spiritul 
lui, fiind rigizi acolo unde este 
nevoie și interpreți creatori 
acolo unde putem ajuta pro
gresul tehnico-tactic.

Astăzi, baschetul nostru are

orice capac este sanc- 
totul se penalizează

mai frecvente greșeli

să 
în

cîștlge în combatl- 
agresivitate, în an- 

fizic, pentru a se 
menține în plutonul

nevoie 
vitale, 
gajament 
mai putea 
european.

Lipsa educării acestor cali
tăți în instruire, de către »i- 
trenori, ca și frînarea lor, de 
către arbitri, ne vor duce si
gur la pierderea și a modes
telor poziții pe care le

în acest sens, vom mai face 
o precizare : apărarea agresivă, 
presingul etc. nu înseamnă o 
suită de greșeli personale. Ele 
nu au ca scop recuperarea 
mingii cu orice preț din mîi- 
nile atacantului, ci de a obli
ga pe apărători ca, printr-un 
marcaj sever, să facă pase 
proaste, pe care un coechipier 
să le intercepteze printr-un 
plasament special (la intercep
ție). Agresivitatea este un cu- 
vint care poate produce con
fuzii, dar ea trebuie înțeleasă 
ca o prezență constantă a a- 
părătorului lingă atacant, cu o 
mobilitate deosebită a brațe
lor și picioarelor, pentru a stin. 
jeni acțiunea celui care pa
sează.

A lăsa lupta activă, în spe
cial la cele două coșuri pentru 
recuperări, a nu penaliza cele 
mai neînsemnate contacte intre 
doi adversari ce-și dispută 
mingea etc. înseamnă a inter
preta creator regulile de joc și 
nu a contraveni lor.

Al. POPESCU

Sovietică va avea 
cea mal __

_ . participantă la 
naționale", tn ultima U'._„____
primită din partea forului so
vietic de specialitate ____
țați 19 sportivi, care vor fi no
minalizați după Întrecerile „Ma
relui premiu al ziarului Komso- 
molskaia Pravda* ce se desfă
șoară în această săptămînă. Pre
zența acestei delegații sttrnește un 
deosebit interes, cunoscută fiind 
deosebita valoare a înotătorilor 
sovietici pe plan continental.
• La sediul F. R. Natație au 

mai sosit ieri confirmări de par-

la
numeroasă 

,inter- 
telegramă

sînt anun-

o ședință de Birou 
temâ ? O dorește ci- 
la vot I

Emanuel VALERIU
în speță 

a înregis

LA „23 AUGUST"
ticlpare la marele concurs 
care-1 va găzdui capitala 
noastre în săptămina următoare 
din partea formațiilor din R. D. 
Germană (4 persoane) și Iugo
slavia (4 persoane). Mai este aș
teptată confirmarea sportivilor 
greci, anunțați pentru prima oară 
la noi în țară.
ț Mîine va avea loc des

chiderea oficială a piscinei de 50 
m din cadrul complexului sportiv 
„23 August". • Astăzi — primele 
antrenamente ale Înotătorilor ro
mâni care vor urca pe blocstar- 
turi în cadrul „Internaționalelor".

ECHIPA ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOARE LA PRAGA

pe 
firii

Ro- 
partl.le 

selecțio- 
In primul 

au obțl- 
cu scorul 

. 1-1). Ei
în apSra- 

; goluri cu

Reprezentativa de polo a 
mâniei a susținut două 
amicale la Praga cu 
nata Cehoslovaciei, 
meci jucătorii români 
nut o victorie dificilă 
de 5—4 (2—1, 1—1, 1—1. 
au acționat foarte slab 
re, primind mal multe _ 
mare ușurință. Au înscris Zam- 
firescu, Novac, M. Popescu, 
Frîncu și D. Popescu pentru for
mația română și Schmuck 3. Jo
nas pentru gazde. Din echipa 
noastră s-au remarcat Zamîires- 
cu, Novac și M. Popescu. în 
schimb, Popa a jucat slab in 
apărare.

In partida următoare, românii 
au cîștlgat din nou la același

scor : 5—4 (1—1, 2—0, 1—0, 1—3). 
Spre deosebire de Intîlnlrea pre
cedentă, de data aceasta echipa 
țării noastre a condus la un mo
ment dat cu 5—1, ca urmare a 
unei evidente superiorități. Con- 
siderînd Insă mult prea repede 
ostilitățile încheiate, jucătorii 
noștri s-au relaxat în mod ne- 
permis, primind in ultima re
priză trei goluri, echipa ceho
slovacă fiind chiar la un pas de 
a egala. Zamfirescu 3, Nastasiu, 
și M. Popescu au realizat 
tele selecționatei române.

De menționat că ambele 
clurl au fost conduse cu 
competență de arbitrul 
Goose.

pune-
me- 

multă 
olandez

PESTE BLOCAJ
EXEMPLUL PENICILINEI

Voleiul nostru, 
voleiul feminin, 
trat în cursul acestui cam
pionat, un eveniment de na
tură de-a dreptul revoluțio
nară. Avem pentru prima 
dată o echipă din provincie 
care nu numai că înfruntă 
cu șanse egale oricare din
tre echipele bucureștene (a- 
cest lucru s-a întîmplat si în 
anii precedenta, dar își afir
mă cu autoritate candidatu
ra la titlu. Penicilina Iași a 
demonstrat 
în Moldova 
volei (poate 
vor apare 
și... cronicari de specialitate).

Afirmarea jucătoarelor ie
șene merită o analiză mai 
amplă. Anatomia succesului 
lor poate oferi — dacă nu 
rețete infailibile — sugestii 
utile. Așadar, un antrenor 
competent (și, nu știu de 
ce, nebăgat în seamă de cine 
trebuie), cu o binecuvântată 
independentă de fiîndire; o 
conducere a secției care a 
asigurat, împreună cu Con
ducerea unității de care ține 
secția, condiții ideale de pre
gătire ; un mănunchi de jucă
toare ambițioase, dornice de 
afirmare, aspirînd consec
vent la autoperfecționare; 
între acestea — Si aici adu
cem de fapt un elogiu an
trenorului — două trăgătoa
re de prima mină : Floren
tina Itu si Aurelia Căunei, 
prima putînd fi socotită 
chiar cea mai bună trăgătoa
re a tării.

Două treimi de campionat 
au dovedit că aceste elemen
te sînt suficiente pentru a 
aduce o echipă pe un loc 
fruntaș — indiferent de si
tuarea geografică a centrului 
voleibalistic respectiv.

că se nasc și 
mari ecnipe de 
— cine știe ? — 
în dulcele tîrg

Desigur, campionatul 
s-a terminat și — prin 
bieiuni proprii, la care 
putea adăuga efortul superi
or al altora — Penicilina 
Iași ar putea să eșueze în 
încercarea de a cîștiga titlul, 
dorit, de campioană. Dacă 
s-ar întîmpla așa ceva (și 
parcă n-am dori să se în- 
tîmple, pentru că demonstra
ția fetelor din Iași ar me
rita să fie dusă pînă la ca
păt, pînă la succesul final), 
credem că secția ieșeană ar 
avea de constatat o defici
entă (căreia i-a plătit anul 
trecut tributul), dar care ar 
putea fi remediată. Mă refer 
la absenta unor rezerve de 
valoare: dacă nu chiar de 
valoarea jucătoarelor 
formația de bază, cel 
la un nivel suficient 
propiat pentru ca în 
unor indisponibilități, 
echipei 
grav. în 
neu, cu 
secutive, 
se pune 
la unor 
formație 
ușor de
că este o problemă pe care, 
într-un răstimp mediu, dacă 
nu chiar scurt, antrenorul 
ieșean să nu o poată solu
ționa ; îi dorim, și în aceas
tă direcție, succes deplin.

Indiferent însă de ce s-ar 
mai putea întîmpla nînă la 
sfîrșitul actualului campio
nat, demonstrația făcută de 
voleibalistele Penicilinei Iași 
poate fi, de acum, conside
rată suficient de concludentă.

tra 
slăa 
s-ar

din 
puțin 

de a- 
cazul 
jocul 

să nu se resimtă 
condițiile unui tur- 
meciuri în zile con- 

problema aceasta 
cu acuitate, obosea- 
jucătoare din prima 

prezentînd riscuri 
bănuit. Nu credem

I

decît în București. Am 
chiar că, cu cît resur- 
locale apar mai limi- 
cu atît mai multă oa-

Se Doate juca volei de ca
litate superioară, se poate 
aspira la titlu și în alte o- 
rase 
zice 
sele 
tale,
siune si dăruire implică un 
rezultat onorabil ; ceea ce, 
pentru semnificațiile morale 
pe care le are în accepția 
sa ideală sportul, ieste cu 
atît de bine. Pe un teren 
mai concret, voleiul nu ar 
avea decît de cîștigat dacă 
demonstrația realizată la Iași 
ar fl în viitor reluată și de 
alte echipe pe 
partenența la 
să nu le , 
S-ar putea 
situația în 
din București 
care să apeleze la experiența 
altora. Dispersarea cotelor 
înalte pe întreaga hartă vo- 
leibalistică a tării nu mi se 
pare a implica decît avan
taje. Nu dorește, sperăm, ni
meni Ca voleiul nostru să 
prezinte doar două-trei vîr- 
furi, izolate de rest, sau gru
pate în același oraș.

Un campionat reprezintă 
un succes în măsura în care 
se înfățișează ca o competi
ție strânsă, cu cît mai multe 
echipe de un nivel apropiat 
— desigur apropiat 
zonă înaltă.
pentru care 
acum incontestabilă, a Peni
cilinei Iași se cuvine a fi 
salutată călduros fi dată ca 
pildă.

care a- 
provincie 

complex eze. 
ajunge si la 
care echipele 
să fie acelea

într-o
Este motivul 
afirmarea, de

Marcel RUSESCU

Începe bătălia pentru cele cinci tricouri
DE CAMPIONI NAȚIONALI DE JUDO

Mina destinului («n
(Urmare din pag. 1)

17,45, în sala FIo-• La ora , .
reasca din Capitală, va răsuna 
astăzi gongul inaugural al fi
nalelor celei de-a doua ediții 
a campionatelor republicane 
individuale de judo, rezervate 
seniorilor. Pînă aseară, au sosit 
în București majoritatea con- 
curenților din provincie. Ci
fra exactă a participanților o 
vom cunoaște astăzi la ora 
16,15, cînd este programat cîn
tarul oficial și vor fi validate 
înscrierile de concurs.

Iată și programul complet : 
la ora 15,30, cîntarul liber al 
finaliștilor ; 16,15 cîntarul ofi
cial și validarea înscrierilor ; 
17,30 festivitatea de deschide
re ; 17,45 întrecerile turului 1 
în următoarea ordine a cate
goriilor de greutate : 93 kg, 
70 kg, +93 kg, 63 kg și 80 kg; 
ora 19, turul II la aceleași ca
tegorii de greutate ; SÎMBĂTĂ, 
de la ora 9,45 — turul III la 
toate categoriile de greutate,

ora 10,30 recalificări 
categoriile, ora 11,30 
de finală ; DUMINICĂ de la 
ora 9,30 : finale pentru locu
rile 7—8, ora 10,20 semifinale, 
ora 11,30 finale pentru locurile 
5—6, ora 13 finale pentru locu
rile 1—2, ora 18,30, finale pen
tru locurile 3—4, ora 19,30 fi
nale pentru locurile 1—2, ora 
20 — festivitate de premiere.

• Studioul de televiziune va 
transmite în direct, de la ora 
18, aspecte de la finalele pen
tru titlurile de campioni și o 
demonstrație susținută de co
piii de la I.O.R. (în 1971 se va 
organiza în țara noastră pri
mul campionat de judo rezer
vat copiilor).

• Printre concurenți se nu
mără și toți campionii primei 
ediții : cat. 63 kg E. Geor
gescu (I.O.R.), cat. 70 kg N. 
Ezechil (Politehnica Timișoa
ra), cat. 80 kg I. Kaupert 
(Vagonul Arad), cat. 93 kg.

la toate 
sferturile

I. Herman (I.E.F.S.) și cat. 
+93 kg Gh. Boșcu (I.E.F.S.). 
De asemenea, își vor apăra 
șansele și doi antrenori : 
Barbu (Știința Mediaș) și I. 
Marinescu (Politehnica Bucu
rești). De notat că antrenorul 
I. Marinescu a slăbit aproape 
17 kg pentru a se încadra în 
limitele categoriei 70 kg unde 
speră să concureze cu succes.

• Au fost desemnate patru 
brigăzi de arbitri (toți din 
București) : Valeriu Costea, I. 
Constantinescu și Ilie Gheor
ghe ; Laurențiu Vasilescu, Mi
hai Platon și Ion Smuca ; 
Radu Gruia, Lucian Urbanschl 
și Corin Vladimir ; Florin Să- 
puneanu, Lucian Grigoropol 
și Ion Gherman. Ne surprinde 
includerea printre arbitri a Iul 
L. Grigoropol care a greșit 
adesea Ia competițiile unde a 
fost programat.

A.

tie, convorbind de una, de alta, 
de... tone de crap șl roșioară. 
In dreptul fostei baze nautice 
Metropola, frumosul Herăstrău 
— contlnuîndu-și primăvăratecul 
turneu — a întrebat privlndu-ne 
cam insistent :

— Ce trec în revistă, acum 7
— Acum, iubite Herăstrău, 

treci în revistă un elegant grup 
de reporteri sportivi.

— Cu treburi, bănuiesc, pe la 
restaurantului „Parcului*.

— Se poate, maestre 7
— In sfîrșlt, nu e treaba mea. 

Totuși, miroase a țuică de la o 
poștă !

— Nu de la 
aproape. De la

— Imposibil, 
zit de mere.

— Este, dar
cat și strieîndu-se, 
luat inițiativa de a le face țui
că. Procedeul — dacă te intere
sează — e simplu : se aduc mai 
multe butoaie, se introduc lona- 
tanele putrezite în zăcătoare...

— Auzi, putrezite 1
— Mina destinului, stimate He

răstrău. Le-a ajuns blestemul 
schiturilor care au fost scoase 
afară din propriul lor hangar 
șl acum putrezesc In ploaie.

— Deci, la baza nautică Me
tropola, în frumosul Pare de 
cultură șl odihnă Herăstrău, se 
face țuică. Unde ajungem t

k

o poștă. De mai 
Metropola.
Acolo este depo-
merele s-au strl- 

oamenii au

C. CH.

dacă n-ar fi șl cîteva oscilații de 
formă ale celor care ne vor re
prezenta Ia campionatele mondia
le de la Bolzano, aproape că am 
aplauda fără rezerve această fru
moasă competiție, total pe ne
drept anonimă.

Dar, să continuăm.
Etape la fel de importante, dar 

diferite prin gradul lor de inte-. 
res, în campionatele naționale de 
volei. La băieți — un nou serial

devansarea, pentru bucureștenl, 
a întrecerilor prevăzute pentru 
5 aprilie, cauza fiind întîlnlrile 
internaționale proiectate în viito
rul apropiat. Așadar, specialiștii 
la „libere" de la Progresul, Di
namo, Steaua și Rapid se în
tîlnesc, sîmbătă, într-o (sperăm 
reușită) gală bucureșteană.

Șl acum, rugby. Etapă fără 
probleme pentru Dinamo și Grl- 
vița Roșie, cu meciuri de „mij-

ORAMIC 
PORTIV INTERN

Sala Flcreasca : finalele celei 
de a Il-a ediții a campionatelor 

- naționale (seniori) la un sport 
care ar necesita un trofeți pen
tru recordul rapid de populari
tate — judo. De azi, 80 de con- 
curențl se întîlnesc intr-o extrem 
de atractivă Întrecere sportivă 
(onorată și de „micul ecran") 
pentru desemnarea campionilor. 
Poate este prea devreme, poate 
intențiile federației sînt altele, 
dar — cunosclnd tocmai marea 
popularitate a acestui sport, în
trebăm (să nu fie cu supărare) : 
de ce, oare, nu s-ar organiza și 
campionate feminine 1

★

Intre două etape...
al celor 4—5 echipe din zona re
trogradării și o întrebare de 
mare actualitate ; vom avea a- 
celeașl motive să privim cu în
grijorare evoluția formației Poli
tehnica Galați, rămasă fără an
trenor 7 In schimb, la fete se 
anunță, printr.- altele, două par- 

ambele 
Ne gîn- 
Rapid—

tide de mare atracție, 
programate în București, 
dirn la derbyul etapei : 
Penicilina Iași (în tur Rapidul 
a pierdut la Iași), ca și la me
ciul Dinamo—C.P.B. (ultima for
mație învingătoare, duminica 
trecută, în fața Universității Ti
mișoara).

Mlnl-etapă la lupte. De fapt

locul clasamentului" șl cu două 
semne de întrebare : 1) va cîș- 
tiga echipa studenților timișoreni 
la Farul Constanța ? 2) ce va 
face Steaua la Iași, după recenta 
înfrîngere — surprinzătoare — pe 
teren propriu în fața Universită
ții Timișoara ? Pînă una alta sîn- 
tem tentați să credem că maes
trul emerit al sportului Paul Cio
bănel ate dreptate aflrmînd că 
o echipă, orlcît de „mare" ar fi, 
nu poate să trăiască și să-și 
mențină valoarea doar prin a- 
portul a 5—6 jucători. Așa se 
explică și ctleva din rezultatele 
etapei trecute, așa s-ar putea 
întîmpla șl duminică.

Pentru că fotbalul îșl are... spa
țiul Iul, dintre celelalte competi
ții ale acestui sfîrșlt de săptă- 
mînă vom reaminti gala de box 
de sîmbătă seara (sala Floreas- 
ca), prima confruntare interna
țională — la nivel de echipe re
prezentative — a sezonului, din
tre formațiile de tineret ale Ro
mâniei șl Iugoslaviei. Boxul nu 
mai are nevoie de pledoarie I Să 
spunem, totuși, că gala de sîmbătă 
ar trebuie să răspundă șl la cîteva 
prime întrebări privind echipa 
noastră pentru prima ediție a 
campionatelor europene de tine
ret (Ungaria, noiembrie).

Duminică — zi de sărbătoare 
șl în lumea turfulul. Se reiau 
cursele la Ploiești. Cu marea lor 
frumsețe, cu complicatele șl de 
mult nerezolvatele lor proble-
me...

Silviu FLORESCU
I

Am exagerat, nu 7 Puțin, doar 
— în afară de ionatane mai 
zăceau în acele pîntecoase butii 
șl aurul pur de parmen. In rest, 
nimic neadevărat. Fapte, de alt
fel, arhicunoscute : de ani de 
zile baza nautică Metropola e 
folosită vara pentru diverse ex
poziții, Iar Iarna ca depozit de 
fructe. Interesant este eă aceas
tă splendidă cabană, pentru ca
notori șl ambarcațllle lor, a fost 
construită, în anul 1936, prin con
tribuția personală a salariațllor de 
la „Gas și electricitate' 
cu cortul 
ce), apoi 
mister — 
(probabil, 
cultură
(depozit) a fostului S.P.C.

Șl acum, cu îngăduința dv„ să 
lecturăm Împreună articolul 13 
din H.C.M. nr. 829/27.III.1968 : 
RAZELE SPORTIVE CARE SÎNT 
FOLOSITE IN ALTE SCOPURI 
DECÎT PENTRU ACTIVITATEA 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl 
SPORT Șl CARE POT FI UTI
LIZATE,
CESTEI ACTIVITĂȚI, 
REREA 
NAL 
ZICĂ ȘI SPORT, ÎN TERMEN
DE CEL MULT UN AN DE LA 
DATA CERERII.

Firește, ■« pune Întrebare*:

a cerut „sportul* restituirea ba
zei nautice Metropola ? Da, a 
cerut-o. cînd 7 La 16 august 
1968, prin adresa nr. 1117, către 
C.P.M.B. Ce răspuns s-a primit 7 
NICI UNUL 1... Și astfel, con
tinuăm a face țuică („Dealul ca
notorilor", cumva î), în loc de 
campioni, degradînd un local care 
avea alte scopuri, dacă nu mal 
nobile, cel puțin specifice lacu
lui pe al căruia mal a fost ri
dicat. Desigur, un mucalit ar 
putea replica că șl țuicii îl stă 
bine în vecinătatea apel... De
gradarea, însă, de care vorbeam 
este, din păcate, șl la propriu, 
faimoasa Metropola arfitînd astăzi 
jalnic.

Deci, nu s-a răspuns la adresa 
amintită. Nu s-a redat activită
ții această bază, cu toate 
că au trecut nu un an, ci 
aproape doi de Ia data cererii. 
A fost o scăpare 7 înclinăm a 
crede că nu. De ce 7 Fiindcă, 
s-a mai solicitat redarea și a 
altor baze sportive, dar tot fără 
succes. Nici măcar un răspuns 
de politețe, necum rezolvarea 
conform H.C.M.-ulul amintit. 
Vezi adresa nr. 1344 din 8.V.1968 
prin care se solicită ștrandul 
Izvor (fost Bragadiru) pentru a 
conferi complexitate Incintăto- 
rulul paro sportiv din str. Dr. 
Stalcovicl nr. 42, dîndu-1 spre 
folosință atlt sportivilor de per
formanță al clubului Progresul, 
cît șl elevilor liceelor cu pro
gram de educație fizică. Vezi 
atîtea șl atitea baze (sala Mica, 
de exemplu) scoase de ani de 
zile din circuitul mișcării spor
tive, neredate nici plnă astăzi 
tineretului. In sfîrșlt, vezi... nu
mărul viitor al ziarului nostru 
în care vom publica șl alte as
pecte în legătură cu soarta preca
ră a unor baze sportive. Deci...

(va urma)

5

(acum 
pe la alte baze nautl- 
— nu știm prin ce 
a trecut ia o lecție 
cu plural profil) de 

(expoziție) șl legume

P.S. în ziarul ^.Sportul" de inli
ne, aspecte Inedită de La dărt- 
marea unei frumoase săli de 
sport. Unde ? Cînd I De către 
cine 7

BULETINUL ZĂPEZII

VOR FI REDATE A- 
LA CE- 

CONSILIULUI NAȚIO- 
PENTRU EDUCAȚIE FI-

Serviciul Prevederi de scurtă 
durată, din cadrul Institutului 
meteorologic, ne-a comunicat că 
stratul de zăpadă avea ieri ur
mătoarea grosime în zona de 
munte : Semenic 105 cm, Sinaia — 
Cota 1 500 70 cm, Predeal 40 cm, 
Vlrful Omul 80 cm, Paring 47 
cm, Păltiniș — Sibiu 47 cm, Țar- 
cu 54 cm, Rarău 88 cm. Ceahlău 
— Toaca 42 cm, Lăcăuțl 42 cm. 
Pentru sfîrșitul săptărnînll. se 
prevede lapoviță și ninsoare.

Din cauza ploilor și a variații
lor de temperatură din ultima 
vreme, există pericol de avalan
șe.
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TRAGEREA LA SORTI A16-IMILOR „CUPEI ROMÂNIEI

Dinamo București — Steaua
Ce a fost în tur... ?

• In etapa a IV-a, Steaua — Dinamo, 
scor : 2—3 (0—2).

• A arbitrat A. Bentu, notat de croni
carul nostru cu ★★★★.

• Condusă cu 3—0 in mln. 52, Steaua 
reduce din handicap în ultimele 38 de 
minute.

• Au marcat, în ordine, Sălceanu, Dumi- 
trache, Sălceanu pentru Dinamo ți Creini- 
ceanu fi Tătara pentru Steaua.

• După acest joc, Dinamo București a 
trecut în fruntea clasamentului.

• Cel 25 de jucători care au evoluat în 
această partidă au obținut din partea cro
nicarului nostru 182 de puncte: Dinamo 
(13 jucători), 100 de puncte (media 7,7) —

Steaua (12 jucători), 82 de puncte (media 
6,83).

• Cea mai mică notă a fost acordată 
lui D. Nicolae — Steaua (4) ; cea mai mare 
notă (9) a fost dată jucătorilor dinamo- 
viști Dinu și Sălceanu.

• Titlul cronicii apărută în „Sportul" : 
„In derbyul ETAPEI — MARELE ÎN
VINGĂTOR A FOST FOTBALUL !“ (îl vom 
revedea și luni 30 martie în ziar ?).

• Judecind după meciul de antrenament 
de ieri, echipa Steaua — care a întrecut 
pe A.S. Armata (categoria onoare) cu sco
rul de 11—1 (3—1) — vădește un pronun
țat apetit pentru goluri. Nu-i mai puțin 
adevărat însă că, spre deosebire de teatru, 
în fotbal diferențele dintre repetițiile ge
nerale și premieră sînt de cele mai multe 
ori foarte nete...

Aseară, Ia sediul Federației româ
ne de fotbal, a avut Ioc tragerea la 
sorți a 16-imilor „Cupei României". în 
această fază a competiției, conform re
gulamentului, vor intra în întrecere di
vizionarele A. Iată meciurile stabilite, 
care se vor juca în ziua de 17 mai i
• C.I.L. Gherla — .Rapid București.
• Chimia Rm. Vilcea—Iarul

• Victoria Roman—Dinamo Bacău,
• Minaur Zlatna — Petrolul Plo

iești,
• Metalul București — U.T.A.,
• Politehnica Timișoara — Dina

mo București,
• Sportul studențesc București — 

Crîșul,
• C.S.M. Sibiu — „U" Cluj,
• Minerul Ghelar — Jiul,

• Minerul Moldova Nouă — F.G. 
Argeș,

• Metalul Tr. Severin — C.F.R. 
Cluj,

• C.F.R. Pașcani — Univ. Craiova,
• Rulmentul Bîrlad — Steaua,
• Portul Constanța — A.S. Armata 

Tg. Mureș,
• Victoria Moreni — Steagul roșu,
• Tractorul Brașov — Politehnica 

Iași.

Dintre sute de rapoarte
a treia a 
central al 
prea mul-

Nici după etapa 
returului, Colegiul 
arbitrilor n-a primit 
te... reclamații în legătură cu 
activitatea reprezentanților săi 
la meciurile la care au fost 
delegați. Și, firește, nu poa
te decît să ne bucure faptul 
că arbitrajele se mențin pe 
această linie,. în general bună.

Cit privește lipsurile care 
B-au manifestat, ele se referă 
mai degrabă la arbitrii de li
nie, decât la oei de centru. 
Observatorul federal la meciul 
Universitatea Cluj — Politeh
nica Iași, N. Roșculeț, relevând 
arbitrajul slab al lui C. Bărbu- 
lescu, amintește, totodată, des
pre acel corner (în loc de aut — 
de poartă), dictat de arbitrul 
de linie, cu consecințe grave : 
înscrierea punctului victorios 
de către clujeni. Iată, așadar, 
că și o greșeală in aparență 
nu dintre cele mai importan
te, cum ar fi acordarea unui 
corner nejustificat, poate hotă
rî soarta unui * T'~" !
mare atenție ! 
legiul central 
referă și la 
care arbitrajul 
n-a constituit un ajutor eficace 
pentru conducătorul partidei. 
Este vorba de meciurile de la 
Ploiești (Rapid — F.C. Argeș) 
și București (Steaua — C.F.R. 
Cluj). Ne-am fi așteptat ca și 
observatorii federali să atragă 
atenția asupra acestui lucru. 
Am constatat însă, cu surprin
dere, că tov. Angelo Niculescu, 
de pildă, prezent la jocul Stea
ua — C.F.R. Cluj, s-a declarat 
pe deplin mulțumit, chiar și 
de semnalizările, în cîteva rân
duri evident greșite, ale arbi
trului de linie, Șt. Birăescu. O 
dată, conducătorul partidei, Io
sif Ritter, s-a văzut chiar pus 
Jn situația de a-și contrazice 
tușierul, care semnalizase henț 
Ia un fotbalist de la Steaua, 
la marginea careului propriu. 
Cum, înainte cu o fracțiune 
de secundă, jucătorul respec
tiv fusese împins și, dezechl- 
librîndu-se, atinsese balonul cu 
mina, pe bună dreptate, Ritter 
a aoordat fault în favoarea 
echipei Steaua. Dar acest lucru 
trebuia să-l observe și 
trul de linie.

în divizia B, raportul 
mit consemnează o gravă 
țeală a arbitrului Al. Toth, 
tușier la partida Metalul Hu- 
nedoarea — Metalul Tr. Se
verin. Neatent, el n-a semna
lizat poziția de ofsaid în care 
se afla jucătorul Steiner, de 
la Metalul Tr. Severin, la faza 
în care colegul său de echipă, 
Czergo, a adus egalarea pen
tru gazde. Era minutul 79 al 
partidei. Condusă plnă atunci 
— cu 11 minute înainte de 

/ sfîrșit — cu 1—0, Metalul Tr. 
’ Severin a putut aborda finalul 

meciului, în urma acestui ne
așteptat și nemeritat gol egali-

zator, în alte condiții morale, 
în timp ce oaspeții, firește, lo
viți atît de năpraznic, și-au 
pierdut busola, primind in mi
nutul 84 încă un gol.

Poate că, pornind de la a- 
ceste întîmplări, Colegiul va 
reflecta mai mult la problema 
arbitrilor de linie, restrîngind, 
pe cit posibil, rotația actuală 
— de la centru la linie și vice
versa — și apelînd mai ales la 
arbitri, nu obligatoriu „cu fir
mă", dar care au dovedit, ca 
să spunem așa, un început de 
specializare, la linie.

Jack BERARIU

meci. Deci, mai
De altfel, Co

al arbitrilor se 
alte cazuri, în
de la margine

arhi

pri- 
gre-

De două „duminici sportive" 
au luat startul In noul sezon și 
cele 127 de formații din divizia 
C (una a rămas pe drum In 
timpul turului). Din nou în pro
gramul duminical al multor lo
calități și-a făcut loc și meciul 
de fotbal de care se leagă spe
ranțele a mii de pasionați, a 
căror mimă bate pentru echipa 
favorită.

Primele două etape ale returu
lui au adus, desigur, șl satis-

CONDIȚIA VEDETEI
Nu spunem, cu siguranță, 

nimic nou afirmînd că în 
fața marii mase de iubitori 
ai fotbalului din țara noas
tră membrii lotului repre
zentativ de fotbal și-au cîș- 
tigat — o dată cu biletele 
de avion pentru Mexic — o 
sumă de drepturi (morale) pe 
deplin meritate. Efect expli
cabil, dacă ne gîndim că, 
după trei decenii de eclipsă 
totală sau parțială, fotbalul 
românesc a fost adus pe una 
din primele 16 trepte ale 
soccerului mondial de cîțiva 
băieți care se numesc Du- 
mitrache, Dobrin, Lucescu, 
Dan, Răducanu, Dinu, Dem- 
brovschi...

Tinerii aceștia sînt demni 
de admirația noastră, iar gra
titudinea marelui public pen
tru satisfacția adusă ni se 
pare perfect legitimă.

Nu știm, însă, în ce mă
sură realizează colegii lui 
Mircea Lucescu faptul că, la 
sfîrșitul anului 1969, ei, „me
xicanii", cum li se spune cu 
simpatie, s-au ales (din par
tea a zeci, sute de mii și 
poate milioane de oameni) 
cu un spor de stimă și 
siderație, cu un spor de 
goste.

Da, stimați tricolori,
bucurați de înalta conside
rație a masei de iubitori ai 
fotbalului. Da, sînteți iubiți 
de ea.

Prezența dumneavoastră, a 
oricăruia, este remarcată cu 
plăcere oriunde, pe stradă, 
într-o sală de spectacole, în- 
tr-un magazin...

De fapt, aceasta este doar 
o fațetă din complexa con
diție a vedetei. O fațetă evi
dent plăcută, căci cine, oare, 
nu este sensibil la stimă, Ia 
admirație, la onoruri ?

Fără a face doar un 
joc de cuvinte, vom 
că invidiata condiție

detei îi pune însă titularu
lui o serie de... condiții pe 
care trebuie să le respecte. 
Pe teren, sau în afara lui, 
vedetei i se pretinde, în 
primul rînd, AUTORESPEC- 
TUL personalității sale.

După cum lesne se poate 
imagina, invocarea acestor

con- 
dra-

vă

simplu 
spune 
a ve-

„Recorduri" 
amenințate...

adevăruri, îndeobște cunos
cute, nu este întîmplătoare. 
și ea a avut ca pretext real 
atitudini din ultimele săptă- 
mîni ale cîtorva dintre „iubi- 
ții noștri mexicani".

Nu vrem să dramatizăm, 
faptele pe care le readucem 
în discuție nefiind „un ca
păt de țară", dar ele nu sînt 
nici neglijabile, judecind con
cepția autorilor lor, precum 
și incidența unor astfel de 
fapte cu masa de tineri ca- 
re-i admiră pînă la idola
trie...

Dacă înclinația spre cabo
tinism a lui Răducanu (în 
meciurile cu Politehnica

Iași, Petrolul și F. C. Argeș 
a lansat cîteva mostre) nu 
deranjează prea mult, deși, 
parcă, să fii primul portar 
al României este o onoare pe 
care firesc ar fi s-o onorezi 
printr-o decență și o sobrie
tate corespunzătoare, atitu
dini ca acelea ale lui Du- 
mitrache sau Dobrin, cu oca
zia ultimei ședințe a lotu
lui național, spun mult mai 
mult. Desconsiderînd fede
rația și pe antrenorii care 
— se poate spune 
manifestat față de 
talente ale fotbalului 
o grijă ieșită din 
cei doi au produs o dublă 
surpriză, primul — de a nu 
veni, pur și simplu, la șe
dință, al doilea — de a ple
ca „discret" înainte de ter
minarea ei. Nu 
lot reprezentativ 
se mai întîmplă 
nea lucruri...

Un alt fapt, 
s-a mai scris : 
internaționalul 
din favoriții publicului și ai 
presei, și-a permis să-i spu
nă arbitrului de joc Rainea 
„jigodie". Fără a mai co
menta această ieșire degra
dantă, sugerăm fotbaliștilor 
noștri o temă de gîndire: 
vi-1 închipuiți, oare, vreoda
tă, pe Bobby Charlton — 
adversarul vostru direct din 
Mexic — spunindu-i vreunui 
arbitru „jigodie" ?

Fără alte comentarii...
Mariu* POPESCU

— au 
aceste 
nostru 

comun,

știm la ce 
de fotbal 

azi aseme-

despre care 
la Petroșani,
Dinu, unul

P. S. O altă vedetă a soc- 
cerului nostru, Narcis Co- 
man, ne-a uluit cu o nouă 
dispariție ca

Ce mai e
Pe băiatul 

mea a vrut 
mai el...

în Conan Doyle, 
de făcut ? 
acesta toată lu- 
să-1 ajute. Nu-

M. P.

mmooo
Corespondența rubricii din ultima săptămînă împlinește mai mult ca pînă 

acum dorința redacției de a realiza un sincer dialog cu cititorii ziarului în pro
bleme dt mai diferite (și... dificile), din cit mai multe ramuri de sport. Sînt însă 
și multe reveniri la puncte de vedere exprimate, la răspunsurile publicate. în 
ciuda spațiului limitat, rubrica „între noi, sportivii..." își propune — și sper să 
reușească — menținerea contactului săptămînal cu toți colaboratorii. Deci :

RODICA IULIAN — Bucu
rești : Ziarul nostru se con
sideră foarte îndatorat față 
de cititorii care îi sesizează 
anumite cazuri de abateri de 
la etica sportivă, pentru că 
îl ajută astfel să militeze 
eficiept în direcția menține
rii unui climat sănătos în 
rîndurile celor ce practică și 
iubesc sportul. Dar aceste 
sesizări trebuie să corespun
dă întru totul realității, să 
fie redactate — cum spuneau 
latinii — „sine ira et studio" 
(fără ură și părtinire), ceea 
ce, regretabil, nu e cazul cu 
scrisoarea dv. Iată de ce :

1. Dv. afirmați : „Se știe... 
la federație că exact cînd 
urma să se țină Alpiniada, 
cabana va fi rezervată unei 
tabere de studenți"? Reali
tatea : campionatul național 
de alpinism pentru tineret 
(și nu „alpiniada"), etapa de 
iarnă, era programat la Ciu- 
caș, cu loc de cazare la ca
bana Muntele Roșu, încă din 
toamna anului 1969. Supra
punerea a survenit ca urma
re a măsurilor luate ulterior 
cu privire la structurarea a- 
nului de învățământ.

2. Dv. afirmați că echipa 
I.P.G.G. a fost penalizată pen
tru că a efectuat o coborîre 
obligatorie „la începutul 
cursei și nu la sfîrșitul ei, 
cum lăsa să se înțeleagă, 
destul de vag, regulamentul". 
Realitatea: regulamentul cam
pionatului spune clar la cap. 
IV, par. 8, pt. 3 : „La sfîrși
tul etapei, în timpul înapo
ierii echipelor la cabana 
Muntele Roșu se va parcurge

pe schiuri porțiunea de tra
seu cuprinsă între vîrful 
Gropșoarele și virful Mun
tele Roșu".

în ceea ce îl privește pe 
arbitrul care nu a respectat 
regulamentul și a permis al
pinistelor de la I.P.G.G. să 
comită abaterea pentru care 
au fost, apoi, penalizate, el 
este propus pentru sancțio
nare din partea comisiei de 
disciplină a F.R.T.A.

ING. C. GORUNESCU — 
București : Sînteți bine infor
mat (mai exact decît mine) 
în legătură cu recentele a- 
bateri ale lui Dumitrache și 
Dobrin. M-a convins și ple
doaria dv. pentru lărgirea a- 
riei informaționale atunci 
cînd este vorba despre „ido
lii" (chiar fără ghilimele) 
stadioanelor. Ne propuneți și 
o experiență. Să anunțăm, 
bunăoară, că familia lui Du
mitrache este plecată pentru 
o zi în provincie și că, în 
această situație, cunoscutul 
jucător este dispus să pri
mească invitația la masă a 
unui suporter. Ne asigurați 
că vor veni la redacție sute 
de mii de... oferte. Nu țin 
rămășag. Mai mult, cred că 
aș trimite și eu o invitație !

UN GRUP DE CITITORI 
DIN COMUNA PETREȘTII 
DE JOS — județul Cluj : Ne 
rugați să facem cunoscută — 
în cadrul rubricii — nemul
țumirea dv. față de spațiul 
redus acordat în ultima vre
me de emisiunea de radio 
și televiziune transmisiilor de 
fotbal. Ceea ce și facem. Ob
servațiile privind coordonarea

transmisiilor din diferite orașe 
le voi comunica colegului 
Gh. Minoiu.

VALENTIN VERZEANU — 
București : Multe lucruri in
teresante în corespondența 
dv.! M-aș opri Ia acel ecou 
mai puțin cunoscut, dar de 
reală valoare — deși aparențe
le... — după întrecerile grupei 
B a campionatului mondial 
de hochei pe gneață. Suge
rați — personal împărtășesc 
total punctul dv. de vedere 
— ca forurile de resort (fe
derația) să înceapă de acolo 
de unde trebuie, adică de la 
răspîndirea hocheiului, în 
primul rînd, printre copii... 
Transmiteți tehnicienilor si 
invitația de a veni să vadă 
în Piața Palatului, în Balta 
Albă sau în Militari cu cîtă 
pasiune și cu cît talent sute 
de copii, cu patine cu roti
le, cu crose improvizate, joa
că hochei ! Poate că la ora 
aceasta...

UN GRUP DE IUBITORI 
DE SPORT DIN TÎRGOVIȘ- 
TE : Am transmis scrisoarea 
dv., care începe astfel : „Dra
gă Cornele", jucătorului di- 
namovist Dinu. Cred că e 
mai bine așa, între noi spor
tivii și între dv... tîrgoviș- 
tenii.

M. PANAIT — București: 
Ca antrenor de fotbal, scrieți 
dv., nu împărtășiți sancțio
narea de către F.R.F. a lui 
Constantin Teașcă și sînteți 
chiar surprins că „nu i s-a 
încredințat ACUM „corabia 
tricolorilor" (echipa naționa
lă, nu ?) deoarece îl conside

rați un mare antrenor. Sti
măm, după cum vedeți, orice 
părere.

SPIREA DUMITRESCU — 
Pitești: Prea puțin explicat, 
termenul „complexul de pro
vincialism" v-a determinat 
la reproșuri severe, pe de
plin meritate... dacă inten
ția subsemnatului ar fi fost, 
într-adevăr, aceea de a aduce 
măcar în discuție o stare de 
diferențiere pe plan sportiv 
între Capitală și provincie. 
Dar n-a existat această in
tenție. Era vorba, dimpotri
vă, de impresia unui colabo
rator al rubricii că ziarul 
nostru face în general și per
manent o asemenea diferen
țiere. Ceea ce — să mai spun, 
oare ? — este total inexact. 
Așa stînd lucrurile, toate ar
gumentele prin care sublim
ați că nu se poate vorbi, pe 
nici un plan, de astfel de 
deosebiri — perfect de acord 
cu dv. — devin de prisos. 
De ce, însă, v-ați gîndit că 
drept răspuns veți primi... a- 
menințări ? Aștept și alte 
puncte de vedere.

CLUBUL SPORTIV PRO
GRESUL BRAILA : Ne face 
plăcere scrisoarea adresată 
redacției noastre, prin care 
— sub semnătura tov. Gh. 
Tănase, președinele clubu
lui — sînt aduse mulțumiri 
brigăzii de arbitri formată 
din P. Brătănescu (Suceava), 
Gh. Arhire (Suceava), Gh. 
Niță (Cîmpulung) care, apre- 
ciați dv., au condus excelent 
meciul Știința Bacău — Pro
gresul Brăila.

O dovadă de fair-play. mai 
ales dacă reamintim că par
tida s-a încheiat cu scorul 
de 2—0 în favoarea fotba
liștilor din Bacău 1

Dan GARLEȘTEANU

facții și decepții, prilejuind con
statări pozitive, dar (nu dezvă
luim lucruri noi) și unele tare 
moștenite din sezonul trecut. 
Fără îndoială, două etape nu 
sînt suficiente pentru verdicte, 
pentru euforie sau lamentări. U- 
nele aspecte se cuvin, însă, a 
fi remarcate de pe acum pentru 
a atrage atenția celor în cauză 
fiindcă de la divizia C se aș
teaptă cu totul altă contribuție 
la ridicarea calitativă a fotba
lului nostru, la depistarea și pro
movarea tinerelor talente, de 
care diviziile a Și B au Încă 
atîta nevoie.

Un prim succes este acela al 
interesului manifestat de cele 
mai multe dintre conducerile 
asociațiilor și secțiilor de fot
bal pentru crearea unor condi
ții de joc cît mai acceptabile, 
chiar bune. In ciuda vremii ne
favorabile, după aprecierile fă
cute în foile de arbitraj. în 
genere, terenurile de joc au co
respuns așteptărilor. Comisiile 
județene sînt însă chemate să 
vegheze în continuare asupra 
stării cîmpurilor de joc. Să se 
preocupe de îmbunătățirea con
dițiilor de găzduire a echipelor 
oaspete și a arbitrilor.

Cît privește comportarea pu
blicului, pînă acum peste tot. . . 
liniște. Fapte mai puțin plăcute 
nu s-au semnalat. „Barometrul" 
atmosferei sportive îl constituie 
și punctele realizate de unele 
formații în deplasare. în prime
le două etape, din 126 de par
tide oaspeții au cîștigat de 6 
ori, iar în 21 de jocuri au ter
minat la egalitate, ceea ce de
monstrează că și la C se pot 
cîștiga puncte în deplasare. Poa
te că dacă arbitrii vor fi la fel 
de exigenți și cu gazdele, pro
centul se va îmbunătăți. Aceasta 
nu ca o cerință pur statistică. 
Nu. Altul e aspectul. Incercînd 
victoria cu mai mult curaj, for
mațiile în deplasare ar juca mal 
deschis, lupta oarbă pentru un 
punct nu ar mal duce la atro
fierea noțiunii de sport și la 
coborîrea pe trepte inferioare 
a valorii fotbalului din C.

Am auzit că în perioada de 
iarnă unele formații de divizia 
C și-au făcut pregătirea depar
te de casă, în locuri cu mai 
mult ozon, în condiții optime. 
Cert este că tot formațiile re
marcate în turul campionatului 
au călcat din nou cu dreptul : 
Metalul Plopeni. Tractorul Bra
șov, U.M.T., Vulturii Lugoj, Chi
mia Tr. Măgurele (3—0 în de
plasare), Nicolina, I.M.U.M., 
Gloria Bistrița, chimia Făgăraș. 
Valoarea și experiența (multe 
din formațiile citate au activat 
cîndva în divizia B), omogeni
tatea loturilor și sîrguirița își 
spun cuvîntul.

Dar aceste echipe nu pot salva 
aspectul general al diviziei res

pective. De multe ori preocupa
rea pentru o bună calitate este 
înlocuită cu brutalitatea, cu jo
cul dur, abaterile de la regu
lament și etică sînt destul de 
dese. în turul competiției, 28 de 
formații n-au avut drept de or
ganizare a jocurilor pe teren 
propriu. S-au dictat 198 do eta
pe suspendare pentru jucătorii 
căzuți pradă nervilor. Dar după 
cum a început returul, se pare 
că acestea nu sînt... recorduri in
abordabile. După prima etapă, 
comisia centrală de disciplină 
a avut serios de lucru. S-au 
dat 40 (patruzeci, nu e nici o 
greșeală) de etape suspendare 
pentru lovirea adversarului (mai 
ales fără balon), pentru Injurii 
adresate arbitrilor. Eroi fără 
glorie sînt P. Marin (Gloria 
C.F.R. Galați) 6 etape, Gh. Hada 
(Minerul Motru), M. Stroe (Mi
nerul G. Humorului), V. Păpă- 
lău (Rarăul C-lung), Șt. Vișan 
(Minobrad). Leca Poianu (Vic
toria Roman), I. Lorincz (Soda 
Ocna Mureș), S. Popa (Ind. Sîr- 
mei), toți cîte patru etape. 
Aceștia au lovit cu pumnul. P. 
Marin a lovit doi adversari - 
pe unul cu piciorul, pe altul cu 
pumnul. în timp ce se îndreptau 
să salute publicul. Acte huliga
nice. pentru care, în cazul co
miterii lor pe stradă, sau în lo
calurile publice, respectivii ar fi 
fost trimiși în judecată, și pe
depsiți conform legii In vigoare 
Deci, ar trebui reflectat serios.

Spre cinstea lor, spectatorii 
nu s-au lăsat angrenați în ase
menea gesturi reprobabile, unii 
chiar le-au condamnat.

Alt caz semnificativ : în etapa 
a doua, Lupu (Marina Mangalia) 
și Itu (Cimentul) s-au lovit re
ciproc și au fost eliminați de 
pe teren în min. 4 ! Aproape 
nu-ți vine să crezi. Cînd au a- 
vut timp să se. . . încălzească. 
Mai. poate fi vorba de fotbal ? 
Desigur, hu ! Cu ei șl cu alții 
ca ei. calitatea jocului din divi
zia C nu poate fi îmbunătățită. 
Fără aceștia, poate că da ! Tn 
consecință, propunem comisiei 
centrale să fie la fel de intran
sigentă.

Apropo, la F.R.F. există ldeea 
ca echipelor suspendate să li se 
dea dreptul să susțină meciul 
’•espectlv, pentru ca adversarul 
să nu primească cadou două 
puncte. La sfîrșitul campionatu
lui însă, formațiilor respective 
să li se scadă punctele (pentru 
o etapă — două puncte, pentru 
două — patru etc.). Astfel, cel 
nedisciplinați se pot trezi în 
campionatul județean sau poate 
nici acolo. Soluția ni se pare 
cea mai potrivită. Mai ales că 
ea a dat rezultate și în alte 
țări.

Constantin ALEXE

MECIURILE PRIMEI ETAPE A
CUPEI MEXIC 1970//

în ședința ținută aseară, i 
Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a Federației 
române de fotbal a analizat 
abaterile săvîrșite de unii ju- ; 
cători în meciurile disputate ; 
duminica trecută și a luat 
următoarele măsuri :

• Jucătorul Stana (Dinamo 
București-tineret) a fost sus
pendat pe 5 etape pentru că 
a adus injurii arbitrului; Dij- 
mănescu (Petrolistul Boldești) 
— tot 5 etape suspendare — 
pentru că a lovit adversarul 
cu pumnul;

• Plăieșu (Metalul Plo- 
peni) — 4 etape pentru lo
virea intenționată a adver
sarului ; aceeași pedeapsă a 
primit-o și jucătorul Vasiu 
(Vitrometan Mediaș); Stroe 
(Minerul Gura Humorului) — 
4 etape suspendare pentru 
injuria aduse arbitrului ;

© Băloi (Energetica Tr. 
Severin) — suspendat pe 3 
etape pentru injurii aduse 
arbitrului ; Gaievschj (Lem
narul Odorhei), Androne 
(Chimia Oraș Victoria), Ciu- 
tac (Chimia Făgăraș), Boroș 
(Tehnometal Buc.), Răducu 
(Unirea Cîmpulung) și Itu 
(Cimentul Medgidia) — cîte 
trei etape pentru lovirea in
tenționată a adversarului ;

• Lupu (Marina Manga
lia) — suspendat pe două 
etape pentru ripostă la lovi
rea sa de către un adversar ;

• Sîrb (Avîntul Reghin) 
suspendat pe o etapă pentru 
proteste la deciziile arbitru
lui.

De asemenea, comisia a 
sancționat cu mustrare pe ju
cătorii Adam (Oțelul Ga
lați), Constantinescu (Chi
mia Rm. Vîlcea), Fandli (Bi
horeana Marghita) pentru 
proteste la deciziile arbitri
lor, iar cu avertisment pe 
jucătorul Buiuc (Metalul Tr. 
Severin) pentru aceeași aba
tere.

zz
Comisia centrală de 

petiții și disciplină a Federa
ției române de fotbal, în șe
dința ținută aseară, a stabilit, 
prin tragere la sorți, parti
dele din prima etapă a corn-" 
petiției dotată cu „Cupa 
Mexic 1970". Iată jocurile:

• GRUPA A : Steagul roșu

com- — Dinamo Bacău și Petrolul
— Politehnica ;

© GRUPA B : Rapid —• 
Farul și Dinamo București— 
Steaua ;

0 GRUPA C : U.T.A. — 
F.C. Argeș și Univ. Craiova— 
Jiul ;

0 GRUPA D : Crișul 
A.S. Armata Tg. Mureș 
„U“ Cluj — C.F.R. Cluj.

în această etapă, primele 
echipe sînt gazde.

Ora oficială de începere 
a meciurilor diviziei A

Și

Federația română de fot
bal a stabilit ca partidele din 
cadrul etapei a XlX-a a 
campionatului diviziei A, 
care se vor disputa duminică 
29 martie, să înceapă Ia ora 
16,15.

Meciul Dinamo București 
— Steaua, care va avea Ioc 
pe stadionul „23 August", va 
începe la ora 13,45, deoarece 
va fi televizat.

R.F.
MUNCHEN (Agerpres). — 

Se confirmă că partida de 
fotbal dintre selecționatele 
R, F. a Germaniei și Româ
niei, programată la 8 aprilie 
la Stuttgart, va fi condusă de 
cunoscutul arbitru maghiar 
GYULA EMSBERGER. După 
cum se știe, Emsberger face 
parte dintre cei 30 de arbi
tri selecționați pentru a con
duce meciurile turneului fi
nal a! campionatului mondial 
din Mexic.

,-?CUPA T.H.G." CU HANDICAP
T. U. G. — Progresul 2-1

Progresul nu a reușit, așa
dar, să refacă handicapul de 
două goluri. Din două mo
tive. Primul : atacanții săi 
(Șoangher, Matei, Pavlovici), 
au ratat situații dintre cele 
mai favorabile. Al doilea : 
arbitrul Ion Leahevici le-a 
anulat „alb-albaștrilor" două 
goluri. Pavlovici a înscris în 
min. 61 singurul gol al par
tidei.

Â CUPON DE CONCURS

CM FOI

Numele și prenumele : ...............................

Adresa: .............................................................

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
5FERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupa 
se califică primele DOUA CLASATE) ?

GRUPA A............................................................................
GRUPA B..............................................,.........................
GRUPA C ............................................................................
GRUPA D.................................... ' ,...............................
2. CE ECHIPA VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

LOTO-PRONOSPORT
SUCCESUL BILETELOR 

COLECTIVE LA PRONO
SPORT

Avantajele participării pe 
bilete colective sînt demon
strate din plin în ultima

poposiți la

A gp.

b Piatra 
cratuiui

hanurile cooperației 
de co

\ • - J ' ■ ■ ■■•:

\ . —*»1 C f ’

care vă oferă :
— cazare confortabilă în camere cu 2—3 patrui ;
— încălzire centrală ;
— apă caldă și rece ;

precum și delicioase preparate culinare.

vreme, ele oferind posibili
tăți mari de premiere, întru- 
cît cu sume mici se pot aco
peri scheme mari.

Jucînd 50 de variante sim
ple pe un bilet colectiv 
acoperit 20%, pentru care a 
achitat 30 de lei, participan
tul Palfi Deneș din Harghita 
a obținut 1 variantă cu 13 
rezultate, 1 variantă cu 12 
rezultate și 5 variante cu 11 
rezultate exacte, revenindu-i 
următoarele sume : 92.232 lei 
pentru 13 rezultate (20%) ; 
6.707 lei pentru 12 rezultate 
(20%) și 2.020 lei pentru cele 
5 variante cu 11 rezultate a 
cîte 20% fiecare. în total, 
participantul Palfi Deneș a 
încasat la concursul nr. 11 
din 15 martie 1970 suma de 
100.959 lei.

Pentru a veni în sprijinul 
participanților. prezentăm o 
schemă redusă de 1 triplă și 
5 duble, pe 10 variante care 
poate fi experimentată la 
concursul de duminică 29 
martie a.c.

Vă reamintim că la unul 
sau mai multe meciuri, par- 
t.icipanții pot schimba sem
nele din duble cu 1, 2 sau x, 
2, avînd grijă să se respecte 
desfășurarea.



Ancheta internațională a ziarului sportul

Teze și antiteze în tenisul de masă actual
IA înregistrat tenisul de masă, în ultimii ani, progrese 

tehnico-tactice, comparabile — pe plan international — 
cu celelalte sporturi ?

2 Campionatele continentale de la Moscova pot aduce o 
schimbare a liderilor ? Ce șanse au jucătoarele românce ?

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 materialelor va 
influența evident rezultatele ?

4. Opinia mea este că se pot 
face multe lucruri bune în jo
cul de tenis de masă șl cu ma
terialele existente. S-A INOVAT 
SUFICIENT IN ULTIMII ANI, 
PENTRU A CĂUTA DIN NOU 
ALTE SCHIMBĂRI. Preocuparea 
specialiștilor ar trebui să se 
axeze mai mult pe inovațiile 
tehnice și tactice, la care se 
pretează — în stadiul actual — 
disciplina noastră.

Stanislav GOMOZKOV 
titular al reprezentativei U.R.S.S.

NICI O DIFERENȚA ÎNTRE 
JOCUL CU MINGI 

GALBENE Șl CELE ALBE

1. Tenisul de masă a făcut 
mal multe progrese comparativ 
cu alte sporturi. Execuțiile teh
nice au devenit mult mai rapi
de In ultimii ani. Cel mal mulțl 
jucători slnt ofensivi. Din punct 
de vedere tactic există mai pu
ține posibilități din cauza mări
rii vitezei de joc. Tinerii nu 
știu Insă să acționeze împotriva 
apărătorilor.

2. La europenele de la Moscova 
'cred că Șurbek are șanse. Mă 
gîndesc insă șl la Scholler, sau 
Ia maghiarul Klampar care a 
progresat, fiind capabil de o 
surpriză. La fete sovieticele au 
Intîletatea. Echipa României are 
de asemenea șanse. La simplu 
fete am impresia că Rudnova 
este cea mai bună, cu condiția 
să nu devină nervoasă. Mal au 
șanse Marla Alexandru și Ilona 
Vostova. Pe Grinberg nu o văd 
ca favorită.

3. Jucătorii japonezi au Înscris 
un mic regres, in timp ce euro
penii au devenit mai buni cu 
5 puncte pe plan tehnic.

4. S-ar putea încerca un nou 
material de acoperit paletele. Se 
fac încercări și în Anglia. Se cau
tă diferite lucruri care ar putea 
influența tehnica. E greu de dat 
un pronostic privind evoluția 
materialelor. Ar fi posibilă o 
majorare a înălțimii fileulul 
pentru a se încetini ritmul de 
joc. La campionatele Angliei au 
fost folosite mingile galbene, dar 
•toată lumea afirmă că nu exis
tă nici o diferență între jocul 
cu mingi albe șl cele galbene.

Mary WRIGHT
campioana Angliei

ficient de bune Ia ora actuală 
pentru a aspira la titlu.

3. Japonezii sînt mai buni de- 
cit europenii, deși aceștia au 
mai redus din diferența care ii 
separă. Niponii sînt mai bine 
antrenați din punct de vedere 
tehnic și fizic. în plus, au o 
mai mare putere de concentra
re. Jucătorii europeni nu știu 
să se concentreze, sînt prea a- 
tențl la tot ce se întîmplă în 
jurul lor. LA FETE, JUCĂTOA
RELE DIN EUROPA SÎNT SU
PERIOARE — la ora actuală — 
CELOR JAPONEZE. Aceasta 
pentru că ultimele nu utilizează 
topspinul (lovitură pe care fe
tele o învață mai greu) fiind 
astfel handicapate. Bărbații din 
Europa s-au apropiat de ja
ponezi.

4. In prezent trebuie Jucat în 
forță și decontractat. Aceasta 
este concepția modernă pentru 
jocul ofensiv. Cu toate acestea, 
la Internaționalele Angliei, Ko- 
larowicz, un reprezentant al sti
lului ofensiv mai vechi, a infir
mat toate pronosticurile,, prin 
victoria sa. Materialele folosite 
acum pot fi încă îmbunătățite, 
ele mai pot influența tehnica, 
dar nu într-un mod esențial.

Ivan ANDREADIS 
(Cehoslovacia) 

fost multiplu campion al lumii 
antrenor

PALETELE CU BURETE AU 
ADUS NOTA ATLETICĂ 
ÎN TENISUL DE MASĂ

EUROPENII 
AU PROGRESAT 

DAR JUCĂTORII ASIATICI 
DETIN ÎNCĂ PRIMATUL

1. Este normal ca și tenisul
de masă să fi făcut progrese 
în special de natură tehnico- 
tactică. A fost necesar acest lu
cru cursa calitativă dintre
tenis ‘ masă și celelalte
sportitM.

2. Există cîteva nume în te
nisul de masă sortite a deveni 
noi lideri la Moscova. MARIA 
ALEXANDRU VA FI UNA DIN
TRE FINALISTE, cred eu.

3. Europenii au progresat foar
te mult deși jucătorii asiatici 
dețin cu siguranță încă 
matul.

4. Dezvoltarea jocului șl 
titudinile jucătorilor se găsesc 
la un astfel de nivel în momen
tul de față îneît MATERIALELE 
ÎNTREBUINȚATE NU POT IN
FLUENTA IN MARE MĂSURĂ 
OBȚINEREA MARILOR REZUL
TATE.

pri-

ap-

Wilim HARANGOZO 
(Iugoslavia)

fost campion mondial la dublu 
bărbați, antrenor

„DEMODATUL" CAUCIUC 
CLASIC FACE ZILE GRELE 

NOULUI VAL

LA MOSCOVA 
VOM AVEA 

ALTI CAMPIONI 
DECIT CEI DE LA LYON

1. Sintem printre disciplinele 
care au evoluat mult pe plan 
tehnic. Jocurile sportive s-au 
dezvoltat, in general, ma! mult 
decît sporturile individuale, Iar 
EVOLUȚIA NOASTRĂ NE-O 
CONFIRMA PROCEDEELE TEH
NICE NOI CARE S-AU PER
FECȚIONAT ȘI CONSOLIDAT 
ÎN ULTIMII ANI. Mă refer ia 
topspinul cu stăletură joasă", 
contrele cu efecte șl elementul 
decisiv dublat de nota atletică.

2. La Moscova nu vor Ieși 
aceiași campioni ca la Lyon. 
Dar noii lider! vor fl aleși tot 
dintre reprezentanții actualelor 
plutoane fruntașe. în probele 
masculine, nici suedezii șl nici 
Scholer (pe plan european) si 
Șurbek (deținătorul titlului) nu 
se detașează suficient pentru a 
fi siguri pe o medalie de aur. 
La fete se distanțează formația 
U.R.S.S., dar alte trei echipe 
(R.F. a Germaniei, România, Ce
hoslovacia) mizlnd pe o mal 
bună orientare tactică și pe emo
tivitatea cunoscută a jucătoa
relor sovietice în momentele de
cisive, nutresc speranțe.

3. Datorită faptului că teni
sul de masă din Asia nu a dis
pus în ultimii ani de întregul 
efectiv fruntaș. DISTAN
ȚA DINTRE JUCĂTORII EU
ROPENI ȘI CEI ASIATICI 
S-A MICȘORAT CONSIDERA

BIL. Am convingerea însă că 
scăderea potențialului japonev 
este trecător și sint sigură că 
pină Ia viitoarele campionat* 
mondiale, gazdele acestei com
petiții (Nagoya 1971) vor în
scrie noi progrese. în Japonia, 
atît la fete cît șl la băieți, exis
tă o masă mare de jucători ti
neri și valoroși, extrem de se
rioși în pregătire, cu calități 
deosebite pslho-fizice. De aceea 
nu sînt optimistă dacă ar fl să 
mă gîndesc la posibilitatea unei 
noi micșorări a decalajului va
loric dintre jucătorii europeni 
și cel asiatici.

4. Regulamentul de Joc limi
tează acum schimbările esenția
le posibile in fabricarea pale
telor și a materialelor care I* 
acoperă. SÎNT POSIBILE DOAR 
UNELE ÎMBUNĂTĂȚIRI ALE 
CALITĂȚII MATERIALELOR
PRIVIND VITEZA ȘI EFECTELE 
CARE POT FI IMPRIMATE 
MINGII. Cred că mai sînt re
surse care să ajute la perfecțio
narea tehnicii in regim de vite
ză ca șl în adaptarea calităților 
fizice șl tehnice Individuale la 
numeroasele materiale existente 
în prezent, precum șl la altele 
mai noi care, cu siguranță, vor 
mai apare (diferite grosimi ale 
buretelui, densitatea acestuia, 
mărimea zimților, calitatea șl 
greutatea paletelor șl a cauciu
cului etc.).

Ella CONSTANTINESCU 
(România)

maestră emerită a sportului 
antrenoare

1. S-au făcut mari progrese 
tehnice. Se joacă într-un stil cu 
totul nou. Nu atît de frumos ca 
In trecut, dar cu o tehnică mai 
eficientă. TOȚI JUCĂTORII 
ȘTIU SĂ SERVEASCĂ BINE, 
CUNOSC TOPSPINUL ȘI ATACA 
DECISIV. Ei au abandonat lovi
turile llftate. Jocul solicită o 
pregătire fizică mult mai atle
tică. Majoritatea țărilor frunta
șe în tenis de masă și-au 
schimbat generațiile de jucători 
în ultimii ani. Exemplu : Unga
ria. România la băieți șl altele. 
In curînd șl Suedia va trebui 
să procedeze la fel.

2. Prevăd schimbări relativ 
mici privind cîștigătoril la Mos
cova. Suedia nu aTe șanse mai 
bune decît îrt trecut. ROMANIA, 
ÎN SCHIMB, ARE POSIBILITĂȚI 
MAI MARI LA FETE. Șl echipa 
feminină a Suediei se poate cla
sa mal bine. întrucît Marita Nei- 
dert a devenit mal constantă, 
Iar viktorsson o secondează 
bine. La simplu fete slnt. ace
leași candidate ca șl la edițiile 
precedente.

3. Diferența dintre tenisul de 
masă din Europa și Asia s-a 
redus. Aceasta s-a observat ta 
ultimul campionat mondial. Cu 
ani în urmă. înfrîngerea unul 
jucător japonez la unul euro
pean era considerat un acci
dent. De curînd însă, lucătoril 
suedezi Persson și Bengtsson au 
fost într-un turneu în Japonia 
unde au obținut victorii la toți 
adversarii, inclusiv Tasaka șl 
Hasegawa. Numai Ito. campionul 
mondial, a rămas neînvins. EU
ROPENII ataca mat puter
nic FATĂ DE ANII TRECUȚI 
CÎND AVEAU DOAR SIGURAN
ȚĂ. Astfel, într-un meci Euro
pa — Asia există — în prezent 
— șanse mai bune pentru re
prezentanții continentului nostru.

4. Nu cred că se vor produce 
mari schimbări în privința ma
terialelor. Problema rămîne des
chisă. Cine gîndea eu 20 de ani 
trx urmă că vor interveni atîtea 
modificări ! Limitările prevăzute 
tn regulament permit doar fa
bricarea unui burete mai rapid, 
ceea ce duce la pierderea con
trolului asupra mingii. BURETE
LE A ADUS NOTA ATLETICĂ £ 
ÎN JOCUL NOSTRU șl tenisul 
de masă a crescut în ochii lu
mii ca sport modern șl atletic.

Hans ALSER (Suedia) 
campion mondial la dublu bărbați

1. Judecind după 
nisul de masă a 
puțin spectaculos i _ . 
lui Sido, Andreadis, Gizi Farkaș 
etc. înclin SĂ CRED CĂ 1N UL
TIMII ANI NU PREA S-AU RE
ALIZAT 
TACTICE

faptul că te- 
ț devenit mat 
ca pe vremea

PROGRESE TEHNICO- 
ca tn alte ■porturi

JUCĂTOARELE SOVIETICE 
AU CELE MAI MARI 

ȘANSE

1. In ultimii cinci ani s-au În
registrat progrese tehnice mari. 
S-a perfecționat lovitura de 
topspin cu efecte laterale șl 
traiectorie joasă, iar în jocul 
de contre a apărut retopsplnul, 
de asemenea, un procedeu greu 
de executat. Gradul de dificul
tate al acestor lovituri apare 
mal pregnant cînd facem o com
parație între jocul fetelor și cel 
al băieților. LA BĂRBAȚI TEH
NICA A PROGRESAT MAI 
MULT DEOARECE NOILE LO
VITURI CER MAI MULTĂ FOR
ȚĂ ȘI VITEZĂ, CALITĂȚI CARE 
LIPSESC FETELOR. însăși pre
zența multor jucătoare vechi în 
arena internațională, cu rezul
tate chiar mal bune decît în 
trecut (10—12 ani în urmă), mă 
refer la Agnes Simon și Diana 
Scholer (37 de ani), lldstrează 
faptul că nivelul general la fete 
nu a înregistrat progrese mari.

2. Vor fi schimbări simțitoare 
față de clștigătorii ediției tre
cute. LA FETE SPORTIVELE 
SOVIETICE AU CELE MAI 
MARI ȘANSE. Ele vor cîștlga 
cele mal multe probe dacă nu 
chiar pe toate. Reprezentanții 
U.R.S.S. vor fl prezențl și la 
bărbați, dar lingă el îl alătur 
șl pe Șurbek, mal bun decît la 
Lyon. Sînt mulțl jucători cu 
posibilități să lasă învingători. 
Chiar șl dintre outsider!, cum ar 
fl Klampar șl Kolarowlcz. Ju
cătoarele cehoslovace nu sînt su

S-A INOVAT SUFICIENT 
PENTRU A SE MAI CĂUTA 

ALTE SCHIMBĂRI
1. Tenisul de masă a făcut 

— pentru noi cel puțin — un 
salt uriaș în acești 20 de ani 
din urmă. Este suficient să ne 
gîndim că. acum două decenii, 
această disciplină sportivă era 
considerată, la noi în U.R.S.S., 
drept cu totul minoră, CA AS
TĂZI JUCĂTORII SOVIETICI SA 
DEMONSTREZE O CLASĂ 
ÎNALTĂ. ASPIRÎND LA TITLU
RILE CONTINENTALE. Tenisu
lui de masă îi este rezervat în 
aceste zile cel mai mare palat 
al sporturilor din Moscova, acolo 
unde se vor desfășura Întrece
rile pentru campionatul euro
pean. Aceasta corespunde întru 
totul Imensei popularități de 
care se bucură sportul cu pa
leta în rîndul maselor de tine
ret de pe întreg cuprinsul U- 
niunil Sovietice.

2. Nu cred că vor fi prea 
multe schimbări în ordinea li
derilor. Sarcina de a da prono
sticuri este totdeauna o trea
bă ingrată, dar nu cred că risc 
prea mult spunînd că ROMÂN
CELE MARIA ALEXANDRU. E- 
LEONORA MIHALCA ȘI CAR
MEN CRIȘAN DAU ROMÂNIEI 
ȘANSE FOARTE MARI IN ÎN
TRECERILE PE/ECHIPE ȘI CE
LE DE DUBLU FEMININ. Lupta 
pentru titluri se va da — ca și 
la ediția trecută — între re
prezentanții U.R.S.S., Suediei, 
Iugoslaviei, R. F. a Germaniei, 
Cehoslovaciei șl României. Aș 
vedea astfel ..afișul" unora din
tre finalele ".

Simplu masculin : Scholler,
marele maestru al apărării, poa
te avea ca adversar pe sovieti
cul Zarkis Sarkoian, un jucător 
complet, ce șl-a dezvoltat jocul 
armonios și este acum în mare 
formă.

Dublu masculin : deținători! 
titlului, suedezii Alser - Johans
son, se vor lovi de opoziția u- 
neia din perechile sovietice, dor
nice de afirmare.

Simplu feminin • o finală 
Grinberg (în mare progres) — 
Alexandru (o prezență totdeauna 
redutabilă) nu m-ar surprinde 
de loc.

3. Este greu de avansat vreo 
părere precisă acum, exact 
înainte de a vedea la lucru eli
ta tenisului european. Judecind 
după ultimele confruntări dintre 
jucătorii europeni șl cei asia
tici, PĂSTRĂM TOTUȘI IMPRE
SIA CĂ REPREZENTANȚII CON
TINENTULUI NOSTRU RECÎȘ- 
TIGA TEREN IN ACEASTĂ 
CURSĂ a cărei viitoare etapă 
se va disputa abia anul viitor.

Lotul mare
LONDRA, 26 (Agerpres). - 

Sir Alf Ramsey, antrenorul e- 
chipei de fotbal a Angliei, a 
selecționat 28 de jucători în 
vederea alcătuirii lotului pen
tru campionatul mondial din 
Mexic. Printre selecționabili 
figurează cunoscuții intemațio-

alcătuit de
nali : Banks (Stoke), Ball (E- 
verton), J. Charlton (Leeds 
United), Hunter (Leeds United), 
Peters (Tottenham), R. Charl
ton (Manchester United), Stiles 
(Manchester United), Moore 
(West Ham United) șl alții. 
Pină în prezent, Ramsey a fă
cut o preselecție de 28 de ju-
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cum ar fi handbalul, baschetul, 
tenisul de cîmp etc. Jocul de 
astăzi — în majoritate —- fiind 
prea mecanic, automatizat, ste
reotip, nici nu mal lasă loc 
pentru acele finețuri tehnice șl 
subtilități tactice care îneîntau 
ochiul odinioară. Poate că a- 
cest lucru ar trebui să dea de 
gîndit specialiștilor din întrea- 

lume căci tenisul de masă 
își tot pierde atît practicienii 
cît și spectatorii.

2. Schimbări mari în ierarhia 
europeană nu se pot consemna 
în momentul de față, DAR NICI 
ACTUALII CAMPIONI EURO
PENI LA PRINCIPALELE PRO
BE (R.F.G. la echipe fete ; Sue
dia la echipe băieți ; Vostova 
la simplu fete, Șurbek la sim
plu băieți) NU APAR CHIAR CA 
PRIMI FAVORIȚI LA MOSCO
VA...

In privința șanselor ce Ie au 
fetele noastre MIZEZ PE LOCU
RILE I—III LA ECHIPE ȘI — 
de ce nu ? — UN TITLU EU
ROPEAN LA SIMPLU PENTRU 
ACEASTA MARE SPORTIVA 
CARE ESTE MARIA ALEXAN
DRU. Nu trebuie desigur negli
jată valoarea sovieticelor care — 
jucînd și acasă — vor avea un 
cuvînt greu de spus (în toate 
probele), dar bazîndu-mă pe vo
ința, puterea de luptă și cali
tățile Măriei, nădăjduiesc ca ea 
să revină acasă cu un bineme
ritat succes sportiv.

3. Campionatele mondiale 
Ia Miinchen din anul trecut 
demonstrat că sportivii 
nului nostru continent 1 
propiat simțitor de valoarea a- 
siaticiior, ba chiar — nu de 
puține ori i-a și depășit. Faptul 
că, azi, primele două echipe 
feminine din lume (U.R.S.S. și 
România), primele două cupluri 
(Rudnova—Grinberg și Alexan
dru—Mihalca), primul dublu bă
ieți (Alser—Johansson) 
ropene este un indiciu 
bește de ia sine.

4. Personal cred că 
lui așa-zis nou (mă refer 
gur la paletele cu soft șl sand
wich), calitatea lui la nivel su
perior nu mal reprezintă 
mult un avantaj pentru cel 
îl folosește, nu mai poate in
fluența decît foarte puțin 
zultatul direct al unei partide. 
MAI CURÎND AȘ CUTEZA SA 
AFIRM CA „DEMODATUL" 
CAUCIUC CLASIC FACE ZILE 
GRELE NOULUI VAL.
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Nicu NAUMESCU (România) 
maestru al sportului, antrenor

ELITA ȘAHULUI MONDIAL
SE REUNEȘTE LA BELGRAD
Președintele Federației in

ternaționale de șah, dr. Fol- 
ke Rogard (Suedia), a trimis 
o telegramă federației de 
specialitate iugoslave în care 
aduce mulțumiri organizato
rilor meciului de șah dintre 
echipa U.R.S.S. și selecționa
ta restului lumii, care începe 
duminică la Belgrad. „Meciul

strălucițitor maeștri sovietici 
cu jucători de frunte selec
ționați din alte țări ale lu
mii — se spune în telegra
mă — va 
hului nu 
întrecere 
un semn 
re dintre 
milii iubitoare de pace a șa
hului. Admir eforturile dez

intra în istoria șa- 
numai ca o mare 
șahistă, dar și ca 
al prieteniei since- 
membrii marii fa-

interesate pentru pregătirea 
și organizarea acestei mani
festări de excepțional inte
res".

Se așteaptă ca președintele 
Federației internaționale de 
șah să sosească la Belgrad 
cu ocazia acestui meci, care 
va reuni elita șahului mon
dial, în capitala Iugoslaviei.

IN C. M. DE HOCHEI

ASTAZI, UN NOU DERBY:
U.R.S.S.-CEHOSLOVACIA

Maratonul hocheistic de 
la stadionul Johannesov din 
Stockholm intră 
dreaptă. Au mai rămas de 
jucat două etape ale turu
lui secund, după
cunoaște noua campioană a 
lumii.

Una dintre partidele deci
sive este programată chiar

în linie

care vom

SÎMBĂTĂ : R. D. GER
MANĂ — FINLANDA (ora 
12, ora locală) și SUEDIA — 
POLONIA (ora 16) ;

DUMINICĂ : POLONIA — 
R. D. GERMANĂ (ora 16) ;

LUNI : FINLANDA — CE
HOSLOVACIA (ora 12) și 
U.R.S.S. — SUEDIA (ora 16).

(U.R.S.S.) 9 (4—5) p, 9. Mi- 
hadov (U.R.S.S.) 8 (7—1) p, 
10. Mișakov ( U.R.S.S.) 
(6—2) și 11. A.
(Suedia) 8 (4—4) p.
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ziarului nostru privind cîteva pro-ncheta Internațională a

bleme majore ale tenisului de masă actual a reunit opiniile 
unor specialiști reputațl de peste hotare (12) și din țară 
(7), campioni al lumii, al Europei, foști deținători de titluri 

supreme, jucători șl antrenori renumiți. Părerile exprimate la cele 
patru Întrebări vădesc o mare diversitate, deși, referindu-ne la răs
punsurile primite la punctele 1, 2 și 4, concluziile interlocutorilor 
noștri se interferează In general, unghiurile de vedere și explicațiile 
fiind Insă diferite. Astfel, foarte mulțl susțin că tenisul de masă a 
înregistrat progrese, unii Insă pe considerente tehnice, alții, pe plan 
tactic și fizic. De asemenea, numeroase păreri converg spre faptul 
că europenele vor aduce modificări substanțiale in actuala ierarhie 
continentală.

Cit privește influența calității materialelor asupra rezultatelor 
viitoare, și aici s-a manifestat o cvasl-unanlmitate, in sensul că re
zultatele vor pendula șl de acum înainte în funcție de aceste ele
mente (în special compoziția cu care vor fi acoperite paletele). Ni 
se pare utilă și actuală propunerea antrenorului Victor Vladone 
pentru fixarea unor prevederi regulamentare precise in vederea res
tabilirii unul echilibru de șanse din start.

Mai reținute ni s-au părut răspunsurile în legătură cu întrebarea 
a treia. Desigur, este dificil de făcut un raport direct între valoarea 
Jucătorilor din Asia și cel din Europa, atita timp cit primii nu s-au 
prezentat în plenul lor la campionatele mondiale din ultimii ani. 
Un lucru se poate totuși observa. Bunăoară faptul că Jucătorii ja
ponezi nu mal sînt chiar imbatabili, iar fetele nipone au avut pier
deri serioase la ediția țreciită a piondialelor de la Miinchen.

Ințerțlnd o sintetizare a opiniilor celor 13 interlocutori, un fapt 
apare cert. Că, indiferent de noutățile care se vor ivi, de condițiile 
speciale de Joc sau de alte cauze obiective, tot pregătirea este de
terminată, pînă la urmă, în realizarea performanțelor. Adică, tot o- 
mui contează (cu inventivitatea, conștiinciozitatea și puterea lui de 
muncă șl de luptă).

încheind aceste considerații, redacția aduce mulțumiri tuturor 
celor care au răspuns invitației și în mod special, maestrei emerite 
a sportului, Ella Constantinescu, a cărei colaborare amabilă a în
lesnit colaționarea răspunsurilor majorității interlocutorilor noștri 
din străinătate.
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puc in care sînt angajați suedezul

DE JUNIORI DE IA CANNES

stadionul
dispută pentru

Sjoberg și cehoslovacul Haas

PARIS, 26 (Agerpres). — 
Au început întrecerile tradi
ționalului turneu internațio
nal de fotbal de la Cannes, 
rezervat echipelor de juniori.

Echipa secundă a Româ
niei a susținut primul joc în 
compania formației A. C. Mi
lan. La sfîrșitu] timpului re
gulamentar de joc, rezultatul 
a fost egal : 0—0, victoria 
revenind echipei italiene, su
perioară Ia raportul de cor- 
nere (5—1). Intr-un alt meci, 
selecționata Portugaliei a în
vins cu scorul de 3—2 (1—2). 
formația A. S. Cannes

ora 17 (ora loca-astăzi, la
lă), cînd team-ul Uniunii So

vietice va întîlni formația 
Cehoslovaciei. Deținătorii ti
tlului âu învins in primul 
meci cu 3—1 și pentru a 
rămîne în posesia trofeului 
ei vor trebui să cîștige și 
această partidă. Iată, de alt
fel, programul celorlalte în
tâlniri care au rămas de 
disputat:

Teiefoto i A.P.—AGERPRES 30000 DE SUPORTERI

A FOST 0 NOAPTE AMARĂ TINERII HANDBALIȘTI

e In clasamentul realiza
torilor, sovieticul MALȚEV 
s-a distanțat, avînd la aceas
tă oră 20 (14—6) puncte. El 
este urmat de : Nedomansky 
(Cehoslovacia) cu 16 (9—7) p, 
3. Suchy ' 
(8-6) p,
13 (5—8) 
(6-5) p, 
(7—3) p, 
9 (5—4)

(Cehoslovacia) 14
4. Firsov (U.R.S.S.)

p, 5. Vikulov 11
6. Harlamov 10

7. Nilsson (Suedia)
p, 8. Starșinov

BRÂZILIENI
LA GUADALAJARA

VICHY, 26 (prin telex). Joi 
dimineața, toți românii care au 
asistat la nefericita partidă Spa
nia — România aveau fețele 
marcate, de amărăciune. Da, a 
fost o noapte amară, populată 
de incriminări și autoincrimi- 
nări, un autentic și îndelung 
coșmar. De necrezut, dar ade
vărat, XV-le nostru va lupta 
în ediția a doua a „Cupei Na
țiunilor F.I.R.A." doar pentru 
modestul, neonorantul loc 5. Să 
fie oare acest loc proporțional 
cu valoarea tinerilor noștri rug- 
byști ? Fără îndoială, e pro
porțional cu evoluția lor din me
ciul cu Spania, iar faptul con
stituie plătirea unor polițe 
vechi, greșit considerate drept 
prescrise. încă de miercuri 
după-amiază ne-am dat seama 
că relatarea propriu-zisă a des
fășurării meciului nu ar servi 
mai la nimic. Dacă stăm să 
ne gîndim bine, juniorii noștri 
au făcut... de toate, numai 
puncte n-au înscris. Eficacita
tea absolut nulă din această 
partidă a fost însă, la rîndul 
ei, consecința evidentă a unei 
și mai evidente lipse de spri
jin moral a acțiunilor din te
ren, fie de apărare, fie de 
atac. Toate cronicile apărute 
în presa locală menționează cu 
nedumerire incredibila lipsă de 
convingere, apatia totală, lip
sa de participare morală și 
afectivă a juniorilor români, 
cotați 100 contra unul drept 
finaliști logici în compania 
francezilor. însuși antrenorul 
francez al rugbyștilor spanioli 
a mărturisit că nu întrevedea, 
ba chiar nu dorea altceva decît 
să facă dovada unor progrese 
frumoase și să limiteze dife
rența de scor pe care o vedea 
favorabilă românilor. în fond, 
cum de s-a întâmplat așa ceva? 
Ei bine — simplu. Spaniolii au 
atacat permanent, au căutat tot 
permanent să nu se apere, ci 
să sesizeze fisura sau breșa 
din dispozitivul advers și, de
sigur, să o exploateze. Prea 
mult n-au avut spaniolii de 
așteptat întrucît toate, de alt
fel puțin numeroasele atacuri 
ale românilor au fost tributare 
fie defecțiunilor de tehnică, 
fie lipsei de insistență rațio
nală. Orientarea tactică a echi
pei noastre a fost jumătate 
din meci de-a dreptul uluitoa
re : în condițiile unui destul 
de puternic vînt din față, a-

vind de-a face cu un adversar 
net superior în tot ceea ce 
privește viteza (de reacție, de 
execuție, din păcate și de gîn- 
dire...), românii s-au cram
ponat de cîteva scheme fixe, 
au căutat tot timpul să șuteze 
lovituri de urmărit, au crezut 
că-și pot impune punctul de 
vedere doar în baza renume- 
lui sportiv (vorbind la ora ac
tuală < 
părut 
că se 
altul să
bine,

CU 28-15 (15-5)

După cum se știe, lotul 
fotbaliștilor brazilieni va sosi 
la 5 aprilie în Mexic, fiind 
prima dintre cele 16 finaliste 
prezente în țara care va 
găzdui turneul final al C.M. 
Ambasadorul Braziliei la 
Ciudad de Mexico, Joao Bap
tista, a declarat că înaintea 
și în timpul desfășurării 
C.M., numeroase ansambluri 
braziliene de balet și de fol
clor vor da spectacole în o- 
rașele mexicane și în special 
la Guadalajara, unde se aș
teaptă sosirea unui număr de 
30 000 de suporteri ai echipei 
„carioca".

cam 
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1 marcheze 
nici măcar

șifonat...), au 
simplu 

unul pe 
puncte. Ei 
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Mai pline ca oricînd, adă
postind același public zgo
motos, vibrînd generos la 
orice moment de calitate — 
și au fost destule pînă în 
prezent în această competi
ție a tineretului handbalului 
latin — tribunele Palatului 
sportului din Lisabona nu 
s-au golit miercuri seara 
după disputarea celei de a

Ia

rar văzute 
jucătorii

ceva, 
doar 

drop- 
repri- 
ca să

posibilitatea să rateze 
deoarece am numărat 
două tentative timide de 
goal și acelea in prima 
z.â (amintind de vînt)
nu mal vorbim de unghiul net 
defavorabil. In rest... Acum 
nu este încă vremea analizei 
de profunzime. Se cere pentru 
moment lecuirea rănilor pe 
care le vedem larg deschise în 
sufletele tuturor jucătorilor și 
în cele ale antrenorilor. Se cere 
ca măcar (sau tocmai) acum 
să se presteze un joc care să 
poată convinge pe cei de față 
că a fost un vis urît, un acoi- 
dent in care lipsa de experien
ță, poate greșit folosita dorin
ță de victorie, dar sigur sub
aprecierea partenerilor le-au 
prilejuit o aspră și meritată, 
dar sperăm utilă lecție...

Vineri după-amiază, în com
pania cehoslovacilor, li se 
oferă rugbyștilor români a- 
cest prilej.

Gh. RUSSU-ȘIRIANU

treia etape : Spania — Por
tugalia. Și aceasta chiar dacă 
formația gazdă a pierdut în
tâlnirea cu 24—14 și în ace
lași timp șansele de a ocupa 
primul loc. Tîrziu după mie
zul nopții, a evoluat selec
ționata română a cărei pre
zență la aceste întreceri a 
stîrnit un interes puțin o- 
bișnuit.

Spre satisfacția noastră, 
jucătorii români nu au dez
mințit așteptările celor care 
doreau să-i vadă la lucru. 
Tinerii reprezentanți ai Ro
mâniei au abordat partida cu 
selecționata Marocului cu a- 
plomb și 
obțină o 
cu scorul 
plăcut în 
siguranța 
tatea în 
lor. Apărarea activă și 
vansată a echipei române a

vervă reușind să 
victorie categorică, 
28—15 (15—5). Au 
mod deosebit — 

în apărare, varie- 
finalizarea acțiuni------

produs momente 
în handbal cînd 
marocani, posesori ai unei 
tehnici individuale nebănuit 
de bună și cu calități fizice 
remarcabile, au încercat (u- 
neori timp de 4—5 minute !) 
să găsească o cît de mică 
posibilitate de concretizare. 
In ultimele 7—8 minute, pe 
fondul unei relaxări și a scă
derii atenției în apărare, ti
nerii handbaliști români au 
primit cîteva goluri consecu
tive spre marea bucurie a 
adversarilor lor, mîndri că 
au putut să înscrie mai mult 
de 10 goluri în această în
tâlnire.

Ar. mai trebui vorbit și 
despre forța de atac a echi
pei noastre, dar, așteptăm 
confruntările cu echipele Spa
niei și Franței, unde formația 
română va da adevărate exa
mene de maturitate.

Au marcat : Dan Marin 6, 
Stef 5, Bota 5, Voinea 4, Du
mitru 3, Preotu 2, CÎNan, 
Chircu, Chicid, respectiv, A- 
jiri 5, Askander 4, Kassabi 2, 
Iusufi 2, Serrikui 2. Au arbi
trat Falk și Griindlig (ambii 
din R. F. a Germaniei).

în alt meci al serii, Franța 
— Italia 34—5 (19—0).

în clasament conduce echi
pa Franței — 6 p din 3 jocuri, 
urmată de echipele României 
(2 j), Spaniei și Portugaliei 
(cîte 3 j) toate cu cîte 4 
puncte.

John Carlos 20,3
pe 220 yarzi
în cadrul unui concurs de 

atletism desfășurat la Mel
bourne, atletul american de 
culoare John Carlos a rea
lizat o excelentă performan
ță pe 220 yarzi : 20,3 (echi
valentă cu 20,2 pe 200 m).

De ce a fost
destituit Saldanha ?

O știre sosită din Rio 
de Janeiro face lumină 
în privința destituirii lui 
Joao Salhanha din 
ția de antrenor al 
pei Braziliei. După 
informează ziarele 
liene, conflictul a fost de
clanșat din cauza neînțe
legerilor ivite între Pele 
și cîțiva jucători din lot 
pe de o parte și Saldanha 
pe de alta. Saldanha a in
tenționat să-i scoată din 
Iot pe Pele și pe țilți ju
cători al căror stil nu co
respunde jocului practicat 
de echipele europene. In 
prezent, Saldanha și-a re
luat funcția de ziarist și 
comentator al posturilor 
de televiziune.

func- 
cchi- 
cum 

brazi-

Călin ANTONESCU
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Alf Ramsey
cători, urmînd să prezinte pînă 
la 15 aprilie lista completă la 
FIFA, cu cei 40 de jucători. 
Printre rezervele preconizate 
de Ramsey se numără Hudson 
(Chelsea), Simpson (Arsenal), 
McNab (Arsenal), Oakes (Man
chester City) și alții.

Partida derby din runda a 
14-a a turneului internațio
nal feminin de șah de la Bel
grad, disputată între maestre- 
le sovietice Nona Gaprin- 
dașvili și Alia Kușnir, s-a 
încheiat remiză. Elisabeta 
Polihroniade (cu piesele albe) 
a învins-o în 45 de mutări 
pe Troianska, iar Alexandra 
Nicolau a remizat cu Vujno- 
vici. In clasament continuă 
să conducă GaprindașvHi 
(U.R.S.S.) cu 10’/2 p (2), ur
mată de Kușnir (U.R.S.S.) — 
8 p (5). Nicolau are 7 p (1), 
iar Polihroniade 6‘/2 (2).■
întâlnirea de natație din
tre selecționatele Poloniei și

Bulgariei s-a încheiat cu vic
toria gazdelor cu 74—57 la 
feminin și 92—39 Ia mascu
lin. Iată cîteva rezultate: 
masculin : 200 m spate : Za- 
luski (Polonia) 2:15,5 ; 100 m 
fluture: Huzinski 59,9 (re
cord polonez) ; feminin : 
100 m liber : Peiceva 1:02,5 
(record bulgar) ; 100 m spa
te: Kobielska (Polonia) 1:10,5; 
200 m fluture : Antoniak 
2:37,7 (record polonez).■
Selecționatele de fotbal ale 
Etiopiei și Israelului au ter
minat la egalitate: 1—1 
(1-1).■
La Budapesta, în meci retur

pentru „Cupa campionilor eu
ropeni" la vblei masculin, 
Csepel Budapesta a dispus de 
Legia Varșovia cu 3—0 
(15—11, 15—11, 15—13). (în 
primul joc, 1—3, astfel că 
voleibaliștii maghiari s-au 
calificat pentru semifinalele 
competiției).■
In campionatul englez de 
fotbal, echipa Chelsea a în
vins pe teren propriu cu sco
rul de 3—1 (2—1; formația 
Sheffield Wednesday.■
La Varese, echipa locală Va
rese a învins formația Real 
Madrid, contînd pentru semi
finalele „Cupei campionilor

europeni" la baschet mascu
lin, cu 108—73 (55—38). în
vingători și în primul joc 
(scor : 90—86), baschetbaliștii 
italieni s-au calificat în fi
nala competiției.

In turui III ai probei de 
simplu bărbați din turneul 
de tenis de Ia Monte Carlo, 
jucătorul francez Daniel 
Contet l-a învins cu 2—6, 
6—0, 8—6 pe Sever Dron’ 
austriacul Pokorny a dispus 
cu 8—6, 2—6, 6—4 d6 tenis- 
manul grec Gavrilidis, iar 
suedezul Zahr a cîștigat cu 
6—4, 6—1 în fața francezu
lui Dominguez.


