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LUCRĂRILE SESIUNII Reprezentativa feminină de tenis de masă

MARII ADUNARI NAȚIONALE
Cea de a treia zi a lucră

rilor sesiunii Marii Adunări 
Naționale a fost consacrată 
dezbaterii politicii internațio
nale a Republicii Socialiste 
România.

în sală se aflau deputății 
marelui sfat al țării, precum 
și numeroși Invitați — condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, activiști 
de partid și de stat, persona
lități ale vieții economice, 
științifice și culturale, ziariști.

Printre invitați se aflau șefi 
ni misiunilor diplomatice acre
ditați Ia București și numeroși 
corespondenți ai presei străine.

Deputății și invitații au în- 
timpinat cu vii și puternice 
aplauze pe conducătorii parti
dului și statului, tovarășii : 
Nicolae Ceaușesou, Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Ghcorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Iile 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Petre 
I.upu, Manea Mănescu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte R&utu, Ghcorghe Stoica, 
Vasîle Vilcu.

Deschizînd lucrările, preșe
dintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a dat cu- 
vîntul deputatului Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, care a prezentat Da
rea de seamă ou privire la

activitatea internațională a 
Republicii Socialiste România 
în anul 1969.

La dezbaterea generală, au 
luat cuvîntul deputății : Mihai 
Dalea, președintele Comisiei 
pentru politică externă a Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe 
Roșu, prim secretar al Comi
tetului județean-Bacău al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, Stanciu 
Stoian, secretar general al 
Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
Mihail Lupșan, maistru la 
Combinatul siderurgic din Re
șița, general-locotenent loan 
Coman, adjunct al ministrului 
forțelor armate, Eduard Eisen- 
burger, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționa
litate germană, Ion Ursu, pre
ședintele Comitetului de stat 
pentru energie nucleară, Ște
fan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președinte
le Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară, 
Ion Spătărelu, președinele Co
operativei agricole de produc
ție „Gheorghe Doja**, județul 
Ialomița, Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii Compozito
rilor, și Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, vicepreședintă a Con
siliului Național al Femeilor.

în numele Biroului M.A.N., 
tovarășul Ștefan Voltec a pro-

pus apoi' adoptarea unei hotfi- 
rîri a Marii Adunări Națio
nale cu privire la activitatea 
internațională a Republicii So
cialiste România în anul 1969, 
hotărire care a fost examinată 
și însușită de Comisia de po
litică externă a M.A.N.

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
a aprobat în unanimitate, prin 
vot deschis, Hotărirea cu pri
vire la activitatea internațio
nală a Republicii Socialiste 
România în anul 1969. Depu
tății supremului for al țării, 
invitații. aplaudă îndelung, 
manifestînd aprobarea deplină^ 
adeziunea integrală a poporu
lui la politica externă a Re
publicii Socialiste România, 
politică ce corespunde pe de
plin intereselor și năzuințelor 
națiunii noastre socialiste.

La amiază, lucrările sesiunii 
s-au întrerupt urmînd ca ur-r 
mătoarea ședință plenară a 
sesiunii a patra a celei de a 
șasea legislaturi a Marii Adu
nări Naționale să fiee anunțată 
din timp.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voiiec, a a- 
nunțat că, potrivit principiu
lui sesiunilor deschise, lucră
rile vor continua în comisiile 
permanente.

(Agerpres)

în prima zi a finalelor naționale de judo

CU TEHNICA

a României pleaeă azi la Moscova
. Astăzi, urmează să plece la Moscovă reprezentativa feminină de tenis de masă a 

României care va participa la campionatele europene ce se vor desfășura între 1 și S 
aprilie. Vor face deplasarea jucătoarele Maria Alexandru, Carmen Crișan, E leonarn Mihaica ciaprilie. Vor face deplasarea jucătoarele Maria Alexandru, Carmen Crisan, Eleonora Mihaica și 
Magdalena Lesai, însoțite de anlreaoarea federală Ella Constantinescu. Va mai face deplasarea 
și tov. Sever Dăneț, secretar general al federației noastre de specialitate, care va lua parte la 
reuniunea Uniunii europene de tenis de masă.

ASTA-SEARA PE RINGUL
DE LA FLOREASCA

ROMANIA
IUGOSLAVIA
(box-tineret)
Oaspeții prezintă 7 Ciștigători 

ai „Turneului speranțelor 
olimpice”

SCHIORI ROMANI 
LA ONIVERSIAOA

Schiorii N. Crețot, Iudith 
Tomori, Elena Neagoe (probe 
alpine), N. Dudu șl ParascMva 
Cojocarii au plecat la Rova- 
nieni (Finlanda) pentru a par
ticipa la Universiada de iarnă, 
competiție care se va desfă
șura intre 1—7 aprilie.

Finalizînd aruncarea peste umăr I. Lazăr (Vagonul) obține ippon-ul.

*

ACEASTA LUME
TINARA

A JUDO-ULUI1

Reuniunea Inaugurală a finale
lor naționale individuale de 
judo ne-a prilejuit o plăcută 
revedere cu acest sport al Inde- 
mînării. Cei 76 de judoka seni
ori, calificați în etapele de zonă 
«u oferit, în primele tururi, 
programate aseară la sala Flo- 
reasca din Capitală, întreceri 
pasionante șl, cu totul surprin
zător, de un bun nivel tehnic. 
Evident, ne referim comparativ 
cu ceea ce am văzut noi plnă 
acum în confruntările oficiale 
interne.

Faptul că aproape toate parti
dele s-au încheiat înainte de 
limită, prin lppon, la capătul 
unor procedee tehnice executate 
cu siguranță, ne îndreptățește să 
apreciem cu satisfacție că Ana
liștii au venit la București, de 
astă dată, bine pregătiți.

Și, de cei să n-o spunem, arbi
trajele (care au dat de fiecare 
dată dureri de cap sportivilor și, 
mal ales, antrenorilor) au fost, 
să nu fie de deochi, corecte.

Iată și cîteva rezultate înregis
trate în reuniunea de aseară : 
cat. 63 Kg : D. Georgescu (Ra
pid Buc.) b. ipp. St. Sfarcof 
(Politehnica Timișoara), M. Sîr-

Oraș Gh. Gheor- 
superîoritate teh- 
(Rapid Buc.), Tr.

bu (Trotușul 
ghiu-Dej) b. 
nlcă O. Greff .
Oprea (Poli. Timiș.) b. ipp. Gh. 
Ionescu (Metalul Plopeni) ; cat. 
79 kg : D. Hîrșan (Vagonul Arad) 
b. ipp. D. Botnariu (Poli. Bra
șov), I. Gali (Sănătatea Miercu
rea Clue) b. ipp. Z. ' "
(Poli. Timiș.), I.
(Poli. Buc.) b. Ipp. V. Vasluianu 
(Trotușul) ; cat. 89 kg : ~ —
(Universitatea Buc.) b.
Bejan (Nicolina Iași), 
(Univ. Craiova) b. ipp. 
(Metalul Roman), Gh.
(Met. Roman) b. ipp. Gh. laco- 
bescu (Poli Brașov) ; cat. 93 kg: 
R. Pînzaru (Nicolina) b. ipp. 
N. Roman (Univ. Craiova), V. 
Pîrvu (Trotușul) b. ipp. Fr. Ke- 
sek (Știința Mediaș), I. Herman 
(I.E.F.S.) b. ipp. I. Csep (Unlv. 
Cluj) ; cat. 4- 93 kg : v. Sa- 
mușcu (Straja Gheorghieni) b. 
- — Fodor (Straja Orăștie),

‘ (Met. Roman) ' 
(Nicolina), Gh.

b. ipp. V.

Macri din 
Marinescu

Gr. Dan 
ipp. T. 

V. Țirel 
N. Gogu 

Gîtlan

ipp. P.
V. Cozma
B. Beklr
(I.E.F.S.)
(I.E.F.S.).

Astăzi,
(ora 9,39 și 18) celelalte reuniuni.

Costin CHIRIAC

b. ipp.
Boșcu 

Cădaru
mtlne

SPORTUL
ÎNTRECERE

SAU CONEEICT ?
li

&F*

*

Faptul că ziarul italian Corriere 
della Sera a reușit să unească 
In Jurul problemelor fotbalului un 
cuplu neașteptat : prozatorul Al-
berto Moravia Si 
antrenorul Helenio 
Herrera, figuri de 
notorietate mondia
lă. a însemnat, de
sigur, un succes 
pentru cotidianul 
din Milano. Demnă 
de relevat n-a fost, 
Insă, numai reunirea 
celor doi interlocutori,

Alberto Moravia 
și Helenio Herrera 
intr-un pasionant 
duel de opinii

....... .............. aSi®S5*’ 1 rtp pasionantă „masă rotundă , de 
cîțiva studenți, ci și Problematica 
abordată :......FOTBALUL PROFE-

SIONIST ȘI IMPLICAȚIILE SALE, 
punctele de vedere antagonice 
exprimate.

Pentru început, Moravia a pro
pus o distincție cla
ră între sport șl 
conflict (agonismo), 
primul termen în- 
semnînd, în con
cepția reputatului 
romancier, UN AD
MIRABIL MIJLOC 
DE DEZVOLTARE A 
ORGANISMULUI U- 

JOC — și jocurile 
activitate fundamen-

COMPETIȚIE
DE M1NIVOLEI
IN CAPITALA
Duminică, începînd de la 

orele 8.30, în sala Liceului 
nr. 24, (str. Grădina Bordei 
nr. 2) în organizarea federa
lei de specialitate, se va des- 

râșura o competiție experi- 
■entală de minivolei, rezer

vată elevilor între 9 și 13 ani, 
cu participarea echipelor : Șc. 
generală Pucioasa, Șc. sp. 3 
Buc., Cutezătorii, Liceul 24 
(la băieți) și Șc. sr. 1, Li
ceul 24, Șc. sp. 3 (la fete).

MAN, UN 
constituie o 
taiă a omului, în timp ce ago
nismo, prin contrast, ESTE UN 
SOI DE BOALA, CARE BINTUIE 
IN TOATE EPOCILE. Suporterii, 
în marea lor majoritate, fără a 
face sport, vin Ia stadion pentru 
a privi, în numele unor simpatii 
preconcepute. Prin aceasta — este 
de părere Alberto Moravia — ei 
se diferențiază net de spectatorii 
actului artistic, în ciuda faptului 
că H.H. susține : suporterii nu 
sînt atleți, în aceeași măsură 
în care nici spectatorii de teatru 
nu sînt actori“.

De fapt, aceste opinii contra
dictorii n-au fi. Alt declt să pre
fațeze dezacordul celor două 
personalități, în ceea ce privește 
punctul ce părea, INIȚIAL, a fi 
de contact între cele două activi
tăți sociale reprezentate, spor
tul si arta : SPECTACOLUL. 
Și în timp ce Alberto Moravia

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 4-a) 1

Lumea judo-ului e o lu
me tînără. Redusă la un 
numitor comun, vîrsta 
celor care-l slujesc (ju

doka, antrenori, arbitri și ac
tiv federal) nu atinge cifra a 
treizeci de ani.

E o lume în care te simți 
bine fiindcă nu te apasă pri
virile docte 
septuagenari 
mustrătoare ale x w
care au dirijat și alte generații 
și, în virtutea comparației, o 
apostrofează pe cea de azi, 
considerînd-o prea exaltată. 
Deși inundat de un optimism 
estival, acest tineret și-a pre
cizat bine idealul și are șanse 
să-l împlinească pentru că 
este un tineret pregătit și mo
ral. Un tineret care, avînd in 
mîinile sale soarta unui sport 
cu mare aderență în mase, știe 
că trebuie să muncească, să 
împămîntenească și să impu
nă judo-ul, să-l ridice la un 
nivel competitiv cu cel con
tinental, să-i imprime un stil 
românesc și să statornicească 
o școală autohtonă de judo.

Și tineretul muncește, pă
truns fiind de nobila dar di
ficila lui misiune, învinge sau 
pur și simplu ignoră greută
țile începutului, exclude sub
terfugiile facilitate de acea 
salvatoare formulă : „Sîntem 
la început de drum, deci..." 
„Deci — s-ar putea spune — 
nu ne cereți deocamdată mai 
mult sau mai bine !“

Iată cîteva reflecții pe care 
ni le-a generat prima zi a 
finalelor cînd, de la nivelul 

tribunei, am avut perspectiva 
întregii lumi a judo-ului ro
mânesc, lume în care se dis
tinge terțetul tinerilor antre
nori Donciu — Bucur — Bog
dan, creditați cu cele mal 
mari responsabilități la nive
lul loturilor republicane de 
seniori și juniori șl. recent 
înnobilați cu cea mai înaltă 
distincție oferită pînd acum la 
noi (Danul 3) ; în care se agi
tă fructuos Radu Gruia șl 
„suita" sa de tineri arbftri ; 
în care concurează judokâ 
de la Iași și Timișoara, de la 
Orăștie și Turnu Măgurele, de 
la Arad și București,

Nușa MUȘCELEANU

ale specialiștilor 
sau cuvintele 

pedagogilor

Reprezentativa pugilistică de 
tineret a Iugoslaviei a sosit 
ieri dimineață in Capitală, în 
vederea întilnirii, de azi, cu 
selecționata similară a țării 
noastre.

De la Gara de Nord, oaspe
ții au plecat la hotelul Union, 
unde au efectuat imediat un 
prim cîntar de probă.

Delegația sportivilor iugo
slavi cuprinde 16 persoane: 
un conducător (Alexander 
Brancici), doi antrenori (Bora 
Dukici, Zoran Andreievlci), doi 
arbitri (Dorda Vukcevici, Ni
kola Rapaik), un medic (Mom
cilo Milojevici) și 10 boxeri : 
Zoran Iovandvici, Branko Iva
nov, Miodrag Marcovici, Stevan 
Cizmici, Djuro Sebescan, Du- 
șan Markovici, Dragan Todoro- 
vici, Mirko Antei, Goran Bă
șici, Kojo Dzilas).

Antrenorii oaspeților ne-aq, 
declarat că AȘTEAPTĂ CU 
ÎNCREDERE MECIUL DE 
ASTĂ-SEARĂ, ÎNTRUCÎT U- 
NII DINTRE ELEVII LOR 
SÎNT BINE COTAȚI LA ORA 
ACTUALĂ ÎN BOXUL IUGO
SLAV. IVANOV. CEI DOI 
MARKOVICI, TODOROVICI, 
ANTEL, BĂȘICI și DZILAS 
SÎNT CÎȘTIGATORI AI TUR
NEULUI SPERANȚELOR O- 
LIMPICE disputat în țara ve
cină,

Cert este faptul că MECIUL 
ROMANIA 
care va începe la or. 
sala Floreasca, va li 
DISPUTAT. *

Sintem convinși că antreno
rul Eugen Furesz a iuat toate 
măsurile pentru ca elevii săi 
(V. Ivan. M. Toni, Gh. Ciochi
nă, C. Bumb. S. Mihalcea, D. 
Moraru, I. Gyorffi, I. Hie, I. 
Siliște, D. Zelinea) să onoreze 
cartea de vizită a boxului ro
mânesc.

în afara arbitrilor oaspeți, 
citați mai sus, vor oficia Vir
gil Cazacu și Victor Popescu.

(r. e.)

Noua piscină de 50 m de la „23 August" și a 
deschis ieri porțile pentru primele antrenamente. 
La sfîrșitul acestora, Marian Slavic a înotat o 
„sută“ în 55,8. O frumoasă promisiune a record

manului țării pentru „internaționale"
Foto: V. BAGEAG

Miine, un nou concurs 
de motocros

provincie continuă

IUGOSLAVIA,
>ra 19, în 
i APRIG

La numai o săptămtnă 
de la deschiderea stagiu
nii 1970. spectatorii vor a- 
sista, duminică la un nou 
concurs de motocros : 
campionatul municipal. In 
program figurează probe 
pentru clasele 250 cmc, 500 
cmc și tineret. Cursele au 
loc pe traseul bazei spor
tive Metalul (Pantelimoni 
din Capitală,' primul start 
urmînd a se da la ora 10.

In dorința de a se crea 
un plus ' ' .............
disputelor, 
au invitat și o serie 
motocrosiști '
provincie, 
participarea 
la Steagul 
Poiana Cîmplna și 
motiva Ploiești.

de atractivitate 
organizatorii 

de 
fruntași din 
Au confirmat 
alergători de 
roșu Brașov, 

Loco-

! INOTUL-SPORT!
FARA VIRSTA I

I
I
I

AVANPREMIERA •••

I nainte de a fi pre- 
zenți la catedre, o 
parte dintre viito
rii absolvenți ai 
Institutului de E- 
ducație Fizică și 

(in toate cazurile, cel 
sirguincioși) au avut

această activitate se află 
cuprinsă, de fapt, in sfera 
obligațiilor unui cadru di-

Sport 
mai 
prilejul să facă cunoștin
ță cu școala, cu copiii pe 
care ii vor călăuzi.

Inițiativa acțiunii, rezer
vată unor studenti aflați in 
perioada de practică peda
gogică, aparține Catedrei 
de teorie și metodică a 
I.E.F.S. și Inspectoratului 
școlar al Municipiului Bucu
rești și ea trebuie salutată 
cu toată căldura. O modali
tate de a apropia pe viito
rii profesori de educație fi
zică de activitatea sportivă 
de masă. O inițiativă bine
venită, dacă ne gîndim că

• Un interesant experiment 
al Catedrei de teorie și 
metodică a I.E.F.S. și al 
Inspectoratului școlar al 
Municipiului București • Vi
itorii profesori în mijlocul 
viitorilor lor elevi ® De
monstrații de judo și yoga
• Fetișul „condițiilor opti

me" poate fi spulberat

dactic de specialitate — pe 
lingă ore de predare, și al
tele în completare — ore 
de așa-numite activități e- 
ducative, între „granițele" 
asociațiilor sportive școla-

re. In fine, nu trebuie igno
rat nici aspectul propagan
distic al unei astfel de ini
țiative : prin demonstrații 
de înaltă clasă elevii să 
poată vedea pe viu (și nu 
prin conferințe, referate 
sau prelucrări!) frumuse
țea exercițiului fizic. Mai 
trebuie subliniat că in do
rința de a exclude impro
vizațiile, inițiatorii au fixat 
riguros o serie de detalii 
de organizare, școlile in 
care urma să aibă loc e- 
voluția viitorilor profesori, 
tematica ' ........
profesorii 
studenților aflați în practi
ca pedagogică ș.a.m.d.

demonstrațiilor, 
îndrumători ai

T. BRADEȚEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

MINA DESTINULUI (IV)
EZVMATUL CAPITOLE

LOR PRECEDENTE : V- 
nica bază sportivă a ti
nerilor din sectorul II 

urmează a fi dezafectată, pe 
motiv că amenajarea ei nu s-a 
făcut cu consimțămintul adevă
ratului proprietar. Stadionul 
Granitul a fost dezafectat, zile
le trecute, fără acordul preala
bil al C.N.E.F.S., incălctndu-se 
legea care obligă construirea 
înainte de dezafectare a unei 
alte baze sportive tn locul celei 
desființate. Conform H.C.M. nr. 
629 din 27 martie 196S trebuiau si 
fie redate activității sportive și 
bazele folosite tn alte scopuri. 
Aceasta, la cererea C.N.E.F.S. 
Nu s-au restituit, deși au fost 
solicitate (bunăoară: baza nau-

R tică Metropola, sala de sport 
Mica, ștrandul Izvor etc,).

REZUMATUL CAPITOLULUI 
DE FAȚA: sala de sport ,,Car-

multe alte asemenea metamor
foze își reia profilul dinainte 
de a fi construită — adică, TE
REN VIRAN !

(Roman—foileton de senzație și mister)
® Disputa adreselor • Relația teren viran-sală de sport

pați" se transformă tn sală de 
ședințe a Ministerului Indus
triei Metalurgice; sala de sport 
a uzinelor „23 August" se re
profilează mai tntîi tn magazie 
de materiale, apoi tn dormitor, 
pe urmă tn cantină și după

Și acum al patrulea fasci
col al romanului... 
Ploaia din ajun spălase 
cerul, înveselind pentru 

o clipă fețele aspre de la vo
lanul puternicelor autocamioa
ne care, prudente, înaintau pe

caldarîmul străzii Academiei. 
Cu aceeași reținere, dar din
spre Edgar Quinet, venea o al
tă coloană de grele mașini. 
Trezit din dulcea toropeală a 
dimineții, căminul de studenți 
„Carpați" deschise curios ochii 
albaștri ai storurilor.

— Ce se întîmplă 7
— Nu se întîmplă nimic, bă- 

trîne — spuseră studenții. Ne 
muțăm. Noi la Grozăvești, el 
aici.

— El 7 Care el 7
— Ministerul Industriei Me

talurgice.

Vasile TOFAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

Azi, pe arena Voința din Capitală TURNEUL INTERNAȚIONAL DE

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE DE POPICE

/ ROMÂNIA - UNGARIA
Ieri s-au încheiat pregătirile reprezentativelor României pentru cea 

de a zecea întîlnire cu selecționatele Ungariei. După ultimul control, 
antrenorii Alex. Andrei și F. Popescu au alcătuit formațiile :

FEMININ : Elena Cernat, Ana Marcu, Crista Szocs, Elena Tranda
fir, Margareta Szemany, Cornelia Petrușcâ. Rezervă : FI. Neguț.iu.

MASCULIN : I. Băiaș, Gh. Silvestru, V. Măntoiu, D. Dumitru, I. 
Mlcorolu, C. Vînătoru. Rezervă : Al. Vrîncear.u.

Antrenorii maghiari L,. Toth și J. Kirlcsl ne-au comunicat echipele s
FEMININ : Borbala -enybhazi, Erzsebet Sallai, lolan Bejczi, Zsofia 

Hursan, Gydrgyi Nadas, Klara Kiss. Rezervă : Ilona Dunai.
MASCULIN : J. Rakos, P. Tosi, J. Hoivaih, B. Csanyi, I. Kiss, L. 

SUta. Rezervă : L. Szabo.
In.recerile au Ioc AZI PE ARENA VOINȚA DIN CAPITALA, ÎN- 

CEPIN'D DE LA ORA 14. Arbitrul întilnirii : F. Watzinger (Austria).

n viafa sportivă a poporului 
nostru sînt unele ramuri care au 
o existență atît de îndelungată, 
încît istoria lor se confundă cu 
istoria unor activități utilitare. 
Intre acestea și înotul : o încer
care, firească, de a pătrunde în

alt mediu pentru a-l cunoaște și a-l 
folosi, pentru a-l învinge — prin miș
cări naturale — și o-E stăpîni, cu alte 
cuvinte,, o lucrare a înrtregii ființe efec
tuată, Un sinerctismul ei inițial, atît ca 
o dorirsță internă, cît și ca o cerință 
a mediului dirt afară. Poate așa se va 
fi desprins înotul ca joc și sport din 
înotul ca activitate utilitară, după ce 
vor fi existat multă vreme împreună, 
de vrenoe ce căutîndu-i geneza sîntem 
îndemnați să cităm proverbele și bala
dele. Ele își trag seva din înțelepciunea 
populară a unor cutume ce consfințeau, 
odinioară, la poporul nostru obligati
vitatea învățării înotului. Era o cerință 
a epocii, o solicitare externă dictată 

Ide împrejurările de atunci, de cînd 
datează și oceste expresii : „Nu știe 
nici citi, nici înota", „Să înoate nu i-e 
dat, decît la cel ce s-a învățat la 
înotat", sau, cum spune vestita Chira 
în balada cu același nume, „Iar cine 
nu poate / In apă sâ-noate / Muierea 
l-o bate / Pe bună dreptate". Și spune 
mai departe o doină : „Cînd eram de 
doisprezece (ani) / Știam Dunărea a 
trece". Intr-adevăr, marele fluviu ce ne 
înconjoară țara pe la sud, alte rîuri 
mari ce o străbat și apai Marea au 
îndemnat ca ceva din afară, prin 
simpla lor prezență, pe riveranii aces
tor ape să învețe înotul și încă de la 
o vîrstă fragedă.

Așadar, ain nevoia de muncă și 
luptă, din propria mîndrie, din tentația 
ce i-o dau acest mediu, prezența ori 
vecinătatea lui, tinerii noștri au învă
țat să înoate. De cîjiva ani, în vîrsta 
din urmă a acestei ramuri s-au înscris 
cursurile de inițiere și bazinele do 
înot. Acest sport a devenit o ramură 
fără vîrstă, și fără sex, accesibilă co
piilor din mai toate județele țării. (Nu
mai în județul Prahova, 400 de copii 
— din care 40 la Cîmpina — au în
vățat să înoate anul trecut; 615 vor 
învăța pînă în luna iulie, iar în noul 
an școlar circa 1 000 de copii, cla
sele II—IV, vor învăța gratuit să 
înoate).

Căci, o calitate, o deprindere mo- 
trică atît de necesară vieții, ca aceea 
de a înota, nu se capătă decît anti- 
cipînd-o din timp (ca factor extern : 
școală, familie, societate) și exersînd-o 
în timp (ca dorință și tentație lăun
trică, individuală). Această armonie 
dintre factori ' poate că constituie și 
funcția socială a unei ramuri spor
tive într-o zonă a țării, după cum nu
mărul și vîrsta bazinelor de înot, a 

antrenorilor, arbitrilor, 
și a celor ce știu să 
că constiiuie vîrsta ei 

Or, înotul nu are vîrstă. 
util, care se învață, și 
orice vîrstă.
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specialiștilor, 
performerilor 
înoate, poate 
în acea zonă. 
Este un sport 
nu se uitâ, la

HOCHEI

STEAUA Șl SLEZAN OPAVA
In partida inaugurală a com

petiției găzduită de patinoarul 
„23 August1* s-au întîlnit. ieri 
după-amiază, Steaua și Dinamo. 
Valoarea jocului prestat de ele 
a fost, din păcate, departe de 
reputația celor două formații' 
fruntașe ale hocheiului autoh
ton. Am urmărit o partidă des
tul de anostă și desfășurată în
tr-un ritm de vals boston, cu 
un plus de clarviziune în noțiu
nile ofensive din repriza 
cundă, Steaua a câștigat 
3—0 (0—0, 3—0, 0—0), prin 
rile înscrise de Gheorghiu 
23), G. Szabo (min. 27) șl 
(mln. 38). Au condus C. Bănică 
șl C. Ștefănescu.

In meciul cu Avîntul Miercurea 
Clue, hocheiștli de la Slezan Opa- 
va au repurtat o victorie și mai 
comodă decît o arată scorul c 
14-2 (5-0, 4—1, 5—1).

Superioritatea lor fizică și teh
nică a fost atît de evidentă încît 
pe alocuri am avut impresia că 
asistăm la un fel de joc de-a 
șoarecele și pisica. Cele 16 p au 
fost marcate de : Farda (18, 32,
49), Burda (14, 44), Gebek (17, 59). 
Jorde (24, 52), Kind (32, 54), Elbl 
(17), Fajkus (20), Zurek (37), res-

I
I
I

Nicolae POSTOLACHE |

DIN CAPITALĂ

ÎNVINGĂTOARE
pectlv Szabo (26) și Csizer (60).’ 
Au condus M. Husanu și F. Gu- 
bernu.

Astăzi 
meciuri : 
Steaua ; 
Dinamo.

au loc următoarele 
ora 16,39 : Avîntul- 
ora 19,99 : Slezan-

Romeo VILARA

se
en 

golu- 
(mln. 
Biro

BOXERI ROMANI «r.'ITAȚI PESTE HOTARE
• Recent, RAȚIA DE SPE

CIALITATE DIN U.R.S.S. A TRI
MIS O TELEGRAMA F. R. BOX, 
PRIN CARE CONFIRMA INTIL- 
•TRILE CU PUGILIȘTn DIN 
1ARA NOASTRA. Este vorba de 
Dinamoviada de Ia București (27 
Iulie — 2 august) și de turneul 
de la Leningrad, din luna noiem
brie. JțN PLUS, FORUL SOVIE-

ne DE RESORT ROAGA FEDE
RATIV NOASTRA SA TRIMITĂ 
LA TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE LA RIGA (7—19 MAI) TREI 
BOXERI.

• Intre 20 și 27 mai se va 
disputa la Amsterdam un mare 
turneu, LA CARE AU FOST 
INVITAȚI ȘI 9 BOXERI RO
MANI. ’ _
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AVANTAJELE SI AVATARURILE HEGEMONIEI
J

Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație 

i fizică și sport și-a ana-
. lizat recent activitatea pe a- 
; nul 1969, în cadrul unei ple- 
,, nare fructuoase prin densi- 
. tatea materialelor supuse 
' dezbaterilor și prin conținu- 
’tul bogat al alocuțiunilor ce

lor ce s-au aflat pe lista în- 
' scrișilor la cuvînt.

în contextul mișcării spor
tive românești, Bucureștiul 

; are, fără îndoială, un rol 
£ de hegemon. Capitala însu- 

mea2ă 347 de asociații spor
tive, 21 de cluburi, un liceu 

rcu program de educație fizi- 
‘ că, 3 școli sportive. EA DE
STINE CAM A TREIA PAR
TE DIN NUMĂRUL SPOR- 

ITIVILOR LEGITIMAȚI AI 
, ȚĂRII ȘI DĂ PESTE 70 LA 

SUTA DIN COMPONENT1I 
<» LOTURILOR NAȚIONALE.

ÎN ANUL 1969, SPORTIVII 
BUCUREȘTENI AU STABI- 

, LIT 127 RECORDURI NA
ȚIONALE DE SENIORI ȘI 
99 DE JUNIORI, AU CÎȘTI- 
GAT 273 DE TITLURI DE 
CAMPIONI NAȚIONALI DE 
SENIORI ȘI 299 DE JU
NIORI. Darea de seamă pre
zentată s-a referit, de ase
menea, la anvergura pe
a luat-o sportul școlar și u- 
niversitar, la activitățile de 
masă în domeniul educației 
fizice și turismului.

Toate acestea atestă, de 
bună seamă, perfecționarea 
stilului de muncă al orga- . 
nelor și organizațiilor bucu- 
reștene de sport, lărgirea 
considerabilă a ariei preocu
părilor, faptul că de foarte 
multe ori s-a apăsat cu suc
ces pe pedala eficacității, s-a

învățat din lipsuri mai vechi, 
ca și din bunele experiențe.

Dar, există deseori primej
dia de a te socoti prea pu
ternic, poate pentru că cei 
din jur sînt prea slabi, și fi
indcă nu ai deci cu cine să 
te măsori. în mentalitatea 
unor lucrători ai stadionului 
din Capitală persistă tendin
ța de a se compara cu alții, 
care — de fapt —, nu le pot 
fi adversari de «temut, ceea

aceea de adjuvant al sănătă
ții, reconfortant fizic și psi
hic, un tonic care trebuie 
luat din primii ani ai vieții 
pînă la adinei bătrîneți.

Anii din urmă, caracteri
zați de asaltul marilor per
formanțe, aflați sub zodia be
ției recordurilor, au făcut ca 
prin sport să se înțeleagă, 
cu precădere, întrecerea, re
zultatul, cifra. Acestui miraj 
i-a căzut victimă (sau poate

însemnări de la plenara 
CMEFS — București

este

care

ce duce la liniște, așează sub 
cap perna moale și ademeni
toare a automulțumirii. Pen
tru un „uriaș" cum 
Bucureștiul trebuie să se ia
numai pe sine însuși drept 
etalon !

Tocmai de la această idee 
a pornit tov. ANGHEL ALE- 
XE, președintele C.N.E.F.S., 
în concluziile pe care le-a 
tras la plenară. Dînd ceza
rului ce-î al cezarului, elo
giind succesele remarcabile 
obținute de mișcarea sporti
vă a Capitalei, domnia sa a 
arătat că acest bilanț este 
încă departe de a putea mul
țumi.

Lacune serioase au ieșit în 
evidență, mai ales la capito
lul activității de masă, care 
reprezintă — în ultimă in
stanță — rațiunea de a e- 
xista a sportului, pentru că 
prin intermediul ei el își 
exercită trăsătura principală,

că a fost sacrificat în nu
mele lui) și sportul de masă 
care, în București cel puțin, 
poartă un pregnant caracter 
competitiv. Dacă ar fi să 
dăm crezare cifrelor, și nu 
avem nici un motiv să n-o 
facem, atunci PARTICIPĂ
RILE la întrecerile socotite 
de MASA se realizează pe 
seama echipelor diferitelor 
asociații la diferite campio
nate organizate la nivelul 
sectoarelor Capitalei sau al 
municipiului. Despre carac
terul eufemistic al acestei no
țiuni, „PARTICIPĂRI", s-a 
mai scris. Din păcate, ea s-a 
împămîntenit atît de multîn- 
cît a înlocuit-o aproape pe 
aceea reală, PARTICIPANTE 
De exemplu : o echipă de 
fotbal dintr-un sector care 
susține — să zicem — zece 
jocuri furnizează 110 parti
cipări ; în realitate sînt insă 
11 participant!, aceiași de

fiecare dată. Socotiți toate 
competițiile locale de volei, 
handbal, baschet sau popice 
și veți vedea că CIFRA DE 
300 000 PARTICIPĂRI LA 
ÎNTRECERILE DE MASA 
ÎN 1969, ÎN MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI, nu trebuie să 
ne impresioneze ci — dim
potrivă — să provoace în
grijorare.

Prin această prismă trebuie 
privit fenomenul trist că în 
cele 347 de asociații sportive 
ale Capitalei nu există de
cît 10 (zece) secții de atle
tism, 1 (una) de natație și 
nici una de lupte. în schimb 
sînt 178 secții de fotbal, 103 
de volei, 62 de handbal. în 
privința PARTICIPĂRILOR, 
jocurile sînt mult mai renta
bile decît sporturile indivi
duale.

Iată de ce președintele 
C.N.E.F.S. a avut deplină 
dreptate să recomande pen
tru viitor o activitate mai 
concretă șl mai reală pentru 
atragerea maselor largi de 
cetățeni spre practicarea e- 
xercițiilor fizice.

A transforma ACUM spor
tul de masă într-unul numai 
de COMPETIȚIE 
tic imposibil, din 
huriei cunoscute 
sportive. Iar dacă 
că un compromis, 
ori s-â făcut (și se mai face), 
rezultatele nu pot fi altele 
decît cele pe care le avem 
în față. Ne vom apleca mai 
departe în fața amețitoare
lor cifre ale participărilor, 
stîrnind zîmbetul postum al 
lui Caragiale: „Două la pri
mărie... două la..."

este prac- 
cauza pe- 
de baze 

se încear- 
cum dese-

Valeriu CHIOSE

BOXUL GALAȚEAN PE DRUMUL REDRESĂRII

SA NU AȘTEPTAM TOTUL DE-A GATA

In istoria campionatelor 
naționale de schi al-
pin pentru 

nu a fost întîlnită 
situația recentă, ca 
rile să stea sub semnul unei 
dispute care angaja practic 
două secții: A.S.A. și Dina
mo Brașov, iar lupta pentru 
titluri să fie tranșată direct, 
între cei patru sportivi ai 
lor
nu, 
din 
s-a

seniori, 
nicicînd 
întrece-

• Zilele trecute a avut loc re
organizarea comisiei medicale a 
F.R. Box. Iată componenta aces
teia : ionel Stănescu (președinte), 
Ion Iamandi (secretar), Ion Dră- 
gan, Ștefan Sihota, Petre Radovici, 
Amedeu lonescu, Eugen Manolescu 
(membri). Totodată, s-a procedat 
la repartizarea medicilor pe loturi 
sportive, astfel : P. Radovici, 
Sihota (seniori), I. Stănescu, 
Manolescu (tineret), I. Iamandi,

■ lonescu (Juniori).
• Intre 35 și 27 septembrie

șt. 
E.
A. '

• Intre 25 și 27 septembrie se 
va disputa In localitatea Vitkovice 
(Cehoslovacia) cea de a 6-a edi
ție a turneului Internațional „Me
morialul Vaclav ProchaZka". VOR 
FI PREZENȚI ȘI BOXERI RO
MANI, Ia categoriile cocoș, pană, 
semlușoară, mijlocie mlcâ, mij
locie și grea.
• Luni a avut loc ședința cole-

legtului central de arbitri, cu acest 
prilej au fost propuși oficialii care 
vor participa la diferite confrun
tări internaționale, după cum ur
mează : campionatele europene 
de tineret Marin Stănescu și AII 
Rișat; campionatele individuale ale 
Poloniei Ion Boamfă; meciitl
România Iugoslavia (tineret) “ 
Virgll Cazacu șl Victor Popescu.
9 Anul acesta se organizează, 

pentru primă oară în R.F. a Ger
maniei, campionatul de box pe e- 
chipe. Fiind necesat uti efort or
ganizatoric intens, forul de specia
litate din această țară a solicitat 
F. R. Box amlnarea pentru anul 
viitor a intilnirii R.F.G.—România.

• La casa de cultută din Cer
navodă a avut loc, recent, o 
gală în cadrul căreia s-au întll-

. nit echipele Victoria Sallgny șl 
: Cimentul Medgidia. Gazdele au
■ cîștlgat cu 11—5. Cîteva rezulta
te : M. Chirea (S) b.p. M. Neglt ; 
C. Seldall (M) b.p. D. Neagu ; 
M. Călin (S) b.ab. 3 L. zaharia.

■ La Pitești, în meci amical : C.S.O.
Chimia Craiova 12—10.

Vestea reîntoarcerii an
trenorului Petre Mihai, o- 
mul de numele căruia sînt 
legate multe din succesele 
nobilei arte din orașul du
nărean, i-a bucurat mult pe 
iubitorii boxului din Ga
lați. In ceea ce îl priveș
te, după cum se vede, Pe
tre Mihai nu a putut sta 
prea mult timp departe de 
sportivii pe care i-a pre
gătit ji îndrăgit.

Recent, am făcut o vizită 
la cartierul general al boxe
rilor de la Oțelul Galați, am
plasat într-o cochetă sală de 
la blocul I 7 — Țiglina — 
unde activează acum Petre 
Mihai.

De la început, ne exprimăm 
satisfacția pentru atmosfera 
de lucru intens, de seriozita
te, care ne-a lntîmpinat aici. 
Activitatea secției se desfășoa
ră în cadrul a trei grupe, ju
dicios organizate : două grupe 
Cu boxeri avansați, de care 
se ocupă antrenorii Petre Mi
hai și Constantin Dobrescu, și 
a treia — constituind schim
bul de mline — pe care o in
struiește fostul boxer Paul Pa
vel.

Am văzut „la lucru" spor
tivi cohsacrați ca V. 
M. Săvescu, P. Iuga, 
cu, precum și pe cei 
puternic din urmă : 
I. Glăvan, A. Tîrîlă, 
rea. Demn de

Nedelcu. De pregătirea de ba
ză a viitorilor boxeri se 
cupă antrenorii D. Răeeanu 
V. Gașparoti.

o-
Și

★

în cadrul secției de box 
Clubului Oțelul (președinte „ 
Nedelcu) există un climat fa
vorabil de lucru. Conducerea 
clubului acordă o mare aten
ție dezvoltării secției, în care 
au fost create condiții exce
lente de pregătire.

Antrenorii P. Mihai și C. 
Dobrescu ne-au mărturisit că 
este o plăcere să lucrezi in 
astfel de condiții, că roadele 
nu vor intirzia să apară. In 
acest an se preconizează cu
cerirea a două titluri de cam
pioni naționali, iar ca echipă,

a 
I.

Oțelul Se anunță o serioasă 
pretendentă la primele locuri 
în cadrul Campionatului pe 
echipe. Faptul că există la ora 
actuală mai mulți boxeri de 
tiăloard apropiată pentru a- 
ceeați cătegorie, face ca lupta 
pentru ocuparea unui loc în 
echipă să fie foarte cUrzâ. în 
această situație, opțiunea an
trenorilor pentru un elev sau 
altul vă fi extrem de dificilă.

Din succinta prezentare a 
secției de box de la clubul 

•Oțelul se poate desprinde, ca 
o concluzie, FERMA DORIN
ȚA DE REAFIRMARE A BO
XULUI GĂLĂȚEAN.

Sîntem convinși că speran
țele se vor împlini. Să avem, 
însă, puțină răbdare.

t. SIRIOPOL — coresp.

„CUPA PRIMĂVERII"

„Cupa Primăverii" la 
handbal feminin 

TEXTILA BUHUȘI-RULMENTUL 
BRAȘOV 15-10

BUHUȘI, 27 (prin telefon), 
t Ziua a doua a turneului dotat 
cu „Cupa Primăverii" a reunit 
o asistență numeroasă : peste 

I 1200 de spectatori. în ciuda tim
pului rece, echipa locală, Tex
tila, șl Rulmehtul Brașov au 
practicat un joc in viteză, eu 
multe contraatacuri, ceea ce a 
mărit nota de spectaculozitate. 
Pină în mln. 38 partida a fOst 
echilibrată, scorul fiind de 6 ori 
egal. Finalul, însă, a aparținut în 
întregime textlllstelor care au 
cîștlgat cu scorul de 15—10 (5—5).

In al doilea joe al cuplajului, 
formația Rapid a întllnlt pe Po
litehnica Galați (divizia B), Scor 
final : 24—3 (12—1) îfc favoarea
rapldlstelor, Sîmbătă au loc ul
timele jocuri din serii : I.E.F.S. 
— Politehnica Galați, Textila 
Buhuți Confecția București.

Lehădus, 
N. Dei- 
care vin 
I. Radu, 
D. Ciu

rel evat 
faptul că acești băieți (sînt 
In total 60 de boxeri) dopun 
eforturi considerabile pentru 
ridicarea măiestriei sportive. 
Corzile, sacii, mingile medici
nale și celelalte aparate aju
tătoare cu care este dotată 
sala sînt din plin solicitate.

O laborioasă activitate 
depune pentru depistarea și 
creșterea viitorilor boxeri. Se
lecția celor care pășesc în sa
lă Se face cu mult discernă- 
mînt. Cei trecuți prin 
caudine ale selecției, 
cadrează imediat în 
regim de muncă impus 
trenorii secției. De pe acum, 
se poate vorbi de talentul u- 
nor tineri Ca S. Tîrîlă, I. 
Marian, I. Badea, V. Muntea- 
nu, C. Zoltan, I. Bodolan. Se 
pare că pentru clubul Oțelul 
și, în general, pentru boxul 
gălățean, problema propriei 
pepiniere a fost rezolvată. 
Trebuie spus, în acest sens, 
că la Școala C.S.G. (2 000 de 
elevi) funcționează un puternic 
centru de antrenament, bine 
dotat din punct de vedere 
material, datorită eforturilor 
lăudabile depuse de conduce
rea școlii (dir. Gh. Rapotan) 
șl directorul administrativ al 
Combinatului siderurgic, Ion

este

se

furcile 
se în- 
severul 
de an-

MINA DESTINULUI (IV)
1 (Urmare din pag. 1)

— Și sala de sport? Sala pe care 
, o lăudați că ați îndrăglt-o atît de 
mult, cui rămîne 7

— Nouă. Adjcă aportului. Con
form legii I (erau „bobocii" de la 
.JDrept")._ Sau lor. Ministerului. Totul e 

‘ posibil l (erau din anul I de la 
„Filozofie"). _

Cum spune ion Poș.așu, papul 
l-au ciștigat cel de la „filozofie . 
Un Ordin al Ministerului Invăța- 
mîntulul (nr. 334 din 6.IV.1967) a 
amînat pentru un timp dezastryl. 
Cităm : sala de sport cu acces in
dependent prin bd. Gh. Gheor- 
ghlu-Dej rămîne în folosința stu
denților pînă la începutul anului 
universitar 19CS/69. Apoi, după un 
..pressing" de adrese intre cele 
două ministere, inevitabilul se pro
duce : sala de sport „Carpați", în 
care au evoluat atîtea generații de 
sportivi, se transformă în SALA 
DE ȘEDINȚE A M.I.M. Așadar, în
că o bază pierdută pentru sport 1

Dar, șl din așa puținele arene 
acoperite, numai această sală este 
oare pierdută de mișcarea sporti
vă? Nu. La Oradea, bunăoară, fosta 
sală de sport Dinamo iese din cir
cuitul activității sportive în toam
na anului 1966. „Protocolul", care 
menționează Construirea unei alte 
săli, poartă semnătura a 15 repre
zentanți al diferitelor instituții și 
organe locale. NIMIC ! nu s-a re
cuperat nimic nici la Focșani 
(ștrandul), nici la Zalău (arena de 
popice), nici la București (sala de 
sport a uzinelor „23 August"). 
Pentru această din urmă construc
ție sportivă,- C.N.E.F.S. a investit 
aproape o jumătate de milion lei, 
lucrarea fiind executată de către 
uzinele „23 August", după un pro
iect întocmit de I.P.C. București. 
Am fost prezenți Ia inaugurare, 
admirînd linia elegantă a lucrării, 
spațiul propriu-zls de joc : 33 x 
22 m. Din păcate, însă, am fost 
prezenți și Ia dezafectarea moder- 
r.el săli, „admirînd" cum se dis
truge un edificiu al mișcării, al 
sănătății, cum se înalță un monu
ment al risipei, al nesăbuinței. Ce 
s-a întîmplat ?

Spuneam că sala aparține uzi
nelor „23 August". Șl a aparținut, 
pină cînd a început construcția 
FJM.U.A.B. Din acel moment, sala

a Intrat In perimetrul de lucru al 
noului șantier. Ce a făcut proaspă
tul proprietar ? In primul rînd, a 
Interzis accesul sportivilor în sală 
pe motiv că... acareturile din curte 
ar putea să dispară. Șl ca să la 
măsuri de „precauție", a băgat 
respectivele acareturi In sală, tran- 
sformlnd-o In magazie de mate
riale I... Firește, s-au găsit glasuri 
care să protesteze. Cel care erau 
împotriva folosirii sălii ca maga
zie susțineau — pe bună dreptate 
— că arena a fost ridicată pentru 
salarlați. Șantierul a acceptat și 
acest punct de vedere, transfor- 
mînd-o In ...cantină. Apoi, în dor
mitor, iar clnd fabrica a fost ter
minată, sala era de mult dărl- 
mată !....

Ce prevede art. 12 dn H.C.M. nr. 
629 din 27.HI.1968 7 Cităm : DES- 
FnNTAREA UNEI BAZE SPOR
TIVE IN CONDIȚIILE LEGII Nr. 
29 DIN 29.12.1967 SE VA PUTEA 
EFECTUA NUMAI CU ASIGURA
REA CONSTRUIRII UNEI ALTE 
BAZE SPORTIVE IN LOCUL CE
LEI SUPUSE DESFIINȚĂRII, IN 
CARE SCOP TITULARII DE IN
VESTIȚII CARE CER DESFIINȚA
REA BAZEI SPORTIVE VOR PRE
VEDEA IN PLANURILE DE IN
VESTIȚII INDICATORII 
CESARI. Șl 
PROIECTAREA 
TAREA DE _____ _____
TIVE ÎN SCOPUL ÎNLOCUI
RII UNOR ASEMENEA OBIECTI
VE DESFIINȚATE SE VA ASIGU
RA CEL PUȚIN LA DIMENSIU
NILE, CAPACITATEA ȘI NUMĂ
RUL DE ELEMENTE COMPO
NENTE ALE BAZEI DESFIINȚA
TE DE CĂTRE ORGANELE CARE 
PROPUN ACEASTA. Ce asigu
rare, care proiectare 7 Simplă dă- 
rfnaare !...

Și exemple de asemenea abuzuri 
slnt multe. Cum multe pot fi șl 
comentariile pe această temă. Deci, 
punem deocamdată punct aid se
rialului nostru, așteptînd de Ia cel 
criticați, de la cel vizați, ecouri la 
„Mina destinului".

mai
ȘI

BAZE

NE- 
departe : 
EXECU- 

SPOR-

P. S. — Vn prim „ecou" (culmea 
ironiei !) ta aceste materiale care 
criticau dezafectările : diminețile 
trecute a fost arat terenul de fot
bal din Bcrca-Buzău. porțile ..divi
zionarei C“ nfiinclu-se in grajduri
le C.A.P. din localitate. Mina des
tinului !...

GH. VASILESCU Și M. ROȘCA 
CONTINUĂ SERIA VICTORIILOR

Ziua a doua a 
întrecerilor dota
te cu „Cupa Pri- 

i“ a conti
nuat atît cu CCa 
mai veche, cît și 

cu cele mai hoi probe de 
tir: armă liberă 3 poziții 
seniori și, respectiv, armă cu 
aer comprimat fete și juni
ori, pistol standard.

Protagoniștii întrecerilor de 
ieri au fost Gheorghe Vasi
lescu, cîștigător în trei pro
be, Marcel Roșea, învingător 
în a doua probă de pistol și 
Stefan Tamaș, Gheorghe Si- 
corschi, Ion Tripșa, Lia Scha
fer, Ilie Codreanu. Din rîn- 
durile tinerilor, care bât la 
porțile consacrării, s-au re
marcat D. Becea, M. Spăta- 
ru, E. Satala, Gh. Vlădan, 
D. Poșchină. Ne-a surprins, 
în schimb, comportarea mo
destă a lui Petre Sandor.

Rezultatele tehnice: armă 
liberă 40 f poziția culcat: 
1. Gh. Sicorschl (Dinamo) 
399 p, 2. S. Tamaș (C.F.R. 
Arad) 397 p, 3. T. riulu 
(Steaua) 396 p, 4. S. Caban 
(Dinamo) 395 p, 5. Gh. Va
silescu (Olimpia) 395 p ; 40 f 
poziția în picioare: 1. Gh. 
Vasilescu 368 p, 2. I. Olă- 
rescu (I.E.F.S.) 365 p, 3. S. 
Tamaș 365 p, 4. P. Șaiidor

’ “ * ‘ M. Fe-

—măverli' 
nuat. at

1. Gh. Vasilescu 1154 p, 2. 
S. Tamaș 1153 p, 3. Gh. Si- 
corschi 1139 p, 4. M. Fere
cata 1137 p, 5. T. Citau 1132 
p ; pistol standard 60 f; 1. 
M. Rosea (Dinamo) 560 p, 2. 
I. Tripșâ (Dinamo) 556 p, 
3. G. Maghiar (Dinamo) 556 
P, 4. C. Feciorescu (Steaua) 
537 p, 5. L. Giușcă (I.E.F.S.) 
534 p ; armă cu aer compri
mat fete: 1. Lia Schafer 
(I.E.F.S.) 375 p, 2. Mariana 
Borcea (Dinâmo) 369 p, 3. 
Veronica Stroe (Dinamo) 365 
p, 4. Mariana Antonescu 
(I.E.F.S.) 364 p, 5. Aritina 
Bițică (C.F.M.B.) 362 p ; ju- 

î. Codreanu (Stea
ls, 2. D. Poșchină 
357 p, 3. I. Trăs- 

(Steaua) 3a6 p, 4. 
Savovici (Dinamo)

5.(Steaua) 365 p,
recatu (Dinamo) 361 p; 40 
f poziția în genunchi : 1. Gh. 
Vasilescu 391 p, 2. S. Tamaș 
391 p, 3. Gh. Sicorschl 387 
P, 4. M. Feracatu 384 p, 5. 
S. Cabari 382 p ; trei poziții:

niori : 1. 
tla) 364 
(Diitamo) 
căveanu 
Victoria
354 p, 5. S. Cucu (Dynamo) 
353 p.

în clasamentul pe echipe 
conduce Dinamo cu 156 de 
puncte urmată de Steaua 105 
p, I.E.F.S. 74 p, Olimpia 62 
p, C.F.R. Arad 45 p.

întrecerile continuă 
pe poligonul Tunari, 
Ora 9, cu următoarele 
armă standard 3x20 f seni
ori ei senioare, talere arun
cate din șanț juniori și se
niori, pistol cu aer compri
mat seniori ei juniori $1 pis
tol liber seniori si juniori.

I». GORETI

astăzi 
de la 
probe:

Intre
EXPERIMENTE

Șl... DECENȚA VALORII

Inoeț 
cestIncepînd cu ediția din a- 
cest an, în cadrul cam
pionatului național in

dividual se experimentează un 
nou sistem de calificare pen
tru fazele superioare : s-a re
nunțat la sistemul de califi
care după clasamentul obținut 
și s-a trecut la promovarea 
(in fazele superioare), prin 
obținerea Unui barem-normă 
de clasificare. Mai clar: în 
actualul sistem nu se mai ca
lifică cei clasați în primele 3 
sau 5 locuri la fazele locale, 
ci cei CARE AU OBȚINUT 
NORMA DE CLASIFICARE 
PENTRU CATEGORIA A II-A, 
IN ACEEAȘI COMPETIȚIE.

Logic — și echitabil la pri
ma vedere — această noutate 
pare să rezolve în același timp 
și calificarea proporționată la 
valoarea concursului sau a 
centrului în care se desfășoară 
acesta, reușindu-se, astfel, să 
se facă o categorisire valorică 
a centrelor existente în țară.

Repet, echitabil la prima 
vedere, acest sistem a reușit 
dună primele faze (locală și de 
zonă — de pildă în municipiul 
București) să dovedească o 
carență nebănuită. N-aș putea 
să apreciez cu siguranță dacă 
sistemul însuși sau modul de 
aplicare a lui a dus la o Scă-

(Cristea, Vulpe, Muntea- 
Brenci), orice „imixtiune" 
afară fiind — după cum 
văzut — imposibilă. Și în 

ceilalți ani, A.S.A. 
mo au jucat un rol 
te, dar niciodată 
secții din țară nu 
un simplu act de

La fete, datele 
nu Se schimbă decît parțial, 
prin apariția I.E.F.S. — con
cluziile fiind asemănătoare : 
penuria de schiori fruntași 
este un fenomen pe eare-1 
resimțim de la an la an, tot 
mai acut. Mai trebuie să fa
cem apel la memorie, pen
tru a ne reaminti că, nu de 
mult, starturile erau foarte 
populate — stabilirea ordi- 
nei de plecare comportînd 
lungi discuții, iar rezultatele 
stînd sub semnul incertitu
dinii, pînă la terminarea 
curselor, datorită echilibru
lui valoric între competitori? 
Atunci nu aveam nici pe de
parte condițiile materiale 
actuale,' Iar ieșirile peste ho
tare le puteam număra pe 
degetele unei singure mîini. 
Dar, cu toate greutățile, in
teresul era menținut tocmai 
prin existența emulației iz- 
vorîte din acest echilibru. 
Ce ne poate spune prezența 
Ilonei Micloș la actualul 
campionat ? Mai întîi că, o 
sumară pregătire făcută îna
intea „naționalelor" l-a fost 
suficientă pentru a figura

și Dina- 
de frtm- 
celelalte 

au făcut 
prezentă, 

problemei

printre medaliați, apoi că, 
obținerea unui titlu, devenită 
scoc în sine, face ca munca 
de creștere a noi elemente 
de perspectivă să rămînă un 
simplu deziderat. Ce se va 
întîmpla anul viitor ? Proba
bil, ceea ce s-a petrecut cu 
Beta, Marcoș, Ivănescu și 
alții, aduși de prin diferite 
colturi ale tării pentru a în- 
groșa panoplia de medalii 
și a justifica o muncă „de 
conținut".

Multe secții de performan
tă se plîng, că nu au de 
unde reoruta elemente (deja 
formate BINEÎNȚELES), în- 
trucît toți elevii aparțin șco
lilor sportive. Este adevărat 
că, astăzi, tot tineretul este 
cuprins într-o formă de în- 
vățămînt si că tineri dispuși 
să-și facă din schi „o mese
rie", neglijînd școala, nu 
mai putem întîlni. Școlile 
sportive, ca principal „furni
zor", au lansat suficiente e- 
Iemente valoroase, cu toate 
că s-au zbătut în 
de ordin material 
Munteanu, Vulpe, 
Neagoe, Bogdan,
etc.), dar o parte din aceste 
elemente, preluate de aso
ciații sau cluburi, lipsite de 
o îndrumare adecvată, s-au 
plafonat ori s-au pierdut pe 
parcurs — pentru a nu mai 
aminti de cele care, în mod 
firesc, trec în învățămî'ntal 
superior, unde activitatea zil
nică de pregătire 
tic exclusă.

Este momentul 
să se spri jine pe 
picioare, promovlnd o acti
vitate care să însemne creș
terea si pregătirea sportivi
lor pină la nivel de măies
trie, aria de recrutare din 
școlile generale și licee fiind, 
din fericire, destul de vastă.

greutăți 
(frații 

Sandu, 
Ivănescu

este prac-

ca fiecare 
propriile

eit
SI

mai mult, cu 
DE CADRE

MATERIALE, 
nu

Cu atît 
DISPUN 
MIJLOACE 
Activitatea unei secții 
trebuie să fie apreciată nu
mai prin prisma numărului 
de titluri obținute la sfirși- 
tul sezonului, CI ȘI PRIN NU
MĂRUL DE 
realmente de 
PE CARE-I
CELE TREI 
DE VIRSTA 
seniori) ȘI APORTUL 
CARE-L ADUC LA RIDI- 
CAREA VALORICĂ A LO
TURILOR NAȚIONALE.

Cred că se impune, apoi, 
încurajarea acelor secții, 
școli și centre, din diferite 
părți ale tării, care au de
monstrat atît de convingător 
— la juniori — marile lor 
posibilități. Abia atunci cînd 
nu vom mai vorbi numai de 
două trei cluburi sau aso
ciații puternice, sau numai 
de Valea Prahovei ori Bra
șov, ci în mod constant de 
Petroșani, Baia Mare, Su
ceava etc., VOM PUTEA SĂ 
FIM MULȚUMIȚI.

Decalajul valoric, existent 
nu numai în sînul aceleiași 
generații de schiori, ci și 
fată de categoriile următoa
re — ca urmare a încurajă
rii a numai cîtorva elemen
te (din păcate, chiar la ju
niori) - 
printr-o 
privința 
eșaloane 
raportul 
tire, cit 
formanțelor de atins redînd 
încrederea, trezind ambiția, 
stimulind setea de afirmare 
a unor sportivi pe care nu 
mai departe deeît ieri, juni
ori fiind, îl consideram „spe
ranțe".

prof. Ion MATEI

SPORTIVI — 
perspectivă — 
POSEDA LA 

CATEGORII 
(juniori-tineret- 

PE

- poate fi atenuată 
preocupare egală în 
creșterii diferitelor 
de schiori, atît sub 
cerințelor în pregă- 
și al nivelului per-

AVANPREMIERA...
(Urmare din pag. 1)

Una din cele mai reușite 
avanpremiere a găzduit-o Li
ceul „Dr. Petru Gfoza“. Un 
număr de 20 de tineri au fost 
eroii unor evoluții sportive 
pregătite cu migală de arti
zan șl răsplătite cu aplauze 
din partea unui public — 
numai elevi — entuziasmat. 
Avanpremiera a cuprins 
exerciții de gimnastică acro
batică, pornind de la torente 
de salturi și pînă la lucrul 
la aparate. Totul, o îneîn- 
tare 1

Și la fel s-au petrecut lu
crurile cînd pe „teren" au 
apărut maeștrii uneia dintre 
cele mai îndrăgite discipline 
de către tineretul studios — 
judo. Clasicele proqedee fo
losite de judoka — secerarea, 
din interior ți exterior, a pi
ciorului, răsturnarea peste 
umăr, roata peste șold — 
au trezit un interes deosebit 
din partea micilor spectatori, 
mulți dintre ei complet nea- 
vizați. După cum la fel de 
Inedită a apărut elevilor aces
tui important liceu btfeureș- 
tean și demonstrația de yoga 
sau evoluția plină de dina
mism a celor care au sus
ținut «repriza cascadorilor».

In fine cîteva filme de 
scurt metraj excelent selec
tate, cu imagini din fotbal și 
Schi, au completat programul. 
Totul, fără exagerate, merită 
calificativul „foarte bine".

★
Despre utilitatea și frumu

sețea unor astfel de acțiuni, 
l-am rugat să ne vorbească

DEZBATERI PE TEMA
EDUCAȚIEI FIZICE

Șl SPORTIVE ȘCOLARE
Iert a începui la I.E.F.S. tea 

de a 3-a sesiurte de comuni
cări științifice pe tema: „Edu
cația fizică și sportul In școa
lă". Participi un mare număr 
de cadre de specialitate din 
invătămintul de toate gradele, 
activiști al V.T.C., reprezen
tanți al Ministerului lnvăță- 
mîntului, ai Centrului de cer
cetări pentru educație fizică 
șt sport, ai conducerii CNEFS. 
Lucrările sesiunii continuă.

pe prof. Teodor Burcescu, 
directorul liceului.

„Școala noastră s-a eviden
țiat printr-o suită de acțiuni 
pe care le-a găzduit de-a 
lungul ultimilor ani. Totuși, 
fără exagerare, aceasta, a vi
itorilor profesori de educație 
fizică, a reușit să depășească, 
prin spectaculozitate și măies
trie, toate așteptările. Este 
neîndoios că s-a realizat o 
excelentă propagandă pentru 
sport, pentru activitatea 
sportivă de masă a elevilor 
noștri. De altfel mulțl din
tre cei peste 200 de specta
tori au și asaltat pe unul 
dintre profesorii noștri de 
specialitate, tovarășul Co
vaci, rugîndu-1 să inițieze, 
chiar în acest trimestru, un 
cerc de judo... Nu mă 
doiesc că la fel 
cut lucrurile și 
școli și licee.

Personal sînt 
vins de utilitatea unor ast
fel de demonstrații susținute 
de viitorii profesori de edu
cație fizică, tineri cu cea 
mai înaltă calificare, pentru 
atragerea cit mai multor 
elevi în activitatea sportivă 
organizată și revitalizarea 
asociațiilor sportive școlare. 
Tocmai de aceea promit să 
facilitez organizarea, in luna 
mai, a unei noi demonstrații, 
poate cu un public și 
numeros. Mulțumesc și 
această cale inițiatorilor 
felicit pe demonstranți 
tru virtuozitatea lor".

★
Cum am arătat, demonstra

ții similare ale unor grupe 
de viitori profesori de edu
cație fizică au avut loc și 
în alte unități școlare bucu- 
reștene — Școala generală 
nr. 11, Liceul nr. 2 „Tudor 
Vladimirescu", Liceul „Dimi- 
trie Bolintineanu" etc. Foarte 
bine 1

Pentru reușita ideii con
semnăm aici sugestia primită 
la redacție de a fi organizate 
astfel de acțiuni și în insti
tuții de invățămint care nu 
dispun de condiții optime 
pentru practicarea sportului, 
în principal, săli de gimnas
tică. Acum, cînd activitatea 
sportivă se va muta în aer 
liber accesibilitatea unor de
monstrații asemănătoare spo-

în- 
s-au petre- 
în celelalte

deplin con-

mai 
pe 

și îi 
pen-

simțitor. Sînt nume- 
școlile care dispun de 

baze sportive, de rin- 
bituminate etc., scene-

rește 
roase 
mici 
guri 
gazdă excelente ale unor ast
fel de acțiuni. Și, apoi, nu 
trebuie scăpat din vedere și 
un alt aspect, cel al numă
rului micilor spectatori, al 
elevilor, oricum mai mare 
decit in cazul unei săli de 
sport.

" Supunem inițiatorilor a- 
ceastă sugestie în speranța 
că ea nu va fi neglijată, 
chiar dacă pot interveni une
le implicații organizatorice, 
în fond, ideea este prea fru
moasă și prea generoasă, și 
pentru succesul ei orice stră
danie nu va fi de prisos.

ergem
AZI

BASCHET. Sala Giulești, de Ia 
ora 17 : Voința — Politehnica 
Brașov (f. B), „U“ — Pedagogic 
Constanța (f. B).

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 14 : România — Ungaria
(mase, și fem.).

RUGBY. Teren Parcul Copilu
lui. ora 16.30 : Grlvlța roșie — 
Știința Petroșani.

VOLEI. Sala Dinamo, ora 16,30 : 
Viitorul — A.S.E. (B f.) ; ora 
17.30 : Dinamo — C.P.B. (A f.) S 
Ora 18.30 : Flacăra roșie — Uni
versitatea Buc. (B f.). Sala Pro
gresul, ora 16.30 : I.E.F.S. — Me
dicina (B m.) ; ora 17.30 : Pro
gresul — Steaua (A m.) ; ora 
19.00 : Progresul — I.E.F.S. (A f.).

LUPTE LIBERE. Sala Steaua 
(calea Plevnei), de la ora 10.30 : 
meciuri din cadrul div. A, etapa 
a IlI-a : Dinamo — Progresul — 
Rapid — Steaua (toate din Bucu
rești).

ATLETISM : stadionul Repu
blicii, de la ora 16,00 : concursul 
inaugural al sezonului in aer 
liber (seniori și juniori).

JUDO. Sala Floreasca, de Ia ora 
9.45 : turul III, recalificări și 
sferturi de finală ale campionate
lor naționale individuale (se
niori).

HUNI
BASCHET. Sala Dinamo, de la 

ora 10 : Steaua — I.C.H.F. (m. A), 
Dinamo — Politehnica Galați 
(m. A) ; sala Arhitectura, de la 
ora 9.30 : Olimpia — „U“ Iași 
(f. B), Arhitectura — I.E.F.S. II 
(f. B) ; sala Politehnica, de la 
ora 11.30 : Politehnica — I.E.F.S. 
(t. A), Rapid II — Politehnica H 
(f. B) ; sala Progresul, de la 
ora 8.30 : I.E.F.S. II — A.S.A. Ba
cău (m. B), „U“ — Farul (m. B), 
Progresul — Rapid (f. .A) ; sala 
Constructorul, de la ora 8.30 : 
Academia militară — — Con

dere remarcabili a interesului 
pentru rezultatul final al com
petițiilor, dar ACEASTA A 
APĂRUT 1N MOD IZBITOR.

Am putut vedea cum spor
tivi angrenați în concurs lup
tau pentru obținerea numărului 
minim de victorii, necesar ca
lificării în faza superioară, iar 
după aceea făceau pur și sim
plu figurație. Am văzut însă 
și sportivi fruntași care, con
siderând concursul o formali
tate și tratîndu-1 ca atare, au 
ratat calificarea.

Fără doar și poate că aces
tea sînt carențe ale sistemului 
(și ale aplicării lui). Pentru a 
nutea supraviețui, se cere ne
apărat remedierea lor. Iar 
dacă remediile nu se vor pu
tea găsi, înseamnă că experi
ența e nereușită, deoarece e- 
llmină caracterul competitiv.

Dar, în afara lipsurilor sis
temului au mai apărut cu a- 
ceastă ocazie și carențe alo 
mentalității și conduitei 
tiviior, ceea ce e mai 
tabil.

Astfel, dacă sportivii 
ori sau cei de cajegorlf in
ferioare au luptat cu tot en
tuziasmul, atît pentru realiza
rea normei de calificare, rit 
și pentru obținerea unui loc 
mai onorabil în clasamentul

spor- 
regre-

juni-

competiției respective, nu a- 
celași lucru se poate spune 
despre unele vîrfurî sportive. 
O bună parte dintre sportivii 
fruntași au îndeplinit doar o 
formalitate prezentîndu-se și 
obținînd norma de clasificare. 
După aceea, însă, nu i-a mai 
interesat nici concursul și nici 
impresia sau exemplul lăsat 
în urtna comportării sau a 
zultatului lor.

Indiferent dacă Maria 
col salu Suzana Ardeleanu 
găsit motive ți în cele din 
mă „înțelegerea" medicului, 
pentru retragerea din concurs, 
iar Nicolae Marinescu și Iosif 
Sepeșiu l-au părăsit în urma 
unei oomportări inexplicabil de 
slabe (să nu piardă „Răzbu
nătorii"), exemplele lor au 
fost la fel de negative și ne
dorite în fața tinerilor care 
luptau pe o planșă alăturată 
sau, poate, chiar pe aceeași, 
cu toată ardoarea, pentru ca
lificare. Nu pot sâ nu pome
nesc și de cazul lui Ștefan 
Ardeleanu care, treci nd grani
ța formalităților și ajungind 
pînă la superficialitate, a ratat 
calificarea în finala campiona
tului național. (NU-1 nimic ! 
Se va califica probabil în e- 
china pentru campionatul mon
dial...).

re-

Vi
au 

ur-

Constatînd cu tristețe toate 
acestea, mi-am pus întrebarea: 
cum de unii sportivi fruntași 
n-au reușit (Încă) să afle că 
în comportarea lor trebuie să 
existe o decență a valorii și 
că aceasta nu se poate mani
festa altfel, decit prin respec
tarea de către ei înșiși a per
sonalității la care le dă drep
tul valoarea ? Și cum de n-au 
reușit Încă să înțeleagă că toc
mai această valoare ii obligă 
la o comportare care să le im
pună personalitatea ? în aces
te gînduri amare au apărut, 
cu ‘ ‘
te, 
ca 
șanu și Mihai Țiu, care prin 
evoluția lor sobră și decentă 
au constituit exemple -demne 
de urmat pentru generațiile 
tinere.

In orice caz, remarca «coa
te în evidență fisuri dintr-o 
latură a pregătirii 
a sportivilor asupra 
trenorii, conducerile 
ale 
dit 
tea

atît mai plăcut eontrastan- 
comportările unor scrimeri 
Olga Szabo, Tănase Mure-

psihologice 
căreia an- 
secțiilor și 
au de să-cluburilor mai 

multe flori, pentru a pu- 
face primăvară...

Cornel GEORGESCU

structorul Iași (m. B), Construc
torul — „U“ Cluj (f. A).

JUDO. Sala Floreasca, de la 
ora 9.30 șl de la ora 18 : semi
finalele și finalele campionatelor 
naționale individuale (seniori).

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 8 : România B — Ungaria 
(mase, șl fem.).

MOTO. Complexul sportiv Me
talul (Pantelimon), de Ia ora 10: 
campionatul municipal de mo- 
tocros.

RUGBY. Teren Vulcan, ora 11 : 
Vulcan—Rulmentul Birlad. Teren 
Progresul, ora 9 ; Progresul— 
Agronomia Cluj.

VOLEI. Sala Giulești, ora 8.30 s 
Rapid — Petrolul Ploiești (A m.); 
ora 9.30 : Medicina — Ceahlăul 
Piatra Neamț (A f.) ; ora 11 : 
Rapid — Penicilina Iași (A f.). 
Sala Dinamo, ora 8 : Universitatea
— Știința Petroșani (B m.) ; ora
9 : Electra — Politehnica Iași
(B m.) ; ora 10.30 : Aurora — 
Viitorul Săvinești (B m.).

FOTBAL. Stadionul „23 August", 
ora 11.45 : Dinamo — Steaua (ti
neret) ; ora 13.45 : Dinamo — 
Steaua (A). Stadionul Progresul, 
ora 11 : Progresul Buc. — Portul 
Constanța (B). Stadionul Poli
tehnica, ora 11 : Sp. Studențesc
— Ceahlăul P. Neamț (B) ; ora 
13 : Sp. Studențesc — Progresul 
Corabia (J). Teren Electronica, 
ora 11 : Electronica Obor — Me
talul Plopeni (C). Teren Laromet, 
ora 9 : Tehnomctal Buc. — Steaua

ora 11 : Tehnometal Buc. — 
I.M.U. Medgidia (C). Teren Vo
ința, ora 9 : Voința Buc. — Auto
buzul Buc. (j) ; ora 11 : Voința 
Buc. — i.t. Constanța (C). Te
ren Sirena, ora 11 : sirena Buc.
— Comerțul Alexandria (C) ; ora 
J’S,*ÎTna-Buc" ~ Petrolul Plo
iești (J). Teren Autobuzul. ora 
11 : AUtObUZUl Buc. — CarnaH Sinaia (C). Teren „23 August'^ri,

Șc' sp' Energia Buc. — 
™'!a <J)- StadionulDinamo, ora 10 : Dinamo Buc. — 

Metalul buc. țj). stadionul Me
talul, ora 13.30 : FI. roșie Buc, — i*. C. Argeș (j).
. 1.A.yLETlSM ■* stadionul Repu
blicii. de la ora 9 : concursul 
inaugural al sezonului în aer 1P 
ber (seniori și juniori).
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MINUTUL 68 AL 
MECIULUI DE LA CLUJ

ADEVĂRUL
i CONTESTAT!
Relatam în cronica me

ciului de la Cluj (Uni
versitatea — Politehni- 

.<Xi lași) faza care a prece
dat înscrierea golului victo
riei gazdelor de către Adam. 
Reproducem din cele publica^ 
te : „min. 68 — minutul gafei 
tușierului Vasilescu. lanul tri
mite în aut la o jumătate de 
metru de fanion, dar 
indică corner. Execut 
ieanu, Pexa șterge cu capul și 
Adam"... Finalul îl cunoașteți.

Totul ni se părea limpede, 
clar ca bună ziua. Nimic 
încurcat, nimic care să cre
eze confuzie în interpretarea 
celor relatate. N-aveam nici 
un fel de dubiu, pentru că 
văzusem foarte bine faza res
pectivă, și nu numai noi.

lată, însă, că la redacție 
ne-a vizitat tov. Gh. Vasiles
cu, arbitrul de linie în cauză. 
Era vădit supărat. Conside
ram că nemulțumirea sa este 
expresia reproșului față de o 
neatenfie de o fracțiune de 
secundă. Dar nu. Dînsul era 
supărat pe cronicarul ziaru
lui, căruia a venit să-i pună 
două întrebări (dar n-au fost 
numai două), însoțite de do- 
rinfa ca răspunsurile să fie 
făcute publice. Cum nu avem 
nimic_
lucru prin intermediul rîndu- 
rilor de fafă.

„Unde ați stat dv ?“) „La 
ce înălțime se afla mingea 
cînd a ieșit afară ?" ; „Unde 
mă aflam eu ?"; „Oare ați 
văzut mai bine ca mine" ? 
lată cîteva dintre întrebările- 
chestionar ale tov. Vasilescu. 
Am apelat atunci la elemen
tele cele mai utile, la creion 
și hîrtie, pentru o schiță, la 
descrierea fazei în amănunt. 
Dar arbitrul Vasilescu nu s-a 
lăsat convins. Noi am vrut, 
în fond, să dovedim veridici
tatea celor afirmate în croni
că și netemeinicia temerilor 
sale (fapt ce ar putea să ne 
supere pe noi), precum că 
autorul transmisiei i-ar purta 
pică și l-ar urmări. O presu
punere cu totul greșită, mai 
cu seamă că în discuția de 
luni tov. Vasilescu a recunos
cut că un asemenea motiv nu 
există.

Spre cinstea lor, cîțiva pro
fesori de educație fizică și 
ziariști din Cluj, aflați la 
masa presei, au remarcat ime
diat după înscrierea 
că balonul ieșise de 
aut și nu în corner, 
vește cuvîntul folosit 
tare („minutul 68 — 
gafei tușierului...") dacă el e 
considerat de arbitru nepotri
vit, ofensator, ce i-ar putea 
diminua autoritatea pe linie 
profesională (de ce s-o fi 
ajungînd pînă aici ?), ne ce
rem scuzele de rigoare și fa
cem următoarea modificare : 
„Min. 68 — minutul gravei 
greșeli comisă de tușier, care 
a influențat 
meciului".

ute publice. Cum nu avem 
lie de ascuns, facem acest

golului 
fapt în 
Cît pri- 
în rela- 
minutu!

rezultaful final al

al a
că nu e lipsită 
aprecierea obser-

P.S. Credem 
de importanță 
vatorulul federal N. ROȘCULEȚ, 
privind arbitrajul de la Cluj. 
Iată ee a consemnat cunoscutul 
specialist în raportul său : „Prin 
modul (sportiv) în care au evo
luat cele două formații, meciul 
nu a creat probleme dificile 
arbitraj. Dar unele decizii au 
fost eronate, alte abateri nesanc
ționate (...) A DICTAT O LO
VITURA DE COLȚ (n.n. — se re- 

dar 
ÎN 
LA 

DE ALTFEL
Apoi, 
mult 

care-1

de

feră la arbitrul de centru, 
tușierul a indicat cornerul) 
LOC DE ARUNCARE DE 
MARGINE, CIND
S-A MARCAT UN GOLM... 
observatorul se referă mal 
la arbitrul de centru pe 
notează în final cu două stele.

EVIDENȚIERI Șl SANCȚIUNI 
IN RlNDURILE ARBITRILOR
In ultima sa ședință, Colegiul 

central, al arbitrilor a făcut o 
serie de evidențieri din rîndurue 
cavalerilor fluierului care au 
condus meciuri din diviziile n 
și C. Este vorba de Emanoii 
Sterescu, M. Marinescu și I. 
Constantin, toți din Pitești, care 
au condus excelent Jocul de divi
zia C, Mașini unelte—Electronica 
Constanța. Echipa Învinsă — 
Electrica — a ținut să-i felicite 
telegrafic. De asemenea, s-a 
remarcat brigada condusă de 
Silviu Stăncescu la Jocul Șoimii 
Buzău — Ancora Galați.

In schimb, au fost sancționați : 
Gavrilă Pop (o lună) și O. Calu- 
gherovlcl (6 săptămtni) pentru 
greșelile comise la meciul de 
divizia B Progresul București 
— știința Bacău; Al. Alexe, 
Aurei pop șl Cristache Corbu 
(două săptămtni) pentru că nu 
au trimis In timp util rapoar
tele de arbitraj.

Colegiul nu a luat încă in 
discuție cazul arbitrului Al. Totn 
care, fiind Ia linie, nu a sem
nalat situația de ofsaid din care 
Metalul Hunedoara a realizat 
golul egalizator In meciul cu 
Metalul Tr. Severin, lntilniro 
clștigată de hunedoren! cu 2—1.

RELUAT PREGAllllILf
După cum am anunțat ta 

timpul respectiv, fundașul 
central al Politehnicii Iași, 
V. Stoicescu, a contractat o 
hepatită, tn urma căreia a 
fost indisponibil un timp în
delungat. O știre care ne-a 
parvenit din Iași, ne-a adus 
la cunoștință că V. Stoicescu 
s-a refăcut și a început să 
facă antrenamente ușoare, în 
sală.

MÎINE. ETAPA A XIX-A A DIVIZIEI A
• DINAMO BUCUREȘTI-STEAUA, UN DERBY DE TRADIȚIE, CU PREMISE 
SPECTACULARE • LA BRAȘOV: REÎNTÎLNIRE V. STĂNESCU - RAPID ȘI 
RĂDUCANU - ADAMACHE ÎN DUEL DIRECT! • FARUL-LANSAT VA FACE 
O HALTĂ OBLIGATORIE LA PLOIEȘTI ?• „U“ CLUJ ÎNCEARCĂ SĂ REEDITEZE, 
LA PITEȘTI, SURPRIZA DIN CAMPIONATUL TRECUT • UNDE SE VOR VĂRSA 

CELE DOUA PUNCTE: IN SOMEȘ SAU IN CRIȘ?
U.T.A. JIUL

Textiiiștii tint optimiști
După victoria obținută în 

meciul cu Crișul, textiiiștii 
privesc cu încredere viitoarea 
lor întâlnire, cea cu Jiul. An
trenamentele din cursul aces
tei săptămîni au avut mai 
mult un scop tactic. U.T.A. a 
susținut joi un meci de veri
ficare, având drept partenere, 
o repriză — echipa de tineret 
(scor 4—0) și o altă repriză — 
formația de juniori (1—0). Pen
tru duminică antrenorii anun
ță următoarea echipă : Gornea 
— Birău, Lereter, Pojoni, Bro- 
șovschi, Axente, Petescu, Do- 
mide, Moț, Dembrovschi, FI. 
Dumitrescu.

ȘTEFAN IACOB 
coresp. principal

C.F.R. CLUJ—CRIȘUL 
Optimism în tabăra 

ceferiștilor
Localnicii speră într-un 

succes, dar acest lucru 
face să nu recunoască că

nou 
nu-i 
par-

Fotbaliștii de la Jiul 
se gîndesc la o 

surpriză...
cadrul pregătirilor 

Ie-a efectuat în vederea
în

care
meciului de la Arad, Jiul a 
întâlnit joi, într-un meci de

Catona : Trenule, trenuțule, 
nu mă supăra, drăguțule.

Ivan — Martinovicl, Niță, O- 
blemenco, Bălan. Rezerve : 
Oprea, Țană, Tacol și Neagu. 

ȘTEFAN GURGUI 
coresp. principal
Mureșenii mai 

păstrează speranțe».
etape, echipa din 
se zbate să obțină 
fără să reușească 
nici măcar acasă ! 

săptămînă, Bone a
mod special cu ata- 

nu-și găsește încă 
cea mai fericită, 

la Bistrița, mureșe-

De trei 
Tg. Mureș 
o victorie, 
acest lucru 
In această 
lucrat în 
cui, care 
„formula" 
(Miercuri, 
nii au făcut 2—2 cu echipa lo
cală !). Cuvint de ordine la 
A.S.A. : „Ia Craiova ne vom 
vinde greu pielea !« Echipa 
probabilă : » Bay
Dondoș, Ispir (un nume nou), 
Hajnal (Czako), ", 
(Ciutac), Can!arc, Naghi, Nis- 

Lucaci.
CONSTANTIN ALBU 

corespondent

Șleam,

Siko, Dodu

F.C. ARGEȘ 
CLUJ

„U"

mo Bacău, antrenorul Ș. Jus
tin ne-a declarat că echipa sa 
va juca numai la victorie. 
„Orice punct pierdut acasă — 
a continuat ei — înseamnă, de 

divizia B. Și nici nu

-

Concursuri hipice moldo
venești !

Ozon : Curaj, copii! 
punct ne mai desparte!

verificare, pe divizionara C 
Știința Petroșani. Scor : 3—0 
(3—0) ; au marcat Ion Con
stantin, Libardi și Peronescu.

Iată ce ne-a declarat antre
norul Titus OZON, în legătură 
cu jocul de la Arad : „Știm 
că adversarii noștri de dumi
nică se află intr-o formă bună 
și sperăm să oferim publicu
lui arădean un spectacol fotba
listic de ținută". Formația pro
babilă : Stan — Talpai, Geor- 
gevici, Georgescu, Matei Po
pescu, Remus Popa, Marines
cu, Peronescu. Ion Constantin, 
Libardi. Naidin.

ȘT. BĂLOI — coresp.

STEAGUL ROȘU 
RAPID

Brașovenii 
vor să confirme

Stegarii vor ca și în fața 
derului să se comporte bine 
și să confirme, astfel, ultimele 
lor evoluții, cu atît mai mult 
cu cît joacă in fața propriilor 
susținători.

Antrenorii Valentin STA- 
NESCU și Nicolae PROCA vor 
utiliza aceeași formație de la 
Petroșani. Adică, Adamache — 
Ivăncescu, Jenei, Olteanu, 
Rusu, Pescaru, Radar, Necu- 
la, Florescu, Balint, Drăgoi. 
Nu este exclusă reintrarea lui 
Gyorfi, complet restabilit.

CAROL GRUIA 
coresp. principal

La poarta Brașovului (Ada
mache)

Reintră Dinu ?
Rapldiștii au întîlnit joi, 

tr-un joc-școală, echipa 
■tineret-rezerve a clubului, 
aceeași zi, la ora prînzului, 
s-au „îmbarcat" în autobuz, 
destinația Predeal, unde i 
au făcut un ușor antrenament.

Antrenorul Marin Bărbules- 
cu a anunțat pînă acum de 
două ori reintrarea lui Dinu, 
în linia de mijloc a Rapidului. 
Pentru meciul cu Steagul roșu 
n-a mai făcut-o, și asta ne 
face să credem că Dinu... va 
reintra tocmai miine ; proba
bil, în locul lui Ștraț, ușor 
accidentat.

Echipa probabilă : Răduca- 
nu — Pop, Lupeseu, Dan, 
Greavu, Angelesott, Dumitru, 
Petreanu, Ștraț (Dinu), Neagu, 
Codreanu.

în
de 
In 

, ei 
cu 

ieri

MÎINE ÎNCEPE RETURUL
CAMPIONATULUI

DE JUNIORIREPUBLICAN
Campionatul republican de ju

niori se reia miine în condițiile 
de efervescență care mar
chează actuala etapă a evo
luției fotbalului românesc. Discu
tând cu FLOREA TANAȘESCU, 

< secretar al F.R.F., am aflat ce 
I așteaptă federația de la returul 
celor mal tineri fotbaliști români.

pe 
. . . . . . Ju-
2) Mărirea disciplinei 

au fost numeroase ea- 
indisclpllnă) : 3) Ridica- 
noi elemente apte de a

„1) O creștere tehnică, 
ansamblu, pe echipe și pe 
cători ;
(în tur 
zuri de 
rea de 
promova în diviziile superioare‘‘. 
Subscriem întrutotul gînd urii or 
și dorințelor secretarului F.R.F.

tida cu Crișul este destul de 
dificilă. Este așteptată o re
plică dîrză a Crișului, care va 
căuta să recupereze din punc
tele pierdute in partida cu 
U.T.A.

C.F.R.-ul va alinia forma
ția din jocurile precedente : 
Mărculescu — Soos, Costea, 
Dragomir, Cojocaru, Roman, 
Stîncel. Țegean, Soo, Ionescu, 
Petrescu.

M. VICTOR — coresp.

După „dușul rece"
Desigur, înfringerea suferită 

pe teren propriu în fața 
U.T.A.-ei nu se uită așa de 
ușor. Se pare că „dușul rece" 
i-a ambiționat pe jucătorii o- 

" rădeni care în această săptă
mînă au făcut o pregătire 
intensă pentru jocul de dumi
nică. Crișul a întîlnit în meci 
amical pe 
3—1) șî a 
școală cu

Echipa
— Balogh,
Popovici, Sătmăreanu. N. Ale
xandru, Arnoțchi, Kun II. Dă- 
răban, Cociș.

I. GHIȘA 
coresp. principal

UNIV. CRAIOVA — 
A.S. ARMATA 

MUREȘ
Craiovenii vor să 

răzbune pe A.
Armata I

După plinul de la Constan
ța (cu cele patru goluri 
mite) studenții craioveni

Accentul s-a pus pe... 
lipsuri

în afară de antrenamente, 
piteștenii au susținut un joc- 
școală în compania echipei de 
tineret-rezerve cu scopul de a 
se retușa unele deficiențe sem
nalate în precedentele etape 
ale returului. Componenții e- 
chipei gazdă se prezintă bine 
și — cu o excepție — nu se 
pun probleme în alcătuirea^ e- 
chipei. Doar utilizarea 
bu este incertă. Dar 
Olteanu i se termină

vrem să auzim despre acest 
lucru...“

Iată „ll'Me de la care spec
tatorii ieșeni așteaptă dumini
că o victorie : Constantinescu 
— Gavril, lanul, Alecu, Romi- 
lă, Simionaș (Andrioaie), Con- 
tardo, Manca, Moldoveanu, Cu- 
perman, Goliao (Simionaș).

D. DIACONESCU 
coresp. principal

lui Bar- 
cum lui 
suspen

Minerul Bihor (scor 
mai susținut 
formația de 
preconizată :

Sărac, E.

un joc- 
tineret. 
Catona 
Naghi,

TG.
Dobrin t 

me! Sint
Servește-te Ada- 

ionatane de 
tești !

Pi-

de

Băcăuanii doresc 
să recîștige simpatia 

suporterilor
Antrenorul V. Neagu este 

conștient de dificultatea întîl- 
nirii de la Iași. Joi, dinamo- 
viștii au susținut un joc-școa- 
lă in familie. Toți jucătorii 
băcăuani sînt hotăriți să re
cîștige simpatia suporterilor, 
începlnd chiar de duminică !

Formația probabilă : Gliiță 
— Kiss, Nedelcu. Vellcu, Co- 
mănescu, Vătafu, Duțan, Pană, 
Dembrovschi, Ene Daniel, Bă- 
Iuță.

ILIE IANCU 
coresp. principal

Plătește cine nu trebuie !

resc să se răzbune pe primul 
ieșit în cale... Deci, A.S.A. 
Tg. Mureș ! Craiovenii au de 
rezolvat insă cîteva probleme 
în apărare, unde o serie de 
jucători sint accidentați ; Nicu
lescu, de pildă, nu va juca în 
mod cert. După antrenamentul 
efectuat vineri, antrenorul Ște
fan Coidum s-a stabilit, în 
principiu, la următorul „11“:

Papuc — Deselnicu, Mincă, 
Bitlan, Velea — Strimbeanu,

darea, problema postului 
fundaș central e rezolvată.

Formația probabilă : Nicu
lescu — Pigulea, Olteanu, Vlad, 
Ivan II, Prepurgel, Nuțu (Ște
fănescu), Cîreiumărescn (Roșu), 
Radu, Dobrin, Jercan.

I. FEȚEANU 
coresp. principal

U" Cluj — La Cozia
Luni, marți, miercuri și joi, 

„U“ s-a pus accentul pe 
îmbunătățirea pregătirii fizice 
generale, pe exersarea unor 
scheme tactice de joc, avin- 
du-se în vedere și jocul înain
tării deși e vorba de o partidă 
în deplasare.

Vineri 
au plecat spre 
buzul, urmînd 
pas la Cozia, 
probabil, 
lui.

Echipa 
— Crețu, 
peanu „ . 
Anca, Oprea, Uifăleanu, Adam, 
Barbu (Munteanu).
V,

PETROLUL — FARUL
Tradiția • de partea 

Petrolului
Evident, că în partida Petro

lul — Farul 61nt în joc punc
tele din clasament, dar, în 
același timp, lupta se dă și 
pentru menținerea sau infir
marea tradiției, știut fiind că, 
pe teren propriu, Petrolul n-a

dimineața studenții 
Pitești cu auto- 
să facă un po

und® vor sta, 
în ziua meciu- cîndpînă

probabilă : Moldovan 
Pexa, Solomon, Cîm- 
(Șoptereanu), Neșu,

Poftiți! Plonjați, de 
vă aștept!

niciodată de că-

MORE A — coresp. principal

POLITEHNICA — 
DINAMO BACĂU

S. Justin : „Orice punct 
pierdut acasă : 

Divizia Bl"
Studenții ieșeni s-au antre

nat toată săptămîna cu multă 
conștiinciozitate. Referitor la 
partida de duminică, cu Dina-

fost întrecut 
tre Farul.

Joi a avut 
formația UZUC, din campiona
tul județean. Scor : 4—0. Pe
trolul se bizuie, duminică, pe 
următorul unsprezece : Mlhai 
Ionescu — Gruber, Bădin, Flo
re», Mocanu, Iuhasz, Cringașu, 
Dincuță, Groza, Cotigă (Sfir- 
logea), Moraru,

A. VLASCEANU 
coresp. principal

.loc un meci cu

TRICOLORII IN MIJLOCUL
PIONIERILOR...

— Băieți, astăzi după-amia- 
ză vom primi vizita „trico
lorilor" !...

Atît și a fost 
pionierii Școlii 
189 să înțeleagă 
ba de fotbaliștii 
țional. Discuții 
între grupuri de „cravate ro
șii", atmosferă însuflețită în 
clase.

La ora sosirii tricolorilor, 
nu numai elevii de la „189" 
ci aproape întreaga populație 
școlară a cartierului-oraș 
Berceni-Sud era prezentă să i 
întîmpine pe sportivii care 
ne vor reprezenta în Mexic.

★
Antrenorul federal, prof. 

Angelo Niculescu, a povestit 
pe scurt momentele mai im
portante din turneul între
prins de fotbaliștii noștri în 
America de Sud, dînd o se
rie de amănunte inedite, în 
legătură cu meciurile susți
nute în Brazilia și Peru, ca 
și asupra întîlnirilor cu co
piii din aceste țări. Apoi, 
Dinu a povestit micilor as
cultători ce l-a impresionat 
mai mult . acest turneu: 
jocul de înaltă clasă al echi
pelor braziliene, 
cu care au fost 
fotbaliștii jjjoștri,

de ajuns ca 
generale nr. 
că este vor- 
din lotul na- 
în recreații,

simpatia 
îin conjurați 
aprecierile

de care se bucură România.
După aceea pionierii au pus 

întrebări. Lui Sătmăreanu, lui 
Dinu, lui Hălmăgeanu, antre
norului federal- Cînd și-au 
început activitatea sportivă? 
De ce au ales fotbalul? Ce sa
tisfacții le-a adus această 
disciplină? O întrebare mai 
pretențioasă a formulat-o pio
nierul Cornel Stănescu:

— Ce este fotbalul s sport 
sau artă ?...

— Și sport și artă, a răs
puns prof. Angelo N icul eseu. 
Totul este să știi să armoni
zezi cele două noțiuni, ajun- 
gînd să le contopești. Spor
tul presupune pregătire 
că, rezistență deosebită, 
rit de fair-play; arta — 
iestrie tehnică și gîndire 
tică, finețe și fantezie.

★

Farul va juca ofensiv I
Constănțenii sint hotăriți să 

prezinte la Ploiești aceeași 
formație cu care au realizat 
•cel 4—0 cu Universitatea Cra
iova. Deși în deplasare, Farul 
se bizuie cel mai mult pe li
nia de atac, alcătuită, de alt
fel, din jucători redutabili, 
care pot decide eoarta unui 
meci. De aceea, în ultimele 
zile au fost exersate mai ales 
scheme de contraatac, cu șu
turi Ia poartă, chiar din pozi
ții mai puțin prielnice.

Culorile Farului vor fi apă
rate de Ștefănescu — Anto
nescu, Mareș, Koszka, PIcșa, 
Tănase, D. Popescu, Sorin A- 
vram, Sasu. Tufan. Kallo. Re
zerve : Stoica, Ologu și Badea.

CORNEL POPA 
coresp. principal

Desene de Neagu RADULESCU

fizi- 
spî- 
mă- 
tac-

La plecare, flori, multe bu
chete de flori pentru fiecare 
„tricolor" și — ca surpriză 
— un uriaș tort confecționat 
de cercul de gospodine al 
școlii (în toate cazurile, pio
niere !) ornat cu... urarea 
„Succes în Mexic, fotbaliști
lor României !“

Zl.sfo sa intîmplat într-o 
după <imiază obișnuită, la 
Școala generală nr. 189„.

A mințeam în știrea apă- 
Z4 rută in „Sportul" că 

arbitrul partidei T.V.G. 
— Progresul, Ion LEAHE- 
VICI, a refuzat „alb-albaștri- 
lor" două goluri absolut va
labile. Valabile după pâre’ 
rea noastră sau, mai bine 
spus, după aceea... a regula
mentului. Conducătorul jocu
lui a anulat mai întii — 
fără nici un motiv — în min. 
22, un gol (superb) marcat, 
cu capul, de Dudu Georges
cu. Dar prima eroare avea să 
pară o nevinovată „scăpare" 
în comparație cu cea din min. 
43, cînd Leahevici a comis o 
gafă de-a dreptul incredibilă. 
El a acordat in acel minut 
un penalty în favoarea ele
vilor lui Victor Stănculescu 
șt Alexandr. Caricaș. Matei

DINAMO STEAUA
Reintrări „in corpore“ la Dinamo
Superstițios sau nu, an

trenorul Nicușor a mutat 
săptămîna aceasta cartie
rul pregătirilor „trupei" 
sale la Snagov, In loc de 
Săftica, cum obișnuia pînă 
acum.

La antrenamente au 
participat, cu regularitate, 
Lică Nunweiller și Dumi
trache, ambii refăcuți în 
urma unor accidente. Prin 
legitimarea portarului An
drei, dinamoviștil au re
zolvat (șl) problema titu
larului postului de portar, 
rămas „vacant" în urma 
dispariției misterioase a 
Iui Coman. Dinu ■ 
coafură ceva mai 
rată — a revenit 
dul „alb-roșilor" 
două săptămîni de 
dare.

probabil: An
drei — Ștefan, Nunweiller 
IV, Dinu,

— cu o 
mode- 

în rîn- 
după 

suspen-
Voinea i Hai, Dumitrache, 

să te iau de proaspăt!

Deleanu, Gher-

gheli, Both, Pîrcălab, Doru 
Popescu, Dumitrache, Nun- 
weiller VI.

X

Ștefan Covaci: derby tradițional 
pronosticuri

de inedit, deDorinței 
noutăți-surpriză pe care 
le așteptam de la antre
norul principal al echipei 
Steaua (recunoscut ca un 
om care-ți poate oferi ori- 
cînd noutăți), $ t e f a n 
Covaci i-a răspuns cu un 
„patent" tradițional:

„Partidele Dinamo — 
Steaua au fost, dintotdea- 
una, jocuri de 1, X, 2. 
Așa este și cea de miine. 
Văd un meci foarte strîns. 
cu un învingător la un gol 
diferență".

Formația probabilă : Su
ciu — Cristache, Ciuga-

tradiționale
Sătmăreanu. Vigu, 

Voinea. Negrea (Naom), 
Pantea. Tătaru, Ștefănes- 
cu, Creiniceanu.

rin,

HALMAGEANU: 
UN JOC ÎN MINA 

PORTARILOR

„Acum doi anî, Coman 
a ciștlgat meciul pentru 
Dinamo ; finala Cupei de 
anul trecut l-a avut ca 
erou principal 
pentru meciul 
prevăd un nou 
pentru unu! 
keeperi".

pe 
de 
rol 
din

Suciu: 
miine. 

decisiv 
goal-

LOTUL DE JUNIORI PENTRU 
MECIUL CU POLONIA

Antrenorul federal GHEORGHE OLA a convocat la Bucu
rești, pentru ziua de luni, lotul national de juniori din care va 
fi ales „11 "-le care va întîlni, la 5 aprilie, la Varșovia, echipa 
Poloniei, în preliminariile turneului U.E.F.A.

PORTARI : Purcaru (Steaua Buc.), Franc (Victoria Cărei), Ion 
Gabriel (Steaua) ; FUNDAȘI : Dobrâu (Dinamo Buc.), Deheleanu 
(Steaua), Sâtmâreanu (Crișul), Hajnal (A.S.A. Tg. Mureș), Sameș 
(Steaua), Ciocan (Minaur Zlatna), Karamalis (Metalul Hune
doara) ; MIJLOCAȘI : G. Sandu (Metalul Buc.), Gligorie (Steaua), 
Vișan (C.F.R. Cluj), Boloni (Chimica Tîrnăveni) ; ATACANT! : 
Atodiresei (U.T.A.), Helvei (Steaua), Gergely (Unirea Cristvr), 
Vlad (Steaua), Nâstase (Progresul Buc.), M. Sandu (Șc. sp. 2 Buc.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA-CRIȘUL LA 15 APRILIE
Partida Universitatea Craiova — Crișul Oradea, care tre

buia să se dispute în cadrul etapei a XVII-a a campionatului 
diviziei naționale A, a fost reprogramată de Comisia centrală 
de competiții și disciplină a F. R. Fotbal pentru ziua de 
miercuri 15 aprilie.

AZI. LA BRAȘOV: METROM-METALUL BUCUREȘTI
9

în urma acordului inter
venit intre cele două echipe, 
F. R. Fotbal a aprobat ca 
meciul Metrom Brașov —

Metalul București, din eta< 
pa a XVIII-a a campiona
tului diviziei B, să se dispu
te azi, la Brașov.

Arbitrii etapei a XVIII-a a diviziei B
SERIA I

• Oțelul Galați — Dună
rea Giurgiu: V. Dumitrescu 
(București) ;

• Știința Bacău — Poiana 
Cîmpina : V. Popa

• Metrom Brașov 
talul București: C. 
(Sibiu) ;

• Flacăra Moreni 
ria Bîrlad : D. Isăcescu (Bucu
rești) ;

• Metalul Tîrgoviște — 
Chimia Suceava : I. Hrisafi 
(București) ;
• Sportul studențesc — 

Ceahlăul P. Neamț: S. Ma- 
taizăr (Craiova);

• Progresul Brăila — Po
litehnica Galați : M. Niță 
(București) ;
• Progresul București — 

Portul Constanța : N. Mogo- 
roașe (Craiova).

LOTO

(Iași); 
— Me- 
Nlțescu

Glo-

SERIA a Il-a
• Metalurgistul — Metalul 

Hunedoara: P. Sotir (Me
diaș) ;

• Olimpia Satu Mare — 
Minerul Anina : Tr. Cruceanu 
( A •
• C.F.R. Arad — Politeh

nica Timișoara : I. Cîmpea- 
nu (Cluj);

• C.S.M. Reșița — Meta
lul Tr. Severin : C. Pop (Hu
nedoara) ;
• C.F.R. Timișoara —Olim

pia Oradea : S. Drăgulicl (Tr. 
Severin) ;

• C.S.M. Sibiu — Vagonul 
Arad : O. Comșa (Craiova);

• Electroputere Craiova — 
Chimia Rm. Vîlcea : A. Ben- 
tu (București) ;
• Minerul Baia Mare — 

Gaz metan Mediaș: I. Rus 
(Tg. Mureș).

PRONOSPORT
Concursul Pronosport de miine, 

este așteptat cu viu interes de 
către participant!. Este și nor
mal : „capul de afiș" al pro
gramului îl deține meciul derby 
Dinamo București — Steaua. în 
rest, cele 7 înttlhlrl care com
pletează întreaga etapă a cam
pionatului nostru și cina partide 
din campionatul italian. Iată de 
ce se prevede o participare mult 
mai mare la acest lntersant 
concurs.

Nu vă rămtne decît să vă 
completați și depune buletinele, 
astăzi fiind ULTIMA ZI.
• Programul concursului Pro

nosport nr. 14 din 5 aprilie a.c. 
este următorul : I : A.S.A. Tg. 
Mureș — Steaua ; II : Jiul — 
F. C. Argeș ; III t Rapid — 
U.T. Arad ; IV : Politehnica Iași — 
C.F.R. Cluj ; V : Dinamo Bacău 
— Universitatea Craiova ; VI : 
Dinamo București — Steagul 
roșu ; VII : Farul — Crișul ; 
VIII : Universitatea Cluj — Pe
trolul ; IX : Bar! — Internazl- 
onale ; X : Lanercssi — Samp- 
doria ; XI : Milan — Torino ; 
XII : Napoli — Bologna ; XHI : 
Roma — Fiorentina.
• După succesul înregistrat de

către noua formulă la concursu
rile Pronoexpres obișnuite — la 
18 martie 1970, «»«u atribuit peste 
15.004 cîțtlguri — concursul Pro
noexpres de miercuri 1 aprilie 
1870. vă oferă posibilitatea de a 
obține un premiu important.

Pentru aceasta nu trebuie da* 
cit să vă procurați din vreme 
biletele. Biletele de " 
oferă posibilitatea de 
«pa la ambele extrageri 
șanse mart de clșttg.

LOTO
numerele extrasb 

LA TRAGEREA 
DIN 27 MARTIE 1979

EXTRAGEREA Is
35 27 ii n n 

Fond de premii : 
EXTRAGEREA a

78 40 42 26 71 
Fond de premii : ____
Plata premiilor pentru această 

tragere se va face astfel :
In Capitală : începlnd de stm- 

bătă 4 aprilie pînă | la 11 mai a.c. 
inclusiv.

In țară : începlnd de marți 7 
aprilie ptr.» la 11 mai a.c. In
clusiv. j

« im v* 
a parii* 

ou

683 934 
n-a : 85

624 283

M

lei
37

iei

CIND
ARBITRUL

GAFEAZA...
executat lovitura, portarula

T.U.G.-ului a respins pînă la 
același Matei, care, de data 
asta, a trimis mingea în pla
să. Conform regulamentului 
— gol perfect valabil. După 
părerea (și decizia) lui Lea- 
hevici — nu l Și, astfel, min
gea a fost repusă în joc din 
marginea ireului de 6 m ! ? ! 
In momentele imediat urmă
toare bizarei hotărîri, pe te
ren s-a instaurat o at"i \s/etă

de bflci, cu parlamentări ți 
vociferări din partea „progre
siștilor", care l-au rugat, in 
zadar, pe Leahevici (rețineți, 
fost fotbalist de divizia A) 
să-și „revină"...

Dacă „cavalerul fluierului" 
i-a mărturisit, în teren, lui 
Matei că s-a uluit, cei doi 
arbitri de linie au încercat 
să ne convingă, la cabine, că 
golul a fost anulat din cauza 
unui... ofsaid la Șoangher t 
Ofsaid despre care nici (mă
car) nu putea fi vorba în si
tuația aceea de joc. De unde 
se vede treaba că toți cei 
trei arbitri sînt cam., străini 
de regulamentul jocului de 
fotbal.,

Dumitru VIȘAN



{•’ Fenomenalul 
record a fost rea
lizat doar din 5 
încercări (în loc 
de 91) • Viktor 
Alekseev — un 
om cu o forță le
gendară • La 
primul concurs, re
cordul va fi pul
verizat de haltero
filul sovietic • 
Cum s-au compor
tat halterofilii ro
mâni la Minsk.

A devenit tradițio
nală competiția in
ternațională de hal
tere «Cupa Primă
verii" organizată în 
Uniunea Sovietică. In 
acest an, concursul 
a fost organizat la 
Minsk și a avut un 
bilanț remarcabil. în 
afara unor recorduri 
mondiale obținute în 
diferite probe, unul 
a fost de-a dreptul 
fenomenal ț cel rea

lizat la categoria super- 
grea de VASILI ALEKSEEV, 
care a atins limita mult vi
sată a celor 600 de kilograme I

Viktor Alekseev, gata pentru noi 
recorduri

i.
I.

RADAR
(Urmare din pag. I)

Înclina să acorde fotbalului atri
butele unui show (probabil, pe 
nuanța sa distractiv-artistică, 
contrafăcută), Helenlo Herrera 
consideră depășită — trecută, 
dacă vreți — epoca fotbalului ca 
spectacol In sine.

FOTBALUL A FOST UN SPEC
TACOL, este de părere antre
norul lui A. S. Roma, dar pu
blicul, venind să asiste la el, 
a început să decidă dacă acolo 
X-a muncit bine sau nu. Astfel, 
meciul de fotbal determină, în 
ultimă instanță, un conflict de
venit tot mal dramatic. Supor
terul la parte activă, în desfășu
rarea acestuia, ajungînd pînă la 
violență pentru a-șl impune punc
tul de vedere. Si dc la o aseme
nea aserțiune, H.H. pășește mal 
departe, comparind fotbalul MAI 
MULT CU O CORIDA decît cu 
un spectacol teatral.

Se înfruntau aci, de fapt, doua 
opinii extreme : ÎN TIMP CE 
SCRIITORUL, INTENȚIONÂND SA 
STIGMATIZEZE MAREA DIS
PROPORȚIE DINTRE FOTBAL, 
CA JOC SPORTIV, ȘI PASIUNI
LE DEVASTATOARE PE CARE 
LE NAȘTE („tifo, boala suporte
rului, este produsul alienării"), 
a căutat să rarefleze substanța 
afectivă, loial angajată, a celor 
devotați fotbalului, considerînd a- 
eeste pasiuni gratuite și exage
rate, H.H., luînd apărarea fot
balului, 11 asimilează unei lupte 
pe viață și pe moarte, cuprin- 
zlnd nu numai arena, ci și tri
bunele. Pe acest fundal, invocarea 
de către Moravia a tragicelor e- 
venlmente de la Caserta a apărut 
firească.

Stntem de acord cu faptul că 
publicul gustă azi, cu predilec
ție, spectacolnl fotbalistic încu
nunat de rezultat, DE PERFOR
MANȚA, DAR NU PUTEM Ă- 
CORDA GIR TENDINȚELOR .ȘU 
MANIFESTĂRILOR CARE TRANS
FORMA ÎNTRECEREA SPORTI
VA INTR-O BĂTĂLIE PURTATA 
CU ARMELE VIOLENȚEI, LIP
SEI DE SCRUPUL, AFACERIS
MULUI, ÎN NUMELE DEVIZEI 4 
,-,CEL SLAB SA PIARA 1“

In acest context, pledoaria iul 
H.H. a reliefat brusc, contrar 
voinței sale. TARELE FOTBA
LULUI PROFESIONIST. Comen- 
tind opinia unui student parti
cipant la masa rotundă, conform 
căreia imensele sume investite în 
fotbal macină structura, el era de 
părere ca lucrurile să fie luate 
așa cum atnt. „Noi trebuie să 
schimbăm totul, așa cum a ce
rut-o Moravia, dar atîta timp cît 
nu stntem în stare s-o facem, 
eu voi continua să fiu antrenor, 
iar Moravia să. scrie romane" — 
a spus Herrera, cu o nuanță iro
nică. ||

Nu se poate spune că H.H. n-a 
fost, de astă dată, sincer ; ac
ționar de prim rang la societatea 
anonimă care este fotbalul pro
fesionist Italian, ,-.magul" se stră
duiește din răsputeri să păs
treze cota înaltă a acțiunilor 
acesteia. Dar cum ele nu de
pind numai de eforturile sale, 
ci, în primul rind, de jucători, 
el lansează printre tineri o falsă 
dilemă : ,-,ESTE MAI BINE 
PRACTICI SPORTUL — '
balul profesionist este o 
de practică — DECÎT 
DROGURI”. Deci 5 ORI 
PROFESIONIST, ORI 
SARE. Cu alte cuvinte, 
este un rău necesar,

La concursul de la Minsk a 
participat — așa după cum se 
știe — și o mică delegație de 
sportivi români (F. Balaș, V. 
Davidoiu și I. Hortopan), con
dusă de secretarul general al 
F.R.H.C., Lazăr Baroga.

O scurtă convorbire avută 
cu Lazăr Baroga ne-a schițat 
calitățile excepționale ale lui 
Alekseev, acest super-campion.

— Ce ne puteți spune des
pre noul campion mondial ? 
Cînd și cum s-a afirmat pe 
plan internațional ?

— Nu intenționez să repet 
lucrurile deja cunoscute la 
noi, din coloanele ziarului 
„SPORTUL", 
numai asupra unor 
cunoscute, dar 
Pînă acum cițiva ani, 
Alekseev nici nu 
evidența sportivilor legitimați 
la haltere ! în schimb, era un 
excelent aruncător de ciocan, 
un bun jucător de divizie la 
baschet și volei. Abia 
timii ani, antrenorii au 
să-l ia în seamă. Au 
la un moment dat, că 
manțele lui se vor opri în 
rul a 500 de kilograme — 
zultate devenite obișnuite 
în U.R.S.S., ca și în alte 
ale lumii. Dar Alekseev a per
severat și a reușit mai mult. 
Cum ? La C.M. de la Varșo
via, el nu făcea încă parte 
din lotul reprezentativ. Aceasta 
se întîmpla, deci, cu numai 
6 luni în urmă ! Dar se pare 
că aici i-au fost apreciate po
sibilitățile. Pentru forța de u- 
riaș cu care este înzestrat, 
s-a apreciat că — pentru a se 
putea impune — el trebuie să 
cîștige mai întîi ci te va kilo-

coloanele
. Vreau să insist 

aspecte ne
interesante. 

Vasili 
figura în

în ul- 
început 
crezut, 

perfor- 
ju- 
re- 
azi 
țări

Osăptămînă fără campio
nate mondiale, dacă nu 
socotim pe cele începu

te de ieri la Minsk, reunind 
elita tinerilor scrimeri, ca și 
ultimele secvențe ale marii 
confruntări hocheistice de la 
Stockholm, care ne va face 
cunoștință luni, la căderea 
cortinei, cu deținătorii titlu
lui suprem.

Afiș în care fotbalul urcă 
la rol de vedetă, nu numai 
prin ecourile tot mai insis
tente ale pregătirilor pe care 
le fac participantele la vii
toarea confruntare mexicană, 
ci și prin cîteva întâlniri de 
maxim interes din cadrul 
competiției europene inter-

în decurs 
cu peste 
l-a dez- 
asigurat

grame în greutate. Șl 
de 6 luni a crescut 
20 de kg, ceea ce 
voltat forța și l-a 
stabilitatea.

— Prin urmare, Alekseev nu 
se va opri Ia 600 kg. Cit (și 
pe cînd) se mai așteaptă de 
Ia noul recordman mondial ?

— Alekseev are 
riașe. Are o forță 
tul legendară. Un 
xemplu : 
încercare 
prima a 
217,5 kg ! 
cări mai

resurse u- 
de-a drep- 
singur e- 
din prima 
și tot din 
la aruncat

a smuls 
170 kg, 
realizat

La aceste două miș- 
avea dreptul Ia încă 

patru încercări care i-ar fi 
adus, desigur, un plus de cel 
puțin 10 kg. Cu siguranță că 
la primul concurs reoordul ac
tual va fi pulverizat. La C.E. 
sau la C.M. din acest an Alek
seev va putea atinge, cred, 
cel puțin 620 kg !

— Ce impresie au lăsat hal
terofilii români ?

— La cat. muscă, Hortopan 
a ocupat locul V cu 295 kg, 
obținînd un record la smuls 
(90 kg) ; F. Balaș s-a clasat 
al cincilea cu un rezultat bun 
(412,5 kg), iar V. Davidoiu a 
ocupat locul VII cu 372,5 kg. 
La cat. ușoară, rezultatul lui 
F. Balaș e bun, dar trebuie 
luat în considerare faptul că 
o serie de concurenți sînt foar
te tineri și, deci, cu mari per
spective. Iranianul Delhanav, 
învingător la categoria ușoară, 
a realizat 423 kg și nu are 
decît 19 ani. Pentru a intra 
în rîndul fruntașilor, așteptăm 
de la F. Balaș o performanță 
superioară celei reușite la 
Minsk.

— Ce alte competiții îi aș
teaptă pe halterofilii români ?

— Intre 15 și 19 aprilie e 
programată, la Sofia, „Cupa 
Dunării” — o competiție de 
prim ordin, după care, în luna 
mai, sînt programate campio
natele naționale, iar în iunie, 
în Ungaria, vom participa Ia 
campionatele europene. Lotul 
nostru nu este încă definitivat 
în vederea marilor confrun
tări, DAR VA POT ASIGURA 
CA NU VOR FI INTRODUȘI 
ÎN ECHIPA DECÎT ACEI 
SPORTIVI CARE VOR OBȚI
NE REZULTATE DE REALA 
VALOARE.

TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI TRANSMIT:

ADVERSARE ALE ECHIPEI ROMÂNIEI
CUPA NAȚIUNILOR" LA RUGBY (juniori)

VICTORIE DIFICILĂ
ROMÂNIA—CEHOSLOVACIA 5-3

(prin telefon). 
competi- 

, în sen- 
fost ju- 
terenul 
— pri-

VICHY, 27 
Vineri, programul 
ției a fost modificat, 
sul că partidele au 
cate dimineața pe 
centrului Omnisport 
mele două — și după-amiază. 
pe stadionul Municipal, cele
lalte două. Trebuie arătat că 
vremea a fost neprietenoasă 
încă de la începutul primei 
confruntări (R.F-G.—Portuga
lia) pentru ca apoi să se 
strice și mai mult. Se poate 
chiar spune că cel de al doi
lea meci, dintre România și 
Cehoslovacia, a fost influen
țat în mare măsură de timpul 
nefavorabil.

Intr-adevăr, dimineața ce
rul senin promitea multe, dar 
cu viteza specifică 
zone geografice, în 
de o oră s-a trecut 
capriciile, pe care, 
atribuim... „babelor". S-a în
registrat o scădere bruscă a 
temperaturii, o 
apoi lapoviță 
celor 80 de 
ale celei de a 
nins în toată 
tut un vînt nemilos.

Dimineața, în cuplajul în
vinselor de miercuri, deschi
derea a fost furnizată de me
ciul R.F.G.—Portugalia, vic
toria revenindu-le pe merit 
rugbyștilor vest-germani cu 
un scor edificator : 16—3 
(5-0).

a acestei 
mai puțin 
prin toate 
la noi, le

ploaie rece, 
și de-a lungul 
minute de joc 
doua partide a 
legea și a bă-

Formația României a cîști
gat meciul (presupus vedetă) 
cu 5—3 (0—3), punctele noas
tre fiind înscrise de Bidirel 
(încercare, în min- 61) și de 
Gal (transformare). Rugbyștii 
cehoslovaci au modificat ta
bela de marcaj doar în min. 
32, cînd au reușit 
goal prin Bruno 
fiul... antrenorului

Dacă relatarea 
trecute pe teren 
zuma doar la rezultat, aces
ta ar putea fi considerat to
tuși mulțumitor. Din păcate, 
însă, jocul prestat de repre
zentativa noastră nu merită 
decît critici severe, din 80 
de minute nejucîndu-se decît 
cel mult 5 ca lumea'. Fără 
îndoială că ceva nu este în 
regulă și 
reveni asupra acestui 
neu vom analiza 
comportării slabe a 
zentativei noastre.

Formația României 
următoarea alcătuire : 
Burghelea, Dumitru, Enache, 
Bidirel; Bujor, Barbu; Bo- 
roi, Pasache, C- Octavian; 
Burcea, Dumitrescu; Turlea, 
Munteanu, R. Viorel (Chi- 
ciure-Constantin).

Celelalte rezultate ale zi
lei : FRANȚA-ITALIA 31—6, 
SPANIA—MAROC 16—0.

Duminică, România 
juca pentru locurile 5—6 cu 
formația R. F. a Germaniei.

un drob- 
Kudrna, 

lor.
celor pe- 
s-ar re-

atunci cînd vom 
tur- 

cauzele 
repre-

a avut 
: Gal;

va

Gh. RUSSU-ȘIRIANUIon OCHSENFELD

In această fotografie din arhiva noastră, vedem pe Maria Alexandru și Eleonora Mihalca — 
două dintre jucătoarele care vor reprezenta România la apropiatele C.E. de tenis de masă 
de la Moscova — evoluind acum trei ani, in februarie 1967, în fața aceluiași public moscovit

PANORAMIC SPORTIV EXTERN •

FRANȚA SI SPANIA - PRINCIPALELE
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LISABONA, 27 (prin te
lefon). Surprinzător, plin de 
inedit, a fost acest prim 
contact al handbalului ro
mânesc în „Cupa Latină" 
— competiție de tradiție, 
rezervată echipelor de ti
neret din 7 țări. Am întil- 
nit aici, de la primele ore 
petrecute pe țărmul Atlan
ticului, o atmosferă compe- 
tițională ieșită din comun, 
pe deplin in acord, insă, 
cu temperamentul spectato
rilor lusitani, precum și 
stiluri de joc diferite.

Firește, ar fi multe lu
cruri de adăugat dacă am 
dori să facem un reportaj, 
dar înainte de orice încer
căm să prezentăm cititorilor 
români, profitînd de fap
tul că în desfășurarea com
petiției a intervenit o pau
ză, cite ceva despre echi
pele participante, mai pu
țin cunoscute pe arena in
ternațională, dar prin aceas
ta nu mult inferioare altor 
reprezentative ce s-au nu
mărat, de pildă, printre 
cele 16 participante la tur
neul final al C.M.

Incercînd să 
rarhie valorică 
lecționate ce-și 
tă „Taca Latina 
sete“ 
etape clasamentul .reflectă fi
del raportul de forțe existent 
in disputa pentru primele 
locuri. A devenit evident pen
tru toți cei prezenți seară de 
seară (de fapt, mai corect ar 
trebui spus: noapte de noap
te !) in Palatul sporturilor din 
Lisabona că echipele României, 
Franței și Spaniei aspiră cu 
pretenții pe deplin justificate 
la cucerirea trofeului. Cu alte 
cuvinte, principalii adversari 
ai tinerilor handbaliști români 
sint selecționatele acestor două 
țări. Handbaliștii francezi nu
mără în rîndurile lor doi com- 
ponenți ai selecționatei alinia
te la ultima ediție a C.M. : 
Aggoune și Nita, cărora li se 
adaugă cițiva tineri, dar ex- 
celenți handbaliști. Spre exem
plu, Caillaret — un stingacî 
cu un șut necruțător. De ase
menea, trebuie subliniată va
loarea portarului Barie — un 
Vicha în carne și oase, atit 
ca asemănare fizică cit și ca 
stil — a lui Legrand, Zeka- 
novski și a mulatrului Kauf
man, 
tiva 
prin 
buna 
dind 
tate, 
gă Spania chiar pe linia de

stabilim o ie- 
a celor 7 se- 
dispută aceas
ta andebol de 

vom aprecia că după trei

In general, reprezenta- 
cocoșului galic excelează 
forța sa de șut, prin 
concepție ofensivă, dove- 
o surprinzătoare maturi- 
care i-a ajutat să învin-

sa 
șl fot- 

astfel 
SA IEI 
SPORT 

DECLA- 
sportul 

o supapă 
* unei realități obscure și incerte. 

Era imposibil ca Alberto Mo
ravia să nu contraatace acest 
punct nevralgic al preopinentului 
Bău ■„PREFER SPORTUL AMA
TOR, spune el, dip cauză că 
REPREZINTĂ O ACTIVITATE 
CARE FIINȚEAZĂ PRIN EA 
ÎNSĂȘI, DEZINTERESAT ; 
SPORTUL AR TREBUI PRAC
TICAT DE AMATORI, FARA
STIMULENTUL BANILOR".

Șl răspunztnd, totodată, între
bării unul alt student, Moravia a 
adăugat că energiile tineretului, 
ale publicului sportiv, ar trebui 
dedicate unor țeluri sociale, ÎN 
LOC SA FIE IROSITE ÎN TRI
BUNELE STADIOANELOR. Sim
țind, probabil, nevoia să pre
cizeze CA NU EXCLUDE PRAC
TICAREA SPORTULUI DIN SFE
RA ACTIVITĂȚILOR SOCIALE, 
TONIFIANTE, el a precizat : „Ce 
splendid este să privești băieții 
care joacă fotbal pe terenuri 
fără spectatori".

Cu aceasta, Alberto Moravia a 
Închis cercul argumentărilor sale, 
făcind joncțiunea cu ideea lan
sată la începutul discuției, aceea 
a unicei rațiuni a sportului : 
întregirea armonioasă și dezinte
resată pusă tn slujba dezvoltării 
personalității omului.

cluburi. Miercuri este ziua 
primului contact dintre șe- 
mifinalistele „Cupei campio
nilor europeni" ca și ace
leia reunind pe deținătoarele 
de cupe naționale. C.C.E. ne 
oferă chiar o inedită „fina
lă britanică", ce pune față în 
față pe cele două campioane 
insulare : Celtic Glasgow, re
prezentând Scoția și Leeds 
United, câștigătoarea ultimei 
ediții a campionatului englez. 
Va fi poate chiar și adevă
rata finală a întrecerii, fi
indcă de partea cealaltă a 
tabloului semifinala Fejeno- 
ord Rotterdam — Legia Var
șovia pare sensibil mai es
tompată ca valoare. Deși pre
zența repetată a fotbaliștilor 
olandezi în penultima etapă 
a competiției (anul trecut a-

cest rol a revenit lui Ajax 
Amsterdam) îi recomandă ca 
adevărați specialiști în ma
terie, după cum promovarea 
— pentru prima oară — a 
unei echipe poloneze în se
mifinală, nu poate fi trecută 
cu vederea.

Și o a doua echipă polo
neză a abordat cu suc
ces în acest an între

cerile continentale. Este Gor- 
nik Zabrze care evoluează, 
tot miercuri, în semifinala 
celuilalt turneu de fruntașe 
ale fotbalului european, „Cu
pa cupelor". Adversară îi este 
A S. Roma, echipa unde He
len io Herrera încearcă 
scoată din jobenul său 
magician vechile miracole de 
la Inter. In fine, ultimul

meci semifinal din această 
prestigioasă serie opune două 
nume cu rezonanță : Man
chester City și Schalke 04. 
Deși cu o prezență mai dis
cretă în acest an, 
maresul național, 
cluburi continuă
teze 
lor

entuziasmul 
suporteri.

in pal- 
aceste vechi 
să alimen- 

numeroșilor

frunte cu fosta campioană 
europeană Maria Alexandru.

Și pentru Ia urmă, o în
trecere în fața tablelor 
cu 64 pătrate albe și 

negre. Premiera mondială la 
Belgrad, a unui meci opunînd 
echipa U.R.S.S. și o selecțio
nată mondială, cu cele 4 par
tide Spasski — Fischer „în 
vedetă”. Ce-și poate dori mai 
mult un iubitor de șah ?

Radu VOIA

ASTAZI, LA BRAȘOV,

FINALE DE LUPTE
Prima ediție a campiona

telor de lupte libere rezervate 
elevilor din școlile sportive 
ale învățămintului profesio
nal se încheie astăzi la Bra
șov, o dată cu defășurarea 
întrecerilor finale găzduite 
de sala Tractorul.

să 
de

NUMAI PÎNĂ ÎN TURUL III
Floretiștii români s-au comportat modest in campiO' 

tineret de la Minsknatele mondiale de
MINSK, 27 (prin telefon). 

— Campionatele mondiale 
scrimă pentru tineret au 
ceput astăzi (N.R. ieri) 
proba de floretă-băieți 
care țara noastră era repre
zentată de trei trăgători i Ur- 
sovici. Ștefan

Primul tur 
fost trecut cu 
reprezentanții 
turul II au fost 
Ștefan și Bănică iar în urmă
torul tur a părăsit întrecerea 
și Ursovici. Acesta din urmă 
a tras destul de bine și dacă 
ar fi avut o pregătire mai

de 
în-
cu 
în

și Bănică, 
eliminatoriu a 
succes de toți 
noștri dar în 

eliminați

C. M. DE VOLEI AMINATE?
Federația

președintelui . ........ .......... ....... f ___ r._r_____
F.I.V.B., prin care îi solicită acordul pentru amînarea mondia

lelor (programate inițial pe 12 septembrie), la cer. -ea expresă 
a F.f.S.U., care preciza că vrea să evite numeroase forfait-uri 
posibile^ la jocurile de volei ale Universiadei de la Torino, 
fixată să se desfășoare între 26 agust și 6 septembrie.

In telegramă F.I.V.B. propune ca noi date de desfășurare 
a C.M. de volei 18 septembrie—3 octombrie.

internațională de volei a trimis o telegramă 
F.R.V., dr. _ Petre Dumitrescu, vicepreședinte al

tiparul l I* P. «Informația*, tir. Btezolauu nc. 23—25, București

substanțială în vederea aces
tei importante competiții ar 
fi putut urca mai sus, spre 
vîrful piramidei tinerilor flo- 
retiști ai lumii. Carențele de 
pregătire au influențat și 
comportarea celorlalți doi 
floretiști români i Bănică și 
Ștefan.

Semifinalele au furnizat a- 
salturi extrem de disputate 
care s-au soldat cu califica
rea în ultimul episod al în
trecerii. floretiștilor a urmă
torilor trăgători i Trosin și 
Voloșin (U.R.S.S.), Herter 
(R.D. Germană), Hein (R.F. a 
Gernjaniei), Kalinski (Polo
nia) și Bernkopf (Italia). Ex
cepțional de frumos a tras 
francezul Boscherie care lip
sit lotuși de o suficientă con
diție fizică nu a putut ajunge 
în finala probei.

Sîmbătă se va disputa pro
ba feminină de floretă și fi
nala întrecerii floretiștilor, 
iar duminică sînt programate 
în paralel probele de spadă 
și sabie ale căror finale se 
vor consuma luni după a- 
miază.

Spre sfîrșitul 
viitoare se 
ultimei mari competiții 

a sezonului de iarnă. Schio
rii, hocheiștii și patinatorii vor 
călători spre miază-noapte, 
pentru a găsi zăpada și ghea
ta lucie care să le permită 
disputarea în bune condițiuni 
a întrecerilor Universiadei de 
iarnă (3—9 aprilie). Gazdă le 
este „(ara celor 1000 
lacuri", îndepărtata Finlandă. 
Deschiderea festivă, ca și în
trecerile de schi nordic și pa
tinaj viteză vor avea loc la 
Rovaniemi, foarte aproape de 
Cercul polar. Probele alpine 
(slalom special și uriaș) și mai 
spre nord, la Pyhăfunturi, în 
inima Laponiei. Hocheiștii se 
vor întrece pe patinoarul aco
perit de la Tampere, iar pa
tinajului artistic și ceremoniei 
de închidere a Jocurilor Mon
diale universitare le sînt re
zervate bazelor sportive din 
Helsinki, capitala țârii. Oricît 
de curios ni s-ar putea pă
rea, cei mai mulfi spectatori 
sînt așteptați pentru cursele 
de fond, dacă ne gîndim că 
1.105.000 de finlandezi au luat 
parte anul acesta la „Zilele 
schiului", cuprinzînd curse de 
10 km pentru adulfi și 5 km 
pentru copii. Tn această fără, 
un sfert din numărul total al 
locuitorilor știu să schieze...

Alt eveniment de inte
res major atrage aten
ția iubitorilor sportului 

cu paleta. Miercuri, la Mos
cova, primele mingi de ce
luloid vor zbura peste fileu, 
în a VII-a ediție a campio
natelor europene de tenis de 
masă. Vom aștepta veștile de 
la Palatul Sporturilor 
Lujniki cu justificată emo
ție, fiindcă în această între
cere a dîrzeniei și acurateței 
tehnice sînt angrenate. cu 
șanse, valoroasele reprezen
tante ale țârii noastre, în

Spre sfîi 
viitoare 
ultimei

sâptâmînii 
dă siartul

de

din

BELGRAD: IN FRUNTE
ALLA KUȘNIR!

Cu o rundă înainte de 
terminarea turneului in
ternațional feminin de 
șah de la Belgrad, în cla
sament conduce Alia Kuș- 
nir (U.R.S.S.) cu 
puncte, urmată de 
pioana mondială 
Gaprindașvili cu 12 
Katia Jovanovici cu 
Românca Elisabeta 
hroniade se află pe 
6 cu 8 puncte, în 
victoriei realizate la 
jnovici și a remizei cu Ko- 
narkowska, iar Alexandra 
Nicolau, care a remizat 
partida sa întreruptă cu 
Rujița Jovanovici, ocupă 
locul 8 cu 7*/2 puncte.

12‘/2 
cam- 
Nona 
P și 
10 p. 
Poli- 
locul 
urma 
Vun-

sosire. Parcă ceva mai bine 
instruită tactic, cu un sistem 
defensiv excelent, selecționata 
Spaniei a impresionat prin vi
talitatea ei, prin dîrzenia cu 
care se apără, prin valoarea 
tehnică individuală a compo- 
nenților săi. Tinerii Guesta, 
De Andres, Domenech, Lababa 
sau Bacelles ar fi putut face 
față onorabil în orice forma
ție participantă la turneul fi
nal al C.M. Din pădate, pe cît 
de bine se apără, pe 
greu reușește formația 
lă să finalizeze.

Aceștia sînt viitorii 
sari ai selecționatei române. 
Lor trebuie să le adăugăm și 
reprezentativa țării gazdă, o 
formație cu o bună pregătire 
tehnică individuală, cu cițiva 
șuteri remarcabili (Sote Ma
nuel, Franco). Portughezii, însă 
chiar și jucătorii, iubesc spec
tacolul în handbal, plictisin- 
du-se în fața unui joc precis 
dar eficient. Echipa țării gaz
dă, bine instruită și ceva mai 
calmă, mai reținută, ar putea 
ajunge în mod cert la o va
loare europeană. Dar, spectato
rii împing handbalul portu
ghez spre un spectacol total) 
uitind că și în acest joc spor
tiv valoarea se măsoară în 
puncte.

Călin ANTONESCU

atit de 
spanio-

adver-

0 IMPORTANTĂ
INTERVENȚIE

•>

A LUI A. BRUNDAGE
MUNCHEN, 27 (Ager- 

pres).—Președintele Comi
tetului internațional olim
pic, Avery Brundage, a 
recomandat în mod ex
pres Comitetului olimpic 
al R. F. a Germaniei ca 
în inscripția de pe meda
liile olimpice (emise re
cent in vederea J.O. din 
1972) cuvintul „Deutsch
land” (Germania) să fie 
inlocuit cu Miinehen, în- 
trucît, potrivit 
C.I.O., onoarea 
rii Olimpiadei 
dată totdeauna 
in cazul respectiv orașului 
Miinehen, gazda viitoare
lor Jocuri Olimpice de 
vară.

statutului 
organiză- 

este acor- 
unui oraș.

2—1 cu Chile

VICTORIE DIFICILĂ A FOTBALIȘTILOR BRAZILIENI
RIO DE JANEIRO, 27. — 

Selecționata de fotbal a Bra
ziliei s-a întâlnit din nou cu 
echipa Chile într-un meci 
de verificare pentru campio
natul mondial. Fotbaliștii 
brazilieni, care ciștigaseră 
prima partidă cu 5—0, au în
vins de data aceasta numai 
cu 2—1 (1—1) la capătul unui 
joc presărat cu incidente ce 
l-au determinat pe arbitrul 
Vieira să întrerupă jocul 
timp de 12 minute și să eli
mine dc pe teren 4 jucători : 
Jairzinho și Roberto de la 
gazde. Silva și Laube de la 
oaspeți.

Scorul a fost deschis de 
chilieni prin Castro (min. 
18) și gazdele și-au revenit 
destui de greu, înscriind că
tre sfîrșitul reprizei, datorită 
unui șut puternic al lui 
Carlos Alberto. In repriza a 
doua, brazilienii au prestat 
un joc mai bun, reușind să-și 
asigure victoria prin punctul 
marcat în min. 19 de Rive- 
lino.

Iată echipa prezentată de 
brazilieni: Felix — C. Al
berto, Brito, Joel, Antonio — 
Clodoaldo, Gerson — Jair
zinho, Pele, Roberto, Cesar 
(Rivelino).

Tenismanil români Iile Năstase 
și Ion Țiriac evoluează în turneul 
de la Reggio Calabria. Ei 
calificat în sferturile ' 
ale Drobel de simplu.■
In piscina de 25 m 
Vodnik din Leningrad

de
s-au 

finală

clubului 
început 

de înot.
a

____  _ a 
un concurs internațional 
Iată primii cîștigători : masculin: 
100 m bras — Igor Morșukov 
(U.R.S.S.) 1:05,9 ; 100 m fluture — 
Gheorghi Kulikov (U.R.S.S.) 57,7 ; 
feminin : 100 m bras — Alla Gre
bennikova (U.R.S.S.) 1:16,6 ; 100 
m fluture — Zsuzsa Toth (Unga
ria) 1:09.1.■
Două accidente (fără urmări gra
ve) și trei abandonuri âu marcat 
primele ore de cursă ale Safari-u- 
lui est-african, al cărui start s-a 
dat la Kampala. Automobilul 
Lancia Fulvia, condus de Slmo 
Lampinen și John Davenport a 
fost silit să abandoneze, ca și en
glezul Memsworth, și kenlanul 
Dunton. In cursă au mai 
mas 88 de echipaje.

ră-

fotbal 
înlre 

echipele LeeTis United șl Chelsea. 
Echipa Leeds a eliminat (după 
meci de baraj) cu 1—0 formația 
Manchester United,

Finala cupei Angliei la 
se va disputa anul acesta 
echipele Leeas "

Ciclistul vest-german Rudi Altig 
a cîștigat cursa omnium dispu
tată pe velodromul din Alger. In 
urma lui Altig s-au clasat în

ordine : Gimondl, Adorni șl Brac- 
ke

Antrenorul echipei de fotbal al 
Mexicului, Raul Cardenas, a ex
clus temporar din lot pe jucătorii 
Gabriel Nunez și Ernesto Cisne
ros, care, 'aflîndu-se în cantona
ment la Accapulco, s-au întors 
tîrziu la hotel după ce consu
maseră alcool.

La Praga, In meci retur al semifi
nalelor C.C.E. la bascbet (feminin) 
echipa poloneză Wlsla Cracovia a 
întrecut cu scorul de 55—48 
(23—20) formația Spartak Praga. 
Baschetbalistele poloneze s-au 
calificat în finală, urmînd să întâl
nească echipa sovietică T.T.T. Riga, 
care a eliminat pe Akademik So
fia (71—62 în retur).

In meci retur pentru semifinale
le
la baschet (masculin), 
T.S.K.A. Moscova a întrecut 
scorul de 113—75 (58—42) formația 
Slavia Praga. învingători și în
primul joc (107—79), baschetba- 
liștii sovietici s-au calificat în
finală, urmînd să întîlnească e- 
chipa Italiană Ignis Varese.

Cupei campionilor europeni 
echipa 

cu

Tradiționala cursă ciclistă „Să
geata Brabantului”, disputată la 
Bruxelles, pe distanța de 184 
kilometri, a revenit cunoscutului 
rutier belgian Herman van Sprin- 
gel cu timpul de 4h 25’ (medie o- 
rară de 41,664 km).

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ DE LA STOCKHOLM

HOCHEIȘTII SOVIETICI AU MAI FĂCUT UN PAS SPRE TITLU
Dintre cele două partide ale 

C. M. de hochei urmărite în 
ultimele seri, cea dintre Sue
dia și Finlanda ni s-a părut 
cea mai interesantă, chiar 
dramatică. Gazdele — se pare 
— au început să sufere de 
complexul finlandez și de cite 
ori întîlnesc această formație 
par de nerecunoscut. Nu este 
mai puțin adevărat că lui 
„Tre Kronor’’ i-a lipsit joi sea
ra creierul primei linii de a- 
tac, Ulf Șterner, cr.re continuă 
să fie accidentat. Aceasta însă 
nu le scuză evoluția ștearsă 
din primele două reprize ale 
întâlnirii, Conduși cu 1—0 (A. 
Karlsson în min. 5), finlandezii 
au întors scorul în repriza se
cundă în numai 30 de secun
de (Linnonmaa și P. Lei- 
mu), pentru ca apoi chiar să-1

majoreze prin Mononen (min. 
45). La situația de 1—3, sue
dezii s-au trezit din amorțea
lă și — cu spectrul unul al 
doilea eșec în fața finlandezi
lor — au jucat 13 minute ca 
la carte. Pe rînd, Wickberg, 
Arne Karlsson și S. G. Jo
hansson au percutat poarta lui 
Valtonen, pecetluind scorul. 
Cu această victorie — 4—3 
(1—0, 0—2, 3—1) — gazdele se 
mențin în cursa pentru titlu, 
pe care îl pot reeîștiga acum 
numai în cazul unor succese 
în fața Poloniei și U.R.S.S.

Ieri după-amiază, campionii 
lumii au învins mult mai ușor 
decît era de așteptat echipa 
Cehoslovaciei, apatică și re
semnată parcă de ideea înfrîn- 
gerii. E drept, Dzurilla a fost 
de mai multe ori neatent (are

trei goluri pe conștiință), dar 
în nici un caz nu i se poate 
imputa numai lui slaba rezis
tență opusă selecționatei 
U.R.S.S. Aceasta a cîștigat cu 
5—1 (2—0, 2—0, 1—1) prin go
lurile marcate de Vikulov (2), 
Starșinov, Petrov și Firsov. 
Pentru hocheiștii cehoslovaci a 
înscris Hrbaty.

CLASAMENT
1. U.R.S.S. 9 8 0 1 65—10 162. Suedia 8 6 1 1 39—17 133. Cehoslovacia 9 5 1 3 41—25 a4. Finlanda 8 4 0 4 23—33 85. R.D. Germană 8 0 17 11—45 16. Polonia 8 0 1 7 8—60 1

Astăzi sînt programate par
tidele : R. D. Germană — Fin
landa (ora 12, ora locală) și 
Suedia — Polonia (ora 16).
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