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NOUL SISTEM Of SALARIZARE, 
IMBOID PUTERNIC PENTRU CADRELE 

CARE I FORMEAZĂ, ÎNDRUMĂ 
SI I PREGĂTESC PE SPORTIVII ȚĂRII
în Republica Socialistă Ro

mânia, educația fizică și spor
tul constituie activități de 
interes național, sprijinite de 
către stat, Pentru dezvoltarea 
lor statul acordă, anual, im
portante dotații de la buget.

Activitatea sportivă se des
fășoară în prezent în cadrul 
a 75 cluburi și 4 886 asocia
ții, în care sînt cuprinși sute 
de mii de sportivi.

în această ramură de acti
vitate sînt încadrați în total 
circa 6 000 de salariați, 

sprijiniți de peste 50 000 de 
activiști voluntari.

O dată cu aplicarea noului 
sistem de salarizare în sec
torul educației fizice și spor
tului, fiecare lucrător va be
neficia de un salariu tarifar 
de încadrare, diferențiat pe 
trepte sau gradații, în raport 
cu calitățile profesionale și 
rezultatele obținute în muncă. 
De asemenea, i se va acorda 
■un spor la salariu în raport 
cu vechimea neîntreruptă în 
cadrul aceleiași unități. în 
plus, salariații pot beneficia 
de premii anuale (gratifica-

ții) în funcție de rezultatele 
obținute pe întregul an.

Acest sistem de salarizare, 
fixat pentru unitățile de edu
cație fizică și sport, are la 
bază prevederile noului sis
tem de salarizare aprobat 
prin H.C.M. nr. 914'1968 (în
cadrarea pe funcții, acorda
rea de gradații, a sporului 
de vechime, a gratificațiilor 
anuale etc.) adaptate cores
punzător activității desfășu
rate.

O importanță deosebită s-a 
acordat. în cadrul noului sis
tem de salarizare, formelor 
de cointeresare materială a 
antrenorilor, a căror pregă
tire și conținut al muncii sînt 
asemănătoare cu cele ale ca
drelor didactice (ore de an
trenament, ore de pregătire 
a lecțiilor etc.).

Pentru funcția de antrenor 
se menține diferențierea sa
lariilor tarifare, în raport cu 
categoria profesională obținu-

ing. Andrei RADULESCU 
din Ministerul Muncii

(Continuare în pag. a 2-a)

Unicul gol al derbyului: 
la o lovitură liberă exe
cutată de la 18 m, Gigi 
Tătaru a văzut descoperit 
colțul scurt, iar plonjonul 
tardiv al lui Andrei nu 
va putea opri mingea să 

intre în plasă
Foto : Theo MACARSCHI

COMENTARIUL ETAPEI

SURSA GOLURILOR
• UNDE ȘI CÎND SE GREȘEȘTE ♦ CINE POATE FI JUCĂTOR DE MIJLOC 

O IMPORTANȚA PASEI ÎN DIAGONALĂ
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nou cunoscutul adevăr, care 
se cam neglijează, că singu
ra sursă de goluri — în fot
balul de altădată, ca și în 
jocul modern — este situată 
la mijlocul terenului.

Dar cum construim, sau 
cum ar trebui să construim 
mai bine fazele prielnice de 
gol ?

în combinațiile care se ini
țiază vom crea situații cu 
atît mai multe și mai favo
rabile cu cît pregătirea lor 
se va face cît mai „camuflat" 
posibil, și nu străveziu, 
transparent, același jucător 
purtând prea mult mingea, 
astfel ca adversarul să ghi-

— spre 
dei — 
Militarii 
în mai 
fie la 
Ionului, 
marcare 
mericește 
în cîmpul dinamovist.

Unde și cînd se greșește ?
Sc greșește acolo și atunci 

cînd jucătorii unei echipe 
chiar dacă execută perfect 
pasele scurte de la mijlocul 
terenului — încercînd să-l 
ademenească pe adversar și 
să-l scoată astfel din dispo
zitiv — își continuă acțiu
nea, în direcția de atac, pe 
aceeași parte unde au inițiat

sfîrșitul parti- 
Dumitriu IIT. 

au greșit, însă, 
multe rînduri, 

recepționarea ba- 
fie printr-o de- 
insuficientă nu- 

și nesimultană

atacul și unde rezistenta este 
mai mare și mai organizată, 
în loc de a schimba subit jo
cul pe partea opusă, pentru 
a-i surprinde pe apărători 
răsfirați și în imposibilitate 
imediată de a-i închide spa
țiile libere sau de a asigura 
funcționarea dublajului în 
atacurile de deposedare. A- 
cest lucru a fost bine sesi
zat de echipa Steaua în jo
cul cu Dinamo, însă nu a fost 
aplicat decît sporadic și a- 
nume mai ales atunci cînd 
celelalte formule dădeau 
greș.

(Continuare în pag. a S-a)

apărarea e- 
atrăgîndu-și 
propriul te- 
joc de pase 
combinații
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Prima mutare a partidei dintre Boris Spasski (dreapta) și Bent Larsen n-a Jost făcută de 
vreunul din cei doi jucători, ci de premierul iugoslav Mitia Ribicici, în cadrul festivității 
de deschidere a meciului. (Amă nunte în pag. a 4-a). Telefoto i A.P.-AGERPRES

RUGBYȘTII DE LA GRIVIȚA ROȘIE 
ÎN FRANȚA Șl R.F. a GERMANIEI

Rugbyștii de la Grivița Roșie au pâ râsit Capitala cu destinația Franța, pentru 
a susține un turneu de trei jocuri la Av ignon (joi 2 aprilie), la Beziers (duminică 
5 aprilie) și la Peyrrlatte (miercuri 8 aprilie) cu echipe locale și o partidă în R. F 
a Germaniei, la Hanovra, sîmbătă 11 aprilie.

ÎN RALIUL AFRICII DE VEST
Echipajul automobiliștilor 

Herman — Schuller, concurînd 
pentru Kenya, este învingător 
oficios al celui de al 18-lea 
Raliu al Africii de est, unul 
din cele mai dramatice pe oare 
le-a cunoscut istoria curselor

„Safari". Mașina Datsun—1600 
a învingătorilor a trecut linia 
de sosire, la Nairobi, la ora 
9,32 GMT avînd un cauciuc 
spart. La 15 min. a sosit un 
alt echipaj kenyan, pe Datsun,

de Acgindar Singh, 
japoneză Datsun este 
pe primul loc în clasa- 
mărcilor de automobile

condus 
Firma 
clasată 
mental 
participante Ia această cursă 
pe distanța de 5 500 km.
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SPORTUL MIINE, INANUL 2000

Cu acest număr, ziarul „SPORTUL" inaugurează o anchetă 
de larg interes ți de o actualitate mult mai apropiată decît j 
lasă să se ghicească la prima vedere titlul :

familiei urbane, amplificarea 
și diversificarea serviciilor, 
precum și apropierea lor de

Victor BANCIULESCU

SPORTUL MÎINE, IN ANUL 2000

Printre semnatarii primelor intervenții :
Mircea PADURELEANU, Edmond NICOLAU, Vladimir 
KRASNASESCHI, Ion .. ..................... ...................HOBANA, Sergiu FARCAȘAN

cească numaidecît intențiile 
sau să cîștige timp.

Unde se greșește ? Și 
cum ar trebui să proce
dăm ?

Este bine cum s-a orien
tat duminică 
chipei Steaua, 
adversarul în 
ren. -printr-un 
laterale, de

. scurte și trecînd apoi la 
pase în diagonală spre a 
evita presingul înaintași
lor „albi" și a găsi, prin 
surpriza creată, culoarul 
pentru pasa decisivă în 
adîncime „printre" doi ju
cători. Așa au procedat 
Vigu, Voinea, Tătaru și
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Echipa secundă a țării noastre a avut o comportare mal bună decit reprezentativa A, in- 
trecînd duminică puternica selecționată masculină de popice a Ungariei la un scor categoric : 
5614—5438 p.d. Iată în fotografie pe doi dintre autorii principali ai acestei frumoase victorii, 
reșițenli Iile Băiaș (992) și Iosif Tisinănaru (943) Iansînd bila.

Foto : M. THEO

AZI SOSESC PRIMII OASPEȚI
Al „INTERNAȚIONALELOR"

Klaus Dockhorn 
și Monika Mânnel 
lotul R.D. Germane

ÎNOT

Nici nu mai e chiar așa 
de mult, dacă, stăm să 
ne gindim bine. Este, 

insă, adevărat că, prin defor- 
mație profesională, noi sin- 
tem obișnuiți să numărăm în 
Olimpiade. Va să zică, in 1972 
la Miinchen. Apoi, in 1976 — 
cine știe — poate la Moscova, 
Los Angeles, Florența sau la 
Montreal; pe urmă — cine 
știe — in 1980 la Praga sau in 
altă parte. Orl-um, pentru 
1992, orașul american Colum
bus (Ohio) și-a depus de pe 
acum candidatura, în vederea 
celei de a 500-a aniversări a 
debarcării lui Cristofor Co- 
umb. Nu există nici o îndo- 
ală că Atena va dori, în 1996, 
tă serbeze acasă centenarul 
irimei ediții a Jocurilor O- 
limpice moderne.

Și uite așa, din aproape în 
aproape, iată-ne ajunși, prin
tr-o fericită coincidență, la a- 
nul olimpic 2000, la răscru
cea nu numai a veacurilor ci 
și a mileniilor, la anul care 
ne incită imaginația. Punct de 
miră al anticipatorilor și fu- 
turologilor, anul 2000 este in
terpretat drept baza cea mai 
apropiată a previziunilor lu
mii de miine, intr-o imagine 
care poate fy, de pe acwn.

destul de 
pe suma 
fice la zi.

Asemenea premise ne în
dreptățesc să trecem in revis
tă, măcar sumar, cîteva din 
soluțiile aflate in sfera de 
preocupări a „viitoriștilor" 
(cum i-a numit Sorin Mlado- 
veanu), cu firească aplicație la 
domeniul de care ne ocu
păm.

realistă, întemeiată 
cunoștințelor științi-

PISCINA LA DOMICILIU

vocabularul șahistic, ex- 
„criză de timp" a tre-

Din 
presia 
cut în ” cel al sociologiei ur
bane. Specialiștii care încearcă 
să scruteze viitorul, fac e- 
forturi întru găsirea remediilor 
pentru salvarea timpului care 
devine tot mai tiranic în ma
rile aglomerări orășenești. In 
curgerea sa implacabilă, vre
mea ne lasă tot mai puțin ră
gaz, după îndeplinirea activi
tăților productive, obștești sau 
gospodărești. Cu cît înaintează, 
viața omului — intrată în an
grenajul servitutilor moderne 
— pare să se scurteze.

Iată de ce „vlitoriștii" so
vietici vizează, pentru solu
ționară* „crizei de timp11 •

Pe adresa federației de 
specialitate continuă să 
sosească înscrieri la edi
ția jubiliară a Campiona
telor internaționale de 
inot ale României. R. D. 
Germană va fi reprezen
tată la acest concurs de 
4 tineri înotători : Klaus 
Dockhorn (17:34,8—1500 m 
liber), Werner Schreiber 
(61,0—100 m delfin), Eva 
Miintze (1:20,3—100 m bras) 
și Monika Mănnel (2:31,8— 
200 m delfin). In felul a- 
ccsta, NUMĂRUL ȚARI
LOR CARE AU CONFIR
MAT PARTICIPAREA S-A 
RIDICAT LA OPT. Se 
mai așteaptă confirmarea 
federației iugoslave care, 
probabil, va prezenta în 
competiție sportivii care 
au concurat săptămina 
trecută la Leningrad, în 
cadrul „Marelui premiu 
al ziarului Komsomol- 
skaia Pravda".
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• Astăzi sînt așteptate 
primele delegații, sportivi 
din Italia. Polonia, Ce
hoslovacia, Bulgaria, Aus
tria. Miine sînt anunța}! 
înotătorii din U.R.S.S. șl 
R.D. Germană, iar cei 
din Grecia vor sosi la 
București de abia în ziua 
inaugurală (2 aprilie).

• F. R. Natație a a- 
nunțat că la sfîrșitul în
trecerilor va premia con- 
curenții care au stabilit 
— după tabela internațio
nală de punctaj — cele 
mai bune performanțe.
• întrecerile din aceas

tă săptămînă vor repre
zenta pentru sportivii ro
mâni ȘI SELECȚIA DE
FINITIVA PENTRU E- 
CHIPELE NAȚIONALE 
CE VOR ÎNFRUNTA SE
LECȚIONATELE CEHO
SLOVACIEI, LA CLUJ, IN 
ZILELE DE 18, 18 și 20 
APRILIE.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

(Continuare în pag.

In preliminariile u.e.f.a

La Varșovia, In cadrul preliminariilor turneului 
U.E.F.A., reprezentativa de junio: i a Poloniei a Întrecut 
formația U.R.S.S. cu scorul de 1—0 (1—0).
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„Atletul cosmic" al lut Salvador Oali, transpunerea pe 
plan plastic a unui artist vizionar. (Coperta primului număr 
al revistei spaniole sugestiv numita Sportul 2000).

in masivul grup al celor 
de adolescenți — reuniți 
tr-un concurs republican 
atletism — ne-au atras 
mod deosebit atenția cîteva 
siluete. Și nu pentru că erau 

excelent cizelate (de virtuțile acestui 
desăvîrșit sculptor care este sportul 
beneficiau și alții, multi), ci prin vesti
mentația arborată și prin implicațiile 
(de comportament) ale acesteia.

Departe de noi spiritul filistin care 
ne ar face să spunem că nu ne-au 
plăcut mantourile cu catarame masive, 
cizmele mulate pe gambă, pletele 
blonde lăsate dezinvolt pînă la mijlo
cul spatelui și ochelarii giganfi ce mas
chează figura. Sînt extravaaanje, ju
cării tentante ale unei vîrste cînd sen
timentele de adolescent încearcă să su
grume ultimele tresăriri ale copilăriei.

Am observat, însă, că aceste (în 
aparentă) nevinovate accesorii dezvoltă 
la purtătoare anume sentimente de su
perioritate (aere —• cum le spun cei 
mai multi), afișate cu ostentație față de 
colegele care nu se prevalează de 
„atribute” similare. Am înregistrat, ast
fel, o foarte acidă caracterizare (pri
vind decența vestimentară) pe care o 
atare vedetă a făcut-o unei medaliate, 
copilă modestă căreia nu-i este, pro
babil, foarte simplu să afișeze, în 
comuna unde locuiește, ochelari cît 
roata carului sau zurgălăi care fac 
zgomotul măritor orașe.

Era aici, pe lîngă o vizibilă invidie 
că anonima reușise — crin rezultatul 
obținut — să capteze atenția generală 
și o evidentă conștiință a superiorității 
sale la care nimic n-o îndreptățea, pe 
acea aproximativă copie a Brigitfei 
Bardot, în afara civilizației ei... exte
rioare.

Cazurile de sfidare și de infatuare nu 
se manifestă, însă, numai vizavi de 
partenerii de întrecere mai puțin „so
nori și policromi”, ci se extind și din- 

Icolo de perimetrul arenei sportive în 
forme de manifestare din cele mai di
ferite. Ca aceea a replicii violente și 
ireverențioase Lduceți-vă dracului, pro
vinciali obtuzi”), pe care unele dintre 
speranțele noastre olimpice — tot_ la 
atletism — au aplicat-o locuitorilor 
Câmpulungului cînd aceștia le-au in
criminat exagerările îmbrăcămintii și 
ale comportamentului.

Sau ca o alta, arborată de cîțiva 
boxeri (cu destulă reputație) care au 
preferat, drept răspuns la aceeași se
sizare, să-și dezbrace hainele ți să facă 
o promenadă cu trunchiurile dezgolite, 
arătînd lumii, ca la circ, bicepșii lor 
puternici și piepturile 
străluceau pandantive 
rimi.

Comportări ce lasă 
vin să alimenteze o părere puțin ma

la „lă- 
sați-i în pace, sînt sportivi !*.

Etichetă aplicată impropriu și ne
drept masei generale de sportivi, dar 
cerută de cîțiva care, după expresia 
lui Cornel Oțelea, ar trebui excluși din 
mijlocul nostru. Pentru că sportul este 
moral prin esență iar cei care-i alte
rează cu ceva conținutul nu pot avea 
acces în templul lui I
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I păroase pe care 

de diferite mo-POLONIA-U.R.S.S. (JUNIORI) 1-0 (1-0) |

Ivin să alimenteze o părere puți 
aulitoare sintetizată în formuli

un gust amar și
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RATELE DE DESFĂȘURARE

propunerea
F.I.S.U., acceptată ile 
F.LV.B. și susținută de 
căli c federația bulgară 
(organizatoare). cam
pionatele mondiale de 
volei se vor desfășura

intre 18 septembrie și 
3 octombrie (masculin), 
20 septembrie și 3 oc
tombrie (feminin), cu 
turnee finale la Sofia 
și, respectiv, Varna.

I
I
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Nușa MUȘCELEANU
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ÎN DEZBATEREA PLENARELOR C.J.E.F.S

VÎLCEA: LA ORDINEA ZILEI - SPORIREA (DAR Șl
CONSOLIDAREA) CENTRELOR DE INIȚIERE

De vorbă cu tov. Septimiu Todea, șeful comisiei sportive 
a C.C. al U.T.C., despre cea de a lll-a edifie a Crosului tineretului

Vllcea face parte din 
categoria județelor ti
nere apărute nu de 

mult ne harta țării. Cu alte 
cuvinte, nu i se poate pre
tinde o tradiție în activitatea 
sportivă de performanță. 
Dar o poate căpăta. Există 
suficiente temeiuri pentru o 
asemenea împlinire — un ti
neret bine clădit fizic, cadre 
de specialitate cu o bună 
pregătire, activiști însufle
țiți de dorința de a aduce 
județul în care muncesc în 
prim planul mișcării noas
tre sportive.

O soluție — evident, nu sin
gura — de a prefigura apa
riția fondului de bază al ac
tivității sportive de perfor
manță o constituie centrele 
de inițiere. Iată de ce din 
avalanșa problemelor aflate 
în dezbaterea plenarei acti
vului CJEFS Vîlcea, condusă 
de prof. univ. Leon Teodo- 
rescu, rectorul Institutului 
de Educație Fizică și Sport, 
ne-am propus să o abor
dăm, în mod special, pe a- 
ceasta. De fapt, o asemenea 
problemă de mare actuali
tate a angajat un important 
număr de participanți, care 
și-au expus opiniile și au 
formulat totodată unele su
gestii interesante.

Realitatea demonstrează că 
în acest județ media ini- 
tiaților într-un sport sau al
tul, după preferințe sau ap
titudini, este cu totul insig-

nifiantă — 18. Aceeași reali
tate arată că în rețeaua unor 
astfel de centre nu sînt in* 
cluse discipline care s-ar 
preta foarte bine condițiilor 
județului. Există o prea 
mare predilecție pentru fot
bal, volei, baschet sau gim
nastică. în schimb, nu se 
acordă suficientă atenție 
unor sporturi din categoria 
atleticii grele. Tovarășul Mi
hai Veber (Chimia Rm. Vîl- 
cea) a demonstrat destul de 

luptele, de 
o 

puternică dezvoltare. Iar un 
alt participant la plenară, 
Gheorghe Noadă (Flacăra 6 
Martie), a pledat pentru în
ființarea unor centre de ini
țiere în haltere. Este evi
dent că fată de creșterea 
sensibilă a populației indus
triale (și, deci, și a numă
rului de școli profesionale), 
existenta unor centre de ini
țiere în lupte sau haltere ar 
fi binevenită.

Profilul județului Vîlcea — 
care îmbină fericit absolut 
toate formele de relief — se 
pretează, de asemenea, la 
crearea unor centre de ini
țiere în turism. Or, cercuri 
de acest fel sînt puține, 
chiar la nivelul organizațiilor 
de pionieri. Nesolicitînd 
„condiții speciale”, asemenea 
centre ar trebui să ființeze 
pe lingă fiecare școală gene
rală și în special în cadrul 
acelora situate în zone de

convingător că 
pildă, ar putea cunoaște

neasemuit pitoresc (Valea 
Oltului, Govora, Olănești 
etc). Actualul concurs inițiat 
la orientare. turistică de 
Consiliul Național al Orga’ 
nizațiel Pionierilor, „Roza 
vînturilor", ar fi de dorit 
să însemne, în această di
recție, o invitație la turism 
pentru toate „cravatele 
roșii”. Prezența profesorilor 
de istorie, geografie, științe 
naturale la aceste concursuri, 
alături de comandanții uni
tăților de pionieri, de pro
fesorii de educație fizică, ar 
fi de salutat în toate școlile. 
Stăruim asupra ființării 
unor astfel de cercuri, cu
noscută fiind valoarea neli
mitată a turismului de masă, 
a drumeției, nu numai pen
tru sănătate, ci și ca mijloc 
de cunoaștere a frumuseților 
patriei (în primul rind a ju
dețului >), a trecutului de 
luptă al clasei muncitoare, 
a realizărilor înfăptuite în 
anii socialismului.

Dar, centre de inițiere se 
pot organiza și la alte dis
cipline sportive, de pildă la 
natație și la schi. Cu unele 
inițiative, pe Valea Oltului 
pot fi depistate porțiuni pe 
care să fie amenajate 
„țarcuri” de înot; după cum 
zonele de deal din împre
jurimile unor localități (în- 
cepînd chiar cu orașul- 
reședință al județului) ar 
putea deveni sedii ale unor 
cercuri de schi. începutul

1-au făcut (timid, e drept, 
după propria mărturisire a 
prof. Raul Niculescu) elevii 
Scolii generale din comuna 
Goranu. Poate acest început 
să fie de bun 
termine și pe 
la acțiune...

în orice

augur, să-i de- 
alții să treacă

caz, important 
este ca problema centrelor 
de inițiere să se afle în prim 
planul preocupărilor organi
zațiilor sportive. In acest sens 
este de remarcat că în pla
nul de măsuri prezentat la 
plenară, CJEFS Vîlcea și-a 
propus să sporească numă
rul grupelor de inițiere în 
sport de la 29 în prezent la 
40, iar cifra participanților 
să ajungă la 1 000, Este 
mult ? Este puțin ? Greu de 
apreciat. Ceea ce am dori să 
subliniem însă este ca se
lecția să nu aibă un ca
racter formal (cum se în- 
tîmplă de obicei), iar iniție
rea copiilor să fie încredin
țată unor cadre cu experien
ță — și tehnică, dar și peda
gogică. Să nu sporim numă
rul grupelor de dragul ci
frelor care urmează a fi ra
portate la centru, ci să ur
mărim numai aspectul cali
tativ, eficiența unor iniția
tive, 
nim 
tru 
un
astfel de stil de muncă este 
respectat.

Tiberiu STAMA

Ne propunem să reve
la Rîmnicu Vîlcea pen- 

a vedea în ce măsură 
asemenea principiu, un

SPORTUL MlINE, IN ANUL 2000
(Urmare din pag. 1)

beneficiari. In cartierul Ce- 
riomușki, din Moscova, a fost 
înălțat un „bloc experimental" 
de 16 etaje, cîmp de studiu 
pentru sociologi, psihologi, e- 
conomiști, educatori, chemați 
să verifice și să amelioreze 
previziunile arhitecților și con
structorilor ingenioși, pasionați 
de fața de mîine a lumii. Aici, 
în fața apartamentelor cu pe
reți mobili (manevrabili în 
funcție de necesități), se gă
sesc cîteva din marotele a- 
matorilor de viață în colectiv, 
spre deosebire de iubitorii me
najului Intim: televizorul de 
etaj, sufrageria de etaj, plnă 
și o „bunică de etaj". Ceea ce 
ni se pare însă mult mai im
portant, din punctul nostru de 
vedere, este apariția, la acest 
„bloc experimental", pe lingă 
componentele obișnuite ale u- 
nui asemenea complex (ma
gazine, restaurant, cafenea, 
spălătorie și curățătorie chimi
că) a unei săli de sport și a 
unei piscine „pentru ca locata
rii să nu-și consume din tim
pul liber deplasîndu-se pînă 
la ștrandurile orașului".

Așadar, fără a fi explicită, 
intenția în perspectivă a arhi
tecților moscoviți este de a 
aduce sportul la domiciliul ce
tățenilor, anulînd astfel ar
gumentul obișnuit și scuza o- 
mului modern care apelează 
la „criza de timp” pentru a-și 
motiva absența din arena spor
tului practicat.

noile dimensiuni. în acest scop, 
el preconizează crearea unor 
mari centre cultural-sportive, 
tn plină natură, Se preferință 
la distanță egală față de două- 
trei orașe mari. Aici ar trebui 
construite stadioane, piscine, 
cinematografe, teatre în aer 
liber, restaurante 
caje uriașe (cu 
căilor de acces), 
ascunde faptul că 
prumută cite ceva din parcu
rile de cultură sovietice și din 
parcurile naționale americane. 
El vede realizabilă ideea prin 
efortul concentrat al statului, 
al colectivităților locale, al au
torităților sportive, dacă nu 
chiar printr-un împrumut na
tional !

In aceste uriașe complexe 
ar avea drept de sălaș toate 
disciplinele sportive, cu un 
public potențial permanent de 
zeci de mii de spectatori, cu 
satisfacții pentru toate vira
tele, de la practicanți pînă la 
privitori.

Așadar, orașul sportiv mu
tat la 
mama 
ul la 
nică.

stadioane, 
teatre 

ieftine, par- 
neutralizarea 
Autorul nu 

ideea sa îm-

țară, mal aproape de 
fire, ridicînd week-end- 
rang de activitate zil-

NATURA 
ADUSA PE TERASA

ORAȘUL MUTAT LA 
TARA

Robert Vergne, redactor al 
cotidianului sportiv parizian 

„I’Equipe", gîndește, dimpotri
vă, că motorizarea excesivă a 
vieții moderne împinge tot mal 
mult pe om dincolo de barie
rele orașului, spre natură. A- 
ceastă tentație ar explica, în 
concepția 
preferința 
luată a 
sporturile 
fi pescuitul, golful, sau pur și 
simplu excursia pe picioare 
proprii, ca un complement la 
viața sedentară urbană ți la 
cantitatea Importantă de timp 
petrecut la volanul automobi
lului.

De vreme ce cu timpul ziua 
de lucru și chiar săptămina 
de lucru vor scădea conside
rabil (datorită automatizării), 
Robert Vergne întrevede re
organizarea culturii de masă, 
a recreației, a sportului, la

ziaristului 
tot mai 

citadinilor 
în aer liber,

francez, 
accen- 
pentru 
cum ar

Dimpotrivă, unul dintre cei 
mai reputați „viitoriști" so
vietici, arhitectul N. A. Os
terman, prevede apropierea 
naturii de casa omului. Din 
pricina artificializării extreme 
a mediului urban, se ivește 
necesitatea de a restabili le
gătura între cadrul creat de 
om și natură. „Omul — spune 
arhitectul sovietic — va as
pira întotdeauna spre contac
tul cu natura în stare pură 
și nu cu natura .amenajată» 
sub formă de parcuri și zone 
verzi”. Cu toate acestea, în 
imposibilitatea de a construi 
numai case joase, N.A. Oster
man preconizează „înălțarea9 
naturii la nivelul caselor înal
te, cu 
un fel 
care să 
și la 
stenică

în toate previziunile care 
implică un grad mai înalt de 
viață colectivă, se ivesc pro
bleme de adaptare în planul 
raporturilor sociale. „Unii psi
hologi — spune arhitecta șefă 
din Moscova, Aleksandra Pe- 
trușkova — sînt de părere că, 
pe cît posibil, ar fi de pre
ferat ca locatarii să coabiteze 
pe baza unei vieți profesionale 
comune care, de regulă, a- 
propie oamenii și îi sudea
ză ca grup social. Alții consi
deră, dimpotrivă, că idealul 
ar fi să se asigure o extremă 
diversitate a profesiilor, pen
tru a recompune astfel echili
brul relațiilor sociale spre care 
omul aspiră după orele de 
muncă”.

terase bogat plantate, 
de grădini suspendate 
ofere locuitorilor, chiar 
etajul 60, „policromia 
a unui peisaj înflorit*.

A venit, în sfîrșit, primăvara, anotimpul alergărilor tn 
aer liber, al crosului, acest copil năzdrăvan și necon- 
formist al atletismului căruia îi refuză recorduri, tur

nante sau pantofi cu cuie. Ne-am adresat tovarășului Septimiu 
Todea, șeful Comisiei sportive a C.C. al U.T.C., rugîndu-l să 
ne prezinte cîteva amănunte despre Crosul tinerettdui, com
petiție organizată de U.T.C. și Uniunea Generală a Sindica

telor, ajunsă la a IlI-a ediție, și care tinde să devină o 
manifestare tradițională în sportul nostru de masă.

— V-am ruga mai întîi să 
ne spuneți cîteva cuvinte de
spre scopul acestei competiții 
și modul ei de desfășurare.
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luna iu- 
va vizita 

reprezentati-țara 
va Ghanei, care 
va susține două 
întîlniri. După 

cum se știe, tot în luna iu
nie (in ziua de 21) se va 
disputa un meci așteptat cu 
mare interes : România — 
S.U.A.

• Recent, boxerii Au
rel Mihai (Farul C-ța) și 
Paul Dobrescu (Dinamo 
Buc.) au fost distinși cu 
titlul de maestru al spor
tului.
• Turneul „Strandjata" de 

la Sofia, se va disputa anul 
acesta între 11 și 14 aprilie. 
Din țara noastră vor parti
cipa sportivii Ursulescu sau 
Lumezeanu (semimuscă), Gru- 
iescu (muscă), Gorea sauMa- 
geri (semiușoară), Anton iu 
Vasile (ușoară) și Constanti- 
nescu (semigrea).

• Printre personalitățile 
care vor asista la turneul fi
nal al campionatelor indivi
duale ale țării noastre se nu
mără și dl. Vale Resko, pre
ședintele federației finlande
ze, căruia i s-a trimis o invi
tație oficială. Se știe că, pen
tru prima oară, la aceste fi
nale vor lupta, la fiecare ca
tegorie de greutate, cîte 18— 
20 de boxeri. Tot ca o nou
tate, etapa de zonă a cam
pionatului se va disputa în 
13 centre (față de 4, cum se 
obișnuia în trecut) și anume : 
Satu Mare, Baia Mare, Hune
doara, Turnu-Severin, Sibiu, 
Slatina, Pitești, Suceava, Pia
tra Neamț Brașov, Bacău, 
Brăila, Călărași.

Ne amintim, în acest sens, 
de vizita pe care președintele 
Comitetului olimpic al R.F.G.. 
Willy Daume, a făcut-o la u- 
zinele Tractorul din Brașov, 
unde, văzînd complexul spor
tiv în incinta fabricii, a ex
primat ideea că. după orele 
de lucru, oamenii nu ar fi 
tentați să rămînă și pe terenul 
de spart tot în compania ce
lor cu care au împărțit orele 
de muncă. Dl. Daume pleda 
pentru cluburi orășenești, cu 
latitudinea pentru fiecare om 
de a-și alege mediul sportiv 
care-i convine, luînd în con
siderare și nevoia de varia
ție. Dar, așa cum conchidea 
Aleksandra Petrușkova, „tim
pul va arăta de partea cui e 
dreptatea".

JOCURI IN LOCUL 
SPORTURILOR?

Am început și vom încheia 
cu „foametea de timp”, în a- 
ceastă fază în care mașina se 
substituie omului în domeniul 
efortului fizic. Ne obligă la a- 
ceasta întrebarea pe care și-o 
pune însuși primul cronicar 
român al anului 2000, Mircea 
Malita: „cum va fi folosit 
timpul liber, vast, intim, ne- 
stînjenit, din viața omului, în 
anul 2000 7“. Matematician, 
publicist și diplomat, Mircea 
Malița crede că „omul anului 
2000 va gîndi creator în tim
pul zilei, seara va practica o 
meserie, ca să-și întrețină »im-

țurile și calitățile fizice, prac- 
ticînd sporturi ale dexterități
lor”. ' . “ '
precizează care 
sporturile respective și, din a- 
cest punct de vedere, el ne 
rămine dator. In schimb, spe
culațiile sale privitoare la 
jocuri sînt demne de atenție: 

„Nimic nu este mai agreabil 
și mai conform cu natura o- 
mului decît jocul. Homo lu- 
dens se va deda cu sete la 
practicarea celor mai diverse 
jocuri. Toate competițiile do
minate de reguli fixe, cu sau 
fără intervenția hazardului 
(sporturile fizice fiind un sub
capitol nepredominant), vor fi 
surse de destindere și de as
cuțire a anumitor facultăți. 
Jocurile, avînd aceeași structură 
matematică cu activitățile e- 
conomice, cu negocierile și 
cu unele fapte ale istoriei, ne 
conduc la o mai bună înțele
gere a vieții sociale. Intr-un 
sens, jucătorii de table pot 
intui mai bine războiul greci
lor cu perșii, iar șahiștii sînt 
mai apți să pătrundă natura 
strategiei nucleare, 
bridge va fi 
rectorii de

Din păcate, autorul nu 
ar putea fi

Jocul 
râspîndit între 
întreprinderi".

de 
di-

★

Treci nd in
ideile anticipatorilor, 
meniul 
nu am 
marcăm 
rămine

revistă cîteva 
în 

activitate, 
decît să 
cale care

nostru de 
intenționat 

pîrtia pe o 
deschisă.

din 
do-

T

— Sistemul de desfășurare 
a crosului duce la o treptată 
triere valorică a participan- 
ților, care impune o gradare 
a lungimii parcursurilor de 
alergare...

— Evident, la stabilirea 
distanțelor de desfășurare am 
avut în vedere anumite cri
terii ; de sex, vîrstă și va
loare a concurenților. Astfel, 
s-au stabilit trasee variind 
între 500 și 800 metri pentru 
fete, 800 și 1 500 pentru băieți 
la categoria 15—16 ani, între 
600 și 1000 de metri (fete) 
și 1000 și 2 000 metri (băieți) 
la categoria 17—19 ani și, în 
sfîrșit, între 600 și 1 000 m 
(fete) și 1500—3 000 m (bă
ieți) la ultima categorie de 
vîrstă.

Pînă la încheierea primei 
etape a crosului mai sînt 
puține zile. Este de datoria 
celor care se ocupă cu orga
nizarea și desfășurarea com
petiției la acest nivel — co
misiile sportive din comite
tele U.T.C. din școli și, res
pectiv, cluburile sau asociațiile 
sportive, cu sprijinul comite
telor sindicale și comitetelor 
U.T.C. din întreprinderi și 

profite de 
să folo- 

pentru ca 
nu rămînă 
facem din

— Grosul tineretului este 
o acțiune cu un larg carac
ter de masă, scopul său fiind 
atragerea -unui număr cit 
mai mare de tineri în practi
carea sportului, de a contri
bui la întărirea sănătății, la 
dezvoltarea și călirea orga
nismului și, în același timp, 
de a depista elemente talen
tate pentru activitatea atle
tică de performanță. Organi
zat în toate unitățile adminis- 
trativ-organizatorice, crosul 
este accesibil fiecărui tînăp, din 
orice colț de țară. Competi
ția se desfășoară pe etape, 
avînd deci și un caracter 
selectiv. Etapa I, de masă, a 
și început la nivelul școlilor, 
întreprinderilor, instituțiilor 
etc; îi vor urma etapa pe 
localitate, cea pe județ și, în 
fine, etapa finală pe țară care 
se va desfășura la Timișoara, 
la 10 mai.

— Competiția se adresează 
celor care, dintr-un motiv 
sau altul, n-au frecventat ba
zele sportive. Cum credeți 
că se poate realiza atragerea 
cît mai multor tineri pe sta
dioane ?

— Acordînd o atenție deo
sebită primei etape, lărgin- 
du-i caracterul de masă prin 
organizarea unor faze pe 
clase, secții, sau ani de stu
diu etc. Am rezervat o peri
oadă mai lungă de timp a- 
cestei etape căci primele 
întreceri au avut loc încă în 
toamna anului trecut. Pe de 
altă parte, prin introducerea 
unor stimulenți de ordin a- 
fectiv și chiar material. Cîș- 
tigătorilor fiecărei etape li 
se acordă titluri și tricouri 
de campioni, iar primii cla
sați, pe lingă dreptul de a 
se întrece în etapa imediat 
superioară, primesc diplome și 
premii în obiecte chiar de la 
prima etapă a Crosului. In 
sfîrșit, prin stabilirea a trei 
categorii de vîrstă, atît la 
băieți cît și la fete (15—16 
ani, 17—19 ani și peste 19 
ani) care asigură spiritul de 
echitate necesar oricărei în
treceri sportive.
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17 15
17 14
17 13

1. Dinamo
2. Steaua
3. „U" Cluj

* ,U« Timiș. 17 12
5. Polit. Buc. “ **
6. IEFS
7. ICHF
8. Rapid
9. Polit.

10. Polit. Gal.
11. Comerțul Tg.

17
12. Voința Buc.

17
FEMININ

4.

Bv.

17
17
17
17
17

17

1398—1146 32 
1418—1189 31 
1215—1118 30 
1344—1255 29 
1167—1147 25 
1149—1167 25 
1246—1302 25 
1283—1295 24

8
8
8
7 10
6 11 1126—1319 23

5 12 1237—1307 22 
Mureș

5 12 1173—1304 22

181 16 1104—1311

1. Rapid 13 12 1 871—648
2. Polit. Buc. 13 11 2 979—715
3. IEFS 14 10 4 849—723
4. Mureșul Tg. Mureș

13 7 6 722—685
5. A.S.A. Cluj 13 7 6 748—875
6. Voința Bv. 13 6 7 732—771
7. Crișul Oradea

13 5 8 717—743
8. Constr. Buc. 13 4 9 636—C87
9. Progr. Buc. 13 4 9 682—775

10. „U“ Cluj 14 0 14 662—976

20
20
19

18
17
17
14

3.
4.

25
24
24

„CUPA SPORTUL’
1. Steaua 150 p
2. Dinamo 144 p

,U“ Cluj 124 p 
,U“ Timiș. 114 p

5. Polit. Buc. 85 p
6. IEFS 83 p
7. ICHF 77 p
8. Rapid 76 p
9. Polit. Gal. 63 p

10. Comerțul 54 p
11. Polit. Bv. 49 p
12. Voința 29 p

REZULTATELE EA „B“
Masculin : „U“ Buc. — Farul

50— 71 (17—24), IEFS II — AS A
Bacău 53—59 (25—42), Politehnica 
Iași — Rapid Buzău 89—70 (39—30), 
Constructorul Arad — Știința SI. 
Gheorghe 74—65 (38—33), „U”
Craiova — Medicina Timișoara 
76—71 (32—35), Utilajul Timișoara 
— Politehnica Cluj 44—61 (21—32), 
Academia militară — Constructo
rul lași 67—60 (34—36); feminin : 
Record Cluj — Metalul Salonta
51— 102 (20—50), Foresta Arad —
Voința Oradea 53—51 (30—31), Ra
pid II — Politehnica II 62—41 
(22—19), Voința București — Poli
tehnica Brașov 77—76 (36—43).

ÎN FAT»

FILEU
la tă amănuntele de la meciu

rile masculine din divizia A : 
TRACTORUL BRAȘOV—POLI

TEHNICA GALAȚI (2—3). Par
tidă de mare luptă, terminată 
după 150 de minute cu victoria 
oaspeților. Deși brașovenii au 
avut în setul decisiv 15—14. el 
nu au reușit să realizeze pune-

NOUL SISTEM DE SALARIZARE
(Urmări din pag. 1)

tă (antrenor de categ. IV, III, 
II, I). Acordarea acestor ca
tegorii urmează să se facă, 
în continuare, in condițiile 
stabilite de Regulamentul de 
clasificare a antrenorilor, ela
borat de Consiliul Național 
pentru Educație Fizică ți 
Sport.

Pe viitor, salariile tarifare 
ale antrenorilor nu vor mai 
fi diferențiate pe trei nivele 
cum a fost pînă acum, ci 
numai pe două:

— nivelul I pentru antre
norii cu studii superioare;

— nivelul 
antrenori.

Deoarece 
antrenorilor 
rente cunoștințele tehnico- 
sportive, diferența intre aces
te două nivele va fi de nu
mai 5 la sută în loc de 15 
la sută, Cît a fost pînă în 
prezent.

Pentru antrenorii de fotbal 
— al căror număr, in ra-

II pentru ceilalți

tn activitatea 
sînt preponde-

port cu dezvoltarea acestei 
ramuri sportive, este încă 
insuficient — salarizarea se 
va face după categoria pro
fesională obținută, indiferent 
de studiile absolvite, la nive
lul salariilor aprobate pentru 
antrenorii cu studii superi
oare.

Antrenorii, metodiștii ți in
structorii care contribuie la 
pregătirea sportivilor și la 
realizarea unor performanțe 
deosebite vor beneficia, în 
continuare, de premii excep
ționale aprobate de către 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică șt Sport, pe 
baza Legii nr. 29/1967.

Cota medie de majorare a 
salariilor personalului din 
unitățile de educație fizică

și tpori este de 11,9 la sută, 
iar pentru antrenori de 17,8 
la sută.

Prin aplicarea noului sis
tem de salarizare ți majo
rare a salariilor in unitățile 
de educație fizică ți sport și 
la personalul de specialitate 
S-au creat, pe de o parte, 
premisele înfăptuirii unui nou 
pas pe drumul ridicării con
tinue a nivelului de trai, co
respunzător creșterii poten
țialului economic al țării, iar, 
pe de altă parte, s-a asigu
rat o interdependență mai 
strînsă între nivelul venitu
rilor provenite din salarii și 
rezultatele efective obținute 
de fiecare dintre aceste ca
dre in domeniul sportului din 
țara noastră.

SE ACOMODEAZĂ

IA PEOIESII AU ÎNCEPUT CURSE1E DE TRAP
Asta în- 

un început

TEHNICE :

L U I
tul victorie*. (C. GRUIA 
reap.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA— 
UNIREA TRICOLOR BRĂILA 
(3—2). Aproape două ore șl ju
mătate de joc au fost necesare 
studenților craioveni pentru a 
obține o victorie foarte preți
oasă in lupta pentru evitarea 
retrogradării. (N. PASTRAMA - 
GIU — ooreep.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA— 
DINAMO (2-3). Cele două for
mații au oferit momente de mare 
tensiune dar șl regretabile scă
deri de ritm, greșeli la dublaj 
șl in apărarea la fileu. Au * 
vins po merit bucureștenll, 
o rezistență fizică mal bună. 
STAN — coresp.).

RAPID—PETROLUL (3—1). 
lntîlnirea cu Rapid, voleibaliștii 
da la Petrolul au reușit abia în 
setul IU să desfășoare un joc 
mal aproape de posibilități. Ur
marea a fost că, după c8 au 
cedat cu extremă ușurință pri
mele două seturi, ei s-au impus 
în următorul profltînd, în final, 
șl de trei greșeli copilărești ala 
rapldlștllor. (N.M.).

MINERUL BAIA MARE—VI
ITORUL BACĂU (6—3). Gazdele 
au opus rezistență numai în 
primul set, cedlnd apoi catego
ric în fața unei echipe net su
perioare. (T. TOHĂTAN — co
resp. princip»!).

CLASAMENTUL

In- 
cu 
(I.

In

Potrivit unei vechi 
anecdote, dumi
nică „Vremea a 
ținut cu leul” 
și, ca atare, n-a 
existat ambianța

necesară inaugurării sezonu
lui hipic de la Ploiești 
deși pista, în pofida ploii 
ziua precedentă, a fost 
respunzătoare. Asistenta

din 
co- 

a 
depășit, numeric, așteptările, 
ridicîndu-se la peste 1 000 de 
spectatori.

Așa cum este firesc la în
ceputul sezonului, concu- 
renții s-au prezentat la va
lori destul de diferite.

Pentru început, caii mai 
în formă au fost cei din an
trenamentul lui Vasile 
Gheorghe și Serafim Mi
hăilescu — care, de altfel, 
au trecut victorioși potoul 
în cîte două curse, fiecare. 
Din ansamblul performanțe
lor au impresionat doar evo
luțiile lui Județ, Colina 
Corida — toate situate la 
vel superior celor reușite 
1969.

Normal, unii spectatori 
au putut fi de acord 
comportările mai modeste 
ale unor concurenți, dar, 
așa cum am mai ară
tat, situația este inerentă 
începutului de sezon.

Reprezentanții crescătoriei 
Dor Mărunt și-au adjudecat 
6 din cele 7 alergări ale zi
lei, iar dintre reproducători, 
Vals a avut pentru prima 
oară în carieră doi descen- 
denți învingători In cursul

unei reuniuni, 
seamnă, poate, 
de afirmare.

REZULTATE
I. Distins (S. Onache), Mirel, 
Fresca 46,3; II. Județ (V. 
Gheorghe) ? Gal, Martin 
36,8 ; III. Raport (G. Avram), 
Nepoțel, Tipic 43,1 ; IV. 
Gînd (S. Mihăilescu), Băița, 
Mira 32,2 ; V. Colina (I. Ol
teanul, Foratic, Odinioară 
33,8; VI. Corida (S. Mihăi
lescu), Jiu, Făgaș 31 ; VII. 
Hrișcă (Fi. Pașeă), Efor, Fi
lament 37,4.

Niddy DUMITRESCU

Și 
ni- 
în

nu 
cu

Plsclna acoperită de 
la „23 August- a 
devenit de cîteva 'zi

le cartierul 
ral al 
fruntași 
noastră, 
pind de joi și pî- 
vor lua ‘ 
de a x-a ediții a 

competiție

1. PENICILINA
2. Dinamo
3. Rapid
4. Universitatea
5. Farul
6. I.E.F.S.
7. Medicina
8. C.P.B.
9. Ceahlăul

10. C.S.M. Sibiu
11. Progresul
12. Voința

18 17
18 16
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18

gene- 
Inotăto iilor 

din țara 
care înce-

startul în

instituții — să 
timpul favorabil, 
sească fiecare zi 
scopul crosului să 
un deziderat. Să 
această manifestare o adevă
rată sărbătoare a tineretului. 
Și poate in masa de tineri 
anonimi care se întrec fără 
a urmări un record, fără pan
tofi cu cuie, vom găsi pe 
viitorii campioni și record
mani ai țării la semifond și 
fond.

Atletismul nostru are atîta 
nevoie de ei!

Vladimir MORARU

a
Rugbyul 

prins rădăcini 
la Sibiu

nă duminică 
cadrul celei 
„internaționalelor", 
ce se va desfășura concomitent 
cu concursul republican de pri
măvară. Antrenamentele sînt 
programate atît dimineața cît și 
după-amiaza, întrucît trecerea 
de la bazinele scurte la cele de 
50 m necesită nu numai o aco
modare de cîteva zile, dar chiar 
un efort în plus pentru fami
liarizarea cu noul ritm de înot.

Primele impresii sînt favora
bile. „Piscina — declară prof. 
Gh. Dimeca — pare să fie rapidă, 
Iar apa suficient de limpede 
pentru ca să nu mal asistăm, 
ca de obicei, 1» curse In zig
zag. Elevii mei — exceptînd-o 
pe Agneta Șterner care a lipsit 
de la ultimele antrenamente 
dindu-și examene la I.E.F.S. — 
sînt bine pregătiți Și aștept de 
la el rezultate bune, Slavic va 
concura Ia 100 m (are posibili
tăți de a cobor! sub 55,0), zoo m

liber și 200 m mixt, Iar Cristina 
Balaban în cursele craul și 
mixt. Prezența Înotătoarelor 1- 
taliene o va stimula, desigur, 
pe recordmana țării, capabilă să 
îmbunătățească recordurile na
ționale pe distanțele de 200 m 
șl 400 m."

Și antrenorul reșițenilor, prof. 
Ion Schuster a remarcat — la 
primul contact — calitățile ba- 

toate acestea el nl 
ceva mai sceptic : 
vor suferi la acest 
s-au antrenat toată

zi nulul. Cu 
s-a părut 
„Elevii mei 
concurs. Ei _ ________
iarna într-un bazin de 25 m șl 
trecerea este mult prea rapidă. 
Dacă am mai fi avut măcar 
cîteva zile la dispoziție totul ar 
fi fost în regulă. Așa insă va 
trebui să aștept plnă la meciul 
cu Cehoslovacia, cînd Aimer și 
coechipierii săi vor atinge primul 
vîrf de formă în sezon".

Am întîlnit însă și tehnicieni 
mal optimiști : prof. C. Vlăduță, 
care și-a adus înotătorii în noul 
bazin de abia ieri, și care ne-a 
declarat că trei zile de acomo
dare le vor fi suficiente I

REZULTATE DIN

„CUPA FLACĂRA" LA CICLISM

14 4 45:13 32
14 4 46:23 32
10 8 36:35 28
9 9 33:34 27
9 9 31:34 27
8 10 30:37 26
4 14 26:45 22
4 14 22:43 22
3 15 12:46 21

0 11 0:54 18

DIVIZIA B

Constanța—FEMININ. Voința
Politehnica Galați 3—2, Sănătatea 
Tlrgovlște—Universitatea lași 
3—1, Viitorul Buc.—A.S.E. Buc. 
3—1, Medicina Cluj—Voința Bra
șov 3—1, Voința Sibiu—Viitorul 
Bistrița 3—0. Medicina Tg. Mu
reș—Spartac Buc. 1—3. U.T.A.— 
Universitatea Cluj 0—3, Sănă
tatea Arad—Drapelul roșu Sibiu
2— 3. Flacăra roșie—Univ. Buc. 
1—3.

MASCULIN. Electroputere Cra
iova—Farul Constanța 1—3. Me
talul Hunedoara—A.S.A. Sibiu
3— 1, Silvania Ș. Silvani,a—Uni
versitatea Timișoara 3—0, Poli
tehnica Brașov—Universitatea 
Cluj 3—1, C.F.R. Timișoara—Ind. 
sirmel C. Turzll 3—1, C.F.R. 
Cluj—Voința Arad 2—3. Alumina 
Oradea—Voința Bala Mare 3—0, 
I.E.F.S.—Medicina Buc. 3—1, 
Aurora—Viitorul Săvlneștl 3—2, 
Electra—Politehnica Iași 3—î, U- 
nlversltatea Buc.—Știința Petro
șani 3—0.

A APĂRUT REVISTA
EDUCAȚIE FIZICĂ $1 SPORT Nr. 3

Duminică dimineața, pe șo
seaua București — Ploiești a 
avut loc o interesantă întrecere 
ciclistă, dotată cu „Cupa Fla
căra". Au participat aproape 
200 de rutieri, reprezentînd 10 
cluburi sportive din trei orașe 
ale țării. Cursa seniorilor, des
fășurată pe un traseu de 80 
km, a fost, după cum ne 
mărturisesc primii clasați, deo
sebit 
timp, 
loasă. 
cliști 
sosit în grup 
ultimii metri 
vingătorul.

Tot atît 
au fost întrecerile 
vate juniorilor I și II. lupta 
pentru primul loc fiind viu 
disputată pe întregul traseu de

de dură, dar în același 
adăugăm noi, spectaeu- 
Din cei peste 40 de ci- 
porniți în cursă 18 au 

compact, abia pe 
detașîndu-se în-

de interesante
rezer-

40 și, respectiv, 20 km. Din 
micro-interviul cu Nicolae 
Ciumeti, cîștigătorul cursei, re
ținem : „Dimineața neașteptat 
de friguroasă... bineînțeles, 
sînt mulțumit... Sper într-un 
rezultat bun în „Cursa Păcii".

Pe primele locuri s-au cla
sat : seniori : 1. N. Ciumeti 
(Dinamo) lh55:16,0, 2. V. Sele- 
jean (Dinamo), 3. M. loniță 
(Dinamo), 4. V. Teodor (Dina
mo), 5. V. Mircea (Steaua), e. 
N. David (Mureșul Tg. Mu
reș) toți în același timp cu 
învingătorul ; juniori I : I. N., 
Gavrilă (Steaua) lh08:30. 2.
A. Neagoe (Dinamo), 3. I. Cer
nea (Olimpia) ; juniori II : 1.
M. Toma (Sc. sp. 1) 33:19, 2.
N. Voican (Sc. sp. 3), 3. A. 
Ciobanu (Voința Ploiești)

Din cuprinsul acestui inte
resant număr spicuim :

— „Aspecte comparative pri
vind capacitatea de efort la 
echipele reprezentative de fot
bal în meciurile cu Portugalia 
și Grecia”, de dr. Carmen Du
mitru ; lucrarea a fost pre
miată cu mențiune la concursul 
revistei noastre ;

— „Cercetări asupra valorii 
unor indici biohumorali în a- 
precierea capacității de efort”, 
de dr. A. Vaslliu, chimist Ele
na Georgescu și biolog Adria-

fost

Jiștilor", da prof. Marla Lo
gin s

— „Sociologia, etica și \ poli- 
prof. O

A. TAUTU

na Țugui ; lucrarea a 
premiată cu mențiune la con
cursul revistei noastre ;

— „Dinamica efortului 
lecția de educație fizică", 
Drof. Gh. Mitra și prof. 
Mogoș ;

— „Educația fizică și spor
tul școlar în discuția specia

tica spartului", de
Neamțu j

— „Cornel Oțelea” 
IW. Vesa.

DE REȚINUT I Pe 
IV-a sint prezentate 
pentru prevenirea și 
rea obezității, de prof. Emilia 
Carmen Vlăsoeanu.

Numărul 3 al revistei „Edu
cație fizică și sport" se găsește 
la toate centrele da difuzare

d» prof.

ooperta a 
exerciții 

combate-

în 
de 
A.

la toate centrele 
a presei.

NU UITAȚI t Procura ti-vă 
imediat revista specialiștilor 
în domeniul educației fizice 
și sportului pentru a fi infor
mați la timp cu ultimele nou
tăți teoretico-metodice și prac
tice din speciaUtatas 4v.

specialiștilor

Promovarea echipei de 
rugby C.S.M. Sibiu în prima 
divizie a țării n-a constituit 
pentru amatorii acestui fru
mos sport o surpriză de pro
porții. De ani de zile rug- 
byștii sibieni s-au numărat 
în permanență printre pro
tagoniștii diviziei secunde. 
Sămînța aruncată de cunos
cutul antrenor și... poet Tu
dor George a dat roade, cîți- 
va ani mai tîrziu, sub con
ducerea inimosului antrenor 
Bebe Boboc. Dar dacă, așa 
cum am mai spus, intrarea 
sibienilor în elita rugbyului 
românesc n-a constituit o 
surpriză, putem spune că e- 
voluțiile lor în prima divizie 
a țării întrec, oarecum, prin 
jocul lor deschis, cu înclina
ții evidente pentru spectacol, 
și mai puțin pentru rezulta
tul imediat, așteptările. S-ar 
putea, totuși, ca ei să nu reu
șească pînă la ui-mă să-și păs
treze locul în divizia A, dar 
meritele lor nu vor fi di
minuate. Important este că 
rugbyul a prins rădăcini a- 
dînci în orașul de pe mal<- 
rile Cibinului și, cu siguran
ță, peste un an sau doi, Si
biul va deveni unul din pu
ternicele centre rugbystice 
ale țării.

Garanția acestei afirmații 
ne-o dau cele două echipe 
de juniori care au luat fiin
ță in toamna anului trecut la 
Sibiu, ca și apariția unul nou 
centru rugbystic Ia Săliște. E 
drept că a existat și pînă 
acum o oarecare preocupare 
pentru juniori la Sibiu, dar 
era vorba de ceva neorgani
zat, mai bine zis de atra
gerea tinerilor iubitori ai jo
cului cu balonul oval pe lin
gă singura echipă de seniori 
din oraș. Eforturile antreno
rului Boboc au fost meritorii, 
ce-i drept, dar fără prea mari 
succese, deoarece nu dispunea 
nici de condiții, nici de tim
pul necesar pentru pregăti
rea juniorilor. Din toam
nă, insă, a luat ființă prima 
echipă de juniori în cadrul 
școlii sportive „Șoimii". Cei 
30 de elevi al prof. IonStan- 
ciu dovedesc — așa cum ne 
spunea antrenorul Boboc — 
real talent. Dispunînd de 
condiții bune de pregătire 
(în perioada vacanței de iar
nă prof. I. Stanciu a efec
tuat un stagiu de pregătire 
la Păltiniș cu un lot de 17 
jucători) sînt speranțe ca, nu 
peste mult timp, să asistăm 
la o puternică infuzie de ti
neret în prima echipă a ora
șului.

Cea de a doua echipă de 
juniori a luat ființă tot 
toamna trecută, la C.S.M., 
sub conducerea căpitanului 
echipei de seniori, Ehrwen 
Toma. Cei 20 de juniori e- 
fectuează cîte trei antrena
mente pe săptămînă, Iar o 
dată cu venirea primăverii 
vor avea loc la Sibiu pri
mele meciuri de juniori. Pro
movarea lui Mircea Beianu 
(elev în clasa a X-a) în e- 
chipa de seniori și selecțio
narea Iui tn iotul național 
de juniori sint fapte cu sem
nificație.

La Săliște rugbyul a în
ceput să prindă teren datori
tă pasiunii profesorului da 
educație fizică Virgil Beu, 
care a organizat deocamda
tă o echipă de rugby în opt. 
Și că Ia Săliște este vorba 
de o treabă serioasă o dove
dește din plin faptul că an
trenorul de la C.S.M. Sibiu 
intenționează să legitimeze 
doi juniori din echipa pro
fesorului Virgil Beu.

O dată greutățile începu
tului fiind depășite, rugbyul 
sibian se află în fața unei 
porți larg deschise spre afir
mare. Și acolo 
nea se îmbină 
nici rezultatele 
mult așteptate.

unde pasiu- 
cu 

nu
munca, 

se lasă

Dos viAa
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> CAMPIONATUL DIVIZIEI C

20 DE SELECTIONABILI CONVOCAȚI•>

ASTĂZI LA BUCUREȘTI
< Dan

Antrenorii Angelo Nicules- 
cu și Emerich Vogi au convo
cat astăzi la București — în 
vederea meciului de la 8 apri
lie cu R. F. a Germaniei — 
un lot de 20 de jucători.

Aceștia sînt i
portari — Răducanu, A- 

damache ; fundași — Săt
măreanu, Ivăncescu, Hăl-

lipsește din
măgeanu, Dinu, Pescaru, 
Mocanu, Deleanu ; mijlo
cași — Dumitru, Ghergheli, 
Radu Nunweiller ; înain
tași — Neagu, Dembrov- 
schi, Domide, Dobrin, Du- 
mitrache, Tufan, Lucescu, 
Kallo.

Selecjionabilii se vor antre
na mîine pe terenul din șos.

LUCESCU ȘI-A RELUAT 
ANTRENAMENTELE

După cum am mai anun
țat. accidentat în meciul cu 
„U“ Cluj, Mircea Lucescu, 
căpitanul echipei reprezen
tative, a rămas mai bine de 
două săptămîni departe de 
terenul de joc.

După ce, la mijlocul săptă- 
minii trecute, Lucescu a în
depărtat ghipsul de Ia ge
nunchiul piciorului sting, 
ieri INTERNAȚIONALUL 
DINAMOV1ST A PARTICI
PAT LA PRIMUL ANTRE
NAMENT.

Cu toate acestea, utilizarea 
lui în partida de campionat

de duminică rămîne — după 
opinia medicului — puțin 
probabilă.

Comentariul etapei

SURSA GOLURILOR

SERIA I

C.F.R. Pașcani — Fulgerul Do- 
rohol 6—1 (3—0)

Textila Buhuș! — Minerul Co- 
măneștl 4—1 (2—1)

Minobrad Vatra Dornei — Ni
cotină Iași 2—1 (1—1)

Rarăul Cimpulung — Forests 
Fălticeni 3—1 (1—1)

Victoria Roman — Minerul Gu
ra Humorului 2—1 (0—0)

Penicilina Iași — Petrolul Mol- 
nești 2—1 (2—0)

Constructorul Piatra Neamț — 
Letea Bacău 2—1 (1—0)

SERIA A V-A
I

Minerul Lupenl — C.F.R. Ca
ransebeș 5—0 (1—0)

Furnirul Deta — Vulturii textila 
Lugoj 1—1 (1—1)

Progresul Strehaia — U.M. Ti
mișoara 0—4 (0—3)

Electromotor Timișoara — Du
nărea Calafat 0—0,

Minerul Motru — Unirea Orșo
va 5—0 (4—0)

Victoria Caransebeș — Steagul 
roșu Plenlța 1—0 (1—0)

Metalul Topleț — Minerul Bocșa 
2—1 (2—0)

Victoria Tg. Jiu — Energetica 
Tr. Severin 1—1 (0—0)

(Urmare din pag. 1)

Șl TOTUȘI, MECIUL
Duminicâ, la Galați, trebuia 

să se dispute pe terenul Glo
ria și meciul Ancora Galați 
— Locomotiva Adj ud, din 
campionatul diviziei C, seria 
a II-a. Cu toate că la ora 
de începere a partidei, ora 
13, erau prezenți arbitrii și 
jucătorii ambelor echipe, jo
cul nu a avut loc. Cauza 
nedisputării am aflat-o ieri 
dimineața de la arbitrul 
M. Constantin, care ne-a re
latat următoarele ;

„Cu 10 minute 
începerea jocului, 
Locomotivei, C. 
venit la cabina

tnainte de 
antrenorul 
Mirică, a 

arbitrilor 
anunțîndu-ne că formația sa
nu are unde să se echipeze 
și rugîndu-ne să-i mai acor
dăm 15 minute pentru încăl
zire. Imediat, doleanțele i-au 
fost satisfăcute. După scur
gerea acestui timp, am invi
tat ambele echipe la centrul 
terenului pentru a începe 
meciul. Surprinzător, antreno
rul C. Mirică a mai solicitat 
5 minute pentru „încălzirea" 
jucătorilor. Atunci am cerut 
căpitanului echipei Locomo
tiva să se prezinte împreună 
cu colegii săi la centru, 
anunțîndu-l că în caz contrar 
după 3 minute voi consemna 
forfait, imediat am primit 
răspunsul antrenorului C. Mi
rică, lată-l; decît să pierd

Azi, pe stadionul

Progresul

Ieri, eomponenții selecțio
natei secunde au efectuat un 
antrenament 
antrenorului 
nescu.

în cadrul 
care le efectuează în comun, 
jucătorii din selecționata se
cundă vor susține azi me- 

O echipă va 
formației 

la

sub conducerea 
Valentin Stă-

pregătirilor pe

ciuri amicale, 
juca in compania 
bucureșlene Metalul (de 
ora 14,30) iar alta va avea 
ca adversar pe liderul seriei 
I a diviziei B. Progresul 
București, de la ora 16,30. 
Ambele partide se vor dis
puta pe stadionul Progresul 
(str. dr. Staicovici).

CAMPIONATUL ECHIPELOR
OE MEI - REZERVE

18 15 1 21. 33—13 31
2, Dinamo Bacău

19 13 1 S 47—21 27
3. Dlnamo București 

19 11 1 7 36—17 23
4. „U“ Cluj 19 10 2 7 26—24 22
5. Steaua 19 8 5 6 26—24 21
6. Petrolul 19 8 5 6 22—21 21
7. U.T A. 19 6 7 6 29—21 19
S. Farul 19 7 5 7 25—30 19
9. Steagul r. 18 6 8 7 23—23 18

10. Univ. Craiova
18 6 5 7 20—21 17

11. Jiul 19 6 4 9 21—31 16
12. A.s. Armata 19 5 5 9 23—34 15
13. F.C. Argeg 1';' 5 4 10 16—28 14
14. C.F.R. 19 4 6 9 21—33 14
15. Politehnica 19 6 2 11 20—33 14
16. Rapid 18 4 9 11 13—27 11

Ștefan 
joc de 
formației Dinamo tineret-re- 
zerve. _

Meciul începe la ora 16.

cel Mare, susfmînd un 
verificare în compania

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
Duminică, în Capitală, se 

vor disputa următoarele me
ciuri :

• Stadionul Dinamo, ora 
14,45 : Dinamo București— 

Steagul roșu Brașov (tineret- 
rezerve) ; ora 16,30 t Dinamo 
București—Steagul roșu (divi
zia A);

NU S-A DISPUTAT
prefer un

la Galați 
în fotbalul

cu 7 sau 8 la 0, 
0—3".

Faptul petrecut 
pare să fie unic
românesc. De aceea, credem 
că Federația română de fot
bal îl va analiza temeinic 
și va lua măsurile corespun
zătoare.

Cine poate fi jucător de 
mijloc ?

• Stadionul Metalul, ora 
11 : Metalul București—Spor
tul studențesc (divizia B);

• Terenul Electronica, ora 
11 i Electronica Obor—Chimia 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej (di
vizia C);

® Terenul Voința, ora 9,30 i 
Voința București—Tehnome- 
tal București (divizia C);

® Terenul Laromet, ora 
Laromet București—Ma- 
unelte București (divizia

Acum, cînd specializarea 
pe posturi și-a pierdut în 
proporție de 80% caracterul 
inițial, zona centrală a cîm- 
pului de joc poate fi luată 
în primire, pe parcursul par
tidei, de oricare dintre jucă
tori, printr-o rotație firească, 
impusă de situațiile de pe te
ren, de fundași spre exemplu 
(ceea ce și fac Cornel Dinu 
de la Dinamo, Sătmăreanu și 
Vigu — Steaua), însă în prin
cipiu de mijlocași și. ori de 
cite ori este cazul, de înșiși 
atacanții echipei, a căror pre
zență la mijlocul terenului să 
se facă simțită ori de cite 
ori mijlocașii proprii se avîn- 
tă în careul advers.

In orice caz, o bună echi
pă trebuie să dispună neapă
rat de cel puțin patru jucă
tori capabili să facă față sar
cinilor de Ia mijlocul terenu
lui, care 
cepție și 
in atac.

Acești 
cu simțul mingii 
dezvoltat, posesori 
tehnici individuale superioare 
care să le permită să exe
cute prompt 
pase scurte, 
dictate de 
gîndirea lor

este zona de con- 
rampa de lansare

jucători vor fi cei 
deosebit de 

ai unei

11 : 
și ni 
C);

Terenul I.C.A.B., ora
I.C.A.B. Arcuda—Elec-11:

trica Constanța (divizia C);
• Terenul Constructorul, 

ora 11! Flacăra roșie Bucu
rești—T.U.G. București (divi
zia C).

cele mai exacte 
medii și lungi, 
clarviziunea și 
în joc.

Avem astfel de jucători
în fotbalul nostru. Ei se 
numesc Dumitru, Angeles- 
cu (Rapid), Lereter, Pe- 
tescu (U.T.A.), Dembrov- 
schi (Dinamo Bacău) deși 
înaintaș. Dinu, Nunweiller 
VI, Ghergheli (Dinamo 
București), Anca 
Dincuță (Petrolul), 
(F. C. Argeș), 
(Jiul), Olteanu și 
ru (Steagul roșu), 
reanu, Vigu și

(„U"), 
Dobrin 
Libardi 
Pcsca- 

Sătmă- 
Voinea

(Steaua) etc, indiferent de 
postul lor în echipă.

Dar și în recenta etapă ju
cătorii de la mijlocul te
renului au efectuat prea 
puține pase în diagonală. 
Precizăm, însă, că pasa în 
diagonală nu trebuie să 
fie neapărat lungă, poate 
fi o pasă medie sau chiar 
scurtă, dar cu aceeași 
funcțiune : SCHIMBAREA 
DIRECȚIEI DE JOC, A- 
COLO UNDE ADVERSA
RUL NU ESTE AGLO
MERAT și unde nu mai 
are timpul material să se 
regrupeze. PASA ÎN DIA
GONALĂ are calitatea de 
a dezorganiza sistemul de
fensiv al adversarului, 
deschizînd astfel drum pa- 
sei în adincime cu adre
să, pătrunderii și șansei 
de gol. Dar o dată efec
tuată pasa în diagonală, 
nimeni din echipa care a- 
tacă nu va sta pe loc, de
marcarea trebuie să fie 
generală, ca să existe cît 
mai mu Iți parteneri în si
tuația de a primi pasa de
cisivă, ceea ce nici Steaua 
nu a 
jocul 
rești.

In 
am remarcat 
greșeli și mai puține reu
șite, fie în execuția pasei 
în diagonală, fie la pri
mirea ei și — cel mai a- 
desea — privind demar
carea, care nu s-a efec
tuat simultan.

Mijlocul terenului este 
sursa reală a golurilor — 
și m-aș bucura ca în e- 
tapele viitoare echipele 
noastre să țină mai mult 
seama de acest adevăr e- 
lementar.

Mijlocașii noștri, cel pu
țin, sper că mă vor înțe
lege mai bine, fiindcă și 
eu sint de-al lor...

(Corespondenți : V. Apostol, 
I. Vleru, P. Spac, A. Rotaru, 
G. Groapă, N. Lazăr, C. Nom- 
țeanu).

(Corespondenți: I. Cotescu, 
N. Sorinca, C. Bărboi, P. Fă- 
niță. P. Pălănceanu, I. Ale- 
xandrescU, C. Avram șl N. 
Cblvulescu).

făcut întotdeauna in 
cu Dinamo Bucu-

etapa de duminică 
mai multe

Ă CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele :

Adresa s

ȘI SPORTIVII POT BENEFICIA
DE FOLOASELE ASIGURĂRII

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

A
B
C
D

2. CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
GRUPA

• •

Interviu cu tov. Emil BOLDUȘ, directorul Direcției de organizare 
și popularizare din Direcția generală A.D.A.S.

Nu demult, la Tușnad, am avut prilejul să fiu martorul 
bucuriei cu care zeci de patinatori, numeroși antrenori și ar
bitri, precum și conducerea Federației române de patinaj, au 
primit vestea că Administrația Asigurărilor de Stat va oferi 
drept premii primilor 3 sportivi clasați la fiecare probă a 
ediției din 
„Turist".

Despre 
amănunte 
organizare 
ne-a spus j

acest an a întrecerilor cite o asigurare de accidente

această interesantă inițiativă, am solicitat cîteva 
tovarășului Emil BOLDUȘ, directorul Direcției de 
și popularizare din Direcția Generală ADAS, care

CAMPIONATUL

AL JUNIORILOR
Iată cîteva rezultate înre

gistrate în prima etapă a re
turului campionatului repu
blican al juniorilor și școlari
lor i

• Steagul roșu Brașov— 
Unirea Cristurul Secuiesc 
11—0 (6—0),

• Nicolina Iași—Liceul nr. 
2 Iași 1—1 (0—1),

• Sc. sp. Unirea Iași—Mi- 
nobradul Vatra Dornei 3—0 
(1-0),

• Dunărea 
ua 23 August 
(0-2),

• Dinamo
Vișeu 2—3 (0—2).

• Rulmentul Bîrlad—Con
structorul P. Neamț 3—0 
(1-0),

Giurgiu—Stea- 
București 0—4

Zalău—Bradul

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport urmărește în per
manență să contribuie la ri
dicarea nivelului cultural și 
educativ al participanților 
prin premiile acordate. Astfel, 
la majoritatea tragerilor și 
concursurilor se acordă 
cursii peste hotare.

Vineri 3 aprilie 1970, 
grup de câștigători de 
tragerea specială LOTO
9 decembrie 1969, pleacă în 
U.R.S.S. (partea sudică) pe 
itinerarul: București — Mos
cova — Alma-Ata — Taș- 
kent — Buhara — Samarkand 
— Dușambe — Ashabad — 
Moscova — București.

Această frumoasă excursie 
va cuprinde popasuri intere
sante și instructive : .Expozi
ția realizărilor economice na-

ex-

un 
la 

din

• In cele 19 etape ale 
campionatului diviziei na
ționale A s-au marcat 409 
goluri. In etapa disputată 
duminică s-au Înscris 13 
goluri.
• In etapa a XlX-a un 

singur Jucător a * 
două goluri i Bălan 
Craiova).
• Șl duminică, a 

cu... „stele”. Cel 8 
au fost notați astfel : 
(C. Petrea, G. Llmona, i. 
Ritter, G. Popovlcl șl V.

înscris 
(Unlv.

plouat 
arbitri

5 
I.

Pădureanu), cu cita 5 stele 
șl 3 (A. Rădulescu, Etn. 
Vlalculescu șl G. Bîrsan) 
cu cite 4 stele.
• Doar in două partide 

s-au Înregistrat diferențe 
de cîte două goluri (2—0 
la Petrolul — Farul șl 
3—1 la F. C. Argeș — SU“ 
Cluj). In rest, 6 rezultate 
la o diferență de un gol 
(1—0 de 4 ori șl o dată 
2—1) șl un scor de ega
litate (0—0 la C.F.R. - 
Crișul).

REPUBLICAN

Șl ȘCOLARILOR
Bîrlad—Dinamo

(0-1),
Oradea—Dacia

(1-0),
Buhuși—Minerul

® Gloria 
Bacău 1—5

a Crișul 
Oradea 5—0

• Textila 
Comănești 1—2_(1—0),

• Minerul 
Iul Hunedoara

• Someșul 
Constructorul 
0—1 (0—0),

• Știința 
greșul Strehaia 2—0 (1—0),

• A.S.A. Sibiu—Medicina 
Tg. Mureș 1—1 (0—1),

® Vitrometan Mediaș—
C.S.M. Sibiu 0—3 (0—2),

• Gaz metan Mediaș—Șoi
mii Sibiu 2—0 (0—0),

• Chimica Tîrnăveni—So. 
sp. Sibiu 1—1 (1—0).

Ghelar—Meta- 
0—9 (0—5), 

Satu Mare— 
Baia Mare

Petroșani—Pro-

LOTO PRONOSPORT
EXCURSII... EXCURSII...

ționale a U.R.S.S.” și Muzeul 
Lenin din Moscova, Muzeul 
din Alma-Ata, 
naturii ai Academiei de Ști
ințe al R.S.S. Uzbecă, .Gale
riile Tretiakov" ș.a.

Timp de circa 21 zile, 
excursioniștii vor petrece zile 
de neuitat în această excursie 
care inaugurează un ciclu de 
mare atracție.

• După recordul de premii 
stabilit de către primul con
curs Pronoexpres din 18 mar
tie la care s-a aplicat o 
nouă formulă, vă amintim 
că astăzi este ULTIMA ZI In

Muzeul

• Intr-o singură partidă 
(Petrolul — Farul) s-a 
consemnat un autogol. 
Autor : Tănase (Farul).
• In clasamentul golge- 

terilor campionatului di
viziei naționale A conduc 
Tătaru II (Steaua) șl Nea- 
gu (Rapid) cu cîte 13 go
luri, fiind urmați de Voi- 
nea — 3 din 11 m (Steaua), 
D. Ene (Dinamo Bacău) 
cu cîte 11 goluri, Dumltra- 
che — 1 din 11 m (Dlnamo 
București) cu cîte 10 go-

lurl, Oblemenco — 1 din 
11 m (Univ. Craiova), Do
brin — 2 din 11 m (F. C. 
Argeș) — cu cîte 9 go
luri, GyorfI (Steagul roșu), 
Nuțu (F. C. Argeș), Dem- 
brovschi (Dlnamo Bacău) 
șl Sasu — 1 din 11 m (Fa
rul) cu cite 8 goluri.

e In clasamentul golge- 
terllor campionatului di
viziei B, seria I, pe «pri
mul loc se află Tiron 
(Metalul Tirgovlște) cu

CLASAMENT

1. Nicolina 17 9 5 3 36—16 23
2. C.F.R. 17 10 2 5 39—17 22
3. Textila Bt. 16 10 2 4 30—17 22
4. Victoria 17 9 3 5 43—19 21
5. Letea 17 8 2 7 27—17 18
6. Foresta 17 8 2 7 28—22 18
7. Petrolul 16 6 5 5 25—18 17
8. Minobrad 16 7 3 6 15—23 17
9. Minerul C. 17 7 3 7 21—29 17

10. Rarăul 17 6 3 8 26—36 15
11. Constructorul

17 5 4 8 20—29 14
12. Penicilina 17 6 2 9 16—41 14
13. Textila Bh. 17 6 1 10 24—28 13
14. Fulgerul 17 5 1 11 22—50 11
15. Minerul G.H. 17 4 2 11 20—30 10

Etapa viitoare (5 aprilie) : Fo
rests — Victoria, Minerul G. H.
— Constructorul, Textila Bt. — 
Minobrad, Fulgerul — Rarăul, Pe
trolul — Textila Bh., Minerul C.
— Penicilina, Letea — C.F.R.

SERIA A ll-A

Gloria C.F.R. Galați — Șoimii 
Buzău 1—1 (0—1)

Metalurgistul Brăila — Petrolul 
Berea 2—0

Electronica Obor Buc. — Meia- 
lul Plopenl 1—1 (1—0)

Metalul Buzău — Dunărea Brăi
la 2—2 (1—0)

Rulmentul Bîrlad — S.U.T. Ga
lați 1—0 (0—0)

Chimia Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 
— Unirea Focșani 2—0 (1—0)

Petrolistul Boldești — A.S.M. 
Tecuci 2—0 (1—0)

Ancora Galați — Locomotiva 
Adjud — nedisputat

(Corespondenți : V. Ștefă- 
nescu, D. Cristache, Fl. San
du, I. Stăneseu, E. Soiomon, 
Gh. Grunzu, N. Dincă, St. 
Victor).

CLASAMENT

1. Metalul P.
2. Șoimii
3. Chimia
4. Electronica
5. Ancora
6. Petrolistul
7. Metalurgistul

8. Rulmentul
9. A.S.M.

10. Metalul B.
11. Gloria C.F.R.
12. S.U.T.
13. Unirea
14. Dunărea
15. Locomotiva
16. Petrolul

18 10 7 1 39—10 27
18 8 7 3 27—17 23
18 10 3 5 31—24 23
18 9 4 5 45—18 22
17 9 3 5 31—18 21
18 8 5 5 24—21 21

18 7 6 5 20—18 20
18 9 2 7 24—32 20
18 8 3 7 28—22 19
18 7 4 7 26—23 18
18 6 4 8 20—29 16
18 5 4 9 17—23 14
18 3 7 8 17—32 13
17 3 5 9 22—33 11
17 3 3 11 13—35 9
17 2 3 12 11—40 7

Etapa viitoare (5 aprilie): A.S.M.
— Metalurgistul, Metalul P. — 
Ancora, Locomotiva — Metalul 
B., S.U.T. — Gloria C.F.R., Șoimii
— Petrolistul, Electronica — Chi
mia, Petrolul — Rulmentul, Du
nărea — Unirea.

SERIA A III-A

CLASAMENT

1. U.M.T. 18 12 2 4 36—12 26
2. Minerul Ia. ]8 10 2 6 35—16 22
3. Minerul B. 19 9 4 5 28—20 22
4. Victoria C. 19 9 4 5 24—38 22
5. Vulturii 18 9 3 6 44—23 21
6. Electromotor 18 8 4 6 25—23 20
7. Minerul M. 18 9 1 8 24-17 19
8. Victoria Tg. Jiu

18 8 3 7 28—23 19
9. Metalul 18 8 2 8 30—44 18

10. Steagul 19 7 3 8 24—23 17
11. Furnirul 18 7 3 8 21—36 17
12. C.F.R. 18 6 4 8 28—28 16
13. Energetica 18 5 5 8 21—36 15
14. Dunărea 18 6 2 10 28—28 14
15. Unirea 18 5 2 11 22—43 12
16. Progresul 18 2 4 12 17—45 8

Etapa viitoare (5 aprilie) : Mi
nerul B. — Energetica, Dunărea
— Victoria C., Vulturii — Me
talul, U.M.T. — Victoria Tg. Jiu, 
Steagul — Minerul L, Minerul M.
— Furnirul, Unirea — Electromo
tor, C.F.R. — Progresul.

SERIA A VI-A
i

Mlnaur Zlatna — Știința Petro
șani 2—1 (1—1)

Victoria Călan — Soda ©cna 
Mureș 1—0 (0—0)

A.S.A. Sibiu — Arieșul Turda 
2—0 (1—0)

Minerul Ghelar — Aurul Brad 
1—0 (1—0)

Industria sirmel Cimpla Turzli
— Independența Sibiu 2—0 (1—0)

Mureșul Deva — Minerul Bala 
de Arleș 3—0 (1—0).

Tehnofrig Cluj — Arieșul Cim
pla Turzli 0—0

Metalul Alud — Minerul Telluc 
5—0 (2—0)

(Corespondenți : N. Băișan, 
A. Giinther, I. Iile, Fl. Optlța, 
P. Tonca, I. Simion, N. Todo- 
ran șl I. Bomogyl).

CLASAMENT

1. Mlnaur 18 11 2 5 31—16 24
2. Metalul 18 8 6 4 31— 9 22
3. Minerul G. 18 8 6 4 20—16 22
4. Arieșul T. 18 8 5 5 17—14 21
5. Victoria 18 9 3 6 22—21 21
6. Mureșul 17 7 5 5 24—16 19
7. Ind. sirmel 18 7 4 7 20—16 18
8. Arieșul C.T. 18 7 4 7 23—19 18
9. Soda 18 7 3 8 20—24 17

10. Independența
18 7 3 8 16—21 17

11. Știința 18 € 4 8 17—18 16
12. A.S.A. 18 6 4 8 16—22 16
13. Minerul T. 18 6 3 9 19—27 15
14. Tehnofrig 18 5 4 9 10—19 14
15. Aurul 17 6 1 10 16—26 13
16. Minerul B.A. 18 5 3 10 17—35 13

Etapa viitoare (5 aprilie) : inde
pendența — Mureșul, Aurul — 
A.S.A., Știința — Ind. sirmei, Mi
nerul T. — Tehnofrig. Minerul B.
— Metalul, Soda — Minaur, Arle- 
șul T. — Victoria, Arieșul C. T.
— Minerul G.

SERIA A VII-A

— Asigurările oferite de 
ADAS au avut menirea de a 
răsplăti, într-un fel, efortu
rile sportivilor, care s-au 
străduit să facă dovada bu
nei lor pregătiri, reușind să 
se claseze pe primele 3 locuri. 
Desigur, instituția noastră 
și-a asumat — cu prilejul 
respectiv — răspunderi im
portante. Se știe că asigura
rea de accidente „Turist" o- 
feră posibilitatea de a se 
primi de la ADAS i 25 000 
de lei. în caz de invalidita
te permanentă totală (sau 
15 000 de lei în caz de de
ces) din accidente de circu
lație auto-moto; 20 000 de
lei, în caz de invaliditate 
permanentă totală (sau 10 000 
de lei, în caz de deces) din 
accidente întîmplate ia do
miciliul asiguratului (ca ur
mare a incendiului, trăsne
tului, exploziei sau cutremu
rului de pămînt); 10 000 de 
lei, în caz de invaliditate 
permanentă totală (sau 5 000

de lei, în caz de deces) din 
alte accidente ; 20 000 de lei 
pentru pagube la bunurile 
gospodărești.

Electrica Constanța — Delta 
Tulcea 0—0

Tehnometal București — I.M.U. 
Medgidia 2—1 (l—0)

Olimpia Giurgiu — Mașinl-unelte 
București 1—2 (0—0)

Unirea Minăstlrea — Marina 
Mangalia 0—0.

Voința București — I.T. Con
stanța 1—1 (0—1)

Celuloza Călărași — S.N. Olte
nița 1—1 (1—1)

Petrolul videle — I.C.A.B. Ar
cuda 2—1 (0—0)

Cimentul Medgidia — Laromet 
București 1—0 (0—0)

(Corespondenți : N. Teodo- 
rescu, S. Florian, Tr. Barbă- 
lată, T. Popescu. A. Păpădie, 
S. lonescu, V. Pancu, R. A- 
vram).

Dinamo Zalău — Dermata 
Cluj 0—0

Bradul Vișeu — Constructotul 
Baia Mare 1—0 (1—0)

Metalul Salonta — C.I.L. Gher
la 0-0

C.I.L. slghetul Marmațlel — 
Chimistul Baia Mare 2—1 (1—1)

Dacia Oradea — Someșul Satu 
Mare 1—2 (0—2)

Gloria Bistrița — Foresta Nă- 
săud 1—0 (1—0)

Topttorul Baia Mare — Bihorea
na Marghlta 1—o (1—0)

Victoria Cărei — Unirea Dej 
2—0 (0—0)

(Corespondenți : M. Bonțolu, 
A. Ghilezan, Gh. Cotrău, V. 
Godja, P. Lfirintz, I. Toma, V. 
Săsăranu șl Tr. Sllajlii).

care vă mai puteți procura 
biletele pentru concursul Pro- 
noexpres de miercuri 1 apri
lie 1970, la care se aplică în 
continuare noua formulă ce 
vă dă posibilitatea să obțineți 
premii importante.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 13 

DIN 25 MARTIE 1970
Extragerea I : Categ. I : 0,5 va

riante a 61 250 lei; Categ. a II-a :
2 a 30 625 lei; Categ. a III-a : 7,4 
a 8 277 lei; Categ. a IV-a : 42,5 a 
1441 lei; Categ. a V-a : 113,4 a 
540 lei; Categ. a Vl-a s 4 125 a 60 
lei.

Extragerea a II-a : Categ. A « 
4,4 variante a 9 785 lei; Categ. B : 
3,7 a 11 636 lei; Categ. C : 12,7 a
3 390 lei; Categ. D; 60,3 a 500 lei; 
Categ. E : 803,4 a 100 lei; Categ. 
F : 10 907,7 a 20 lei.

Premiul de categoria I de la 
extragerea I, a revenit partici
pantului Dlnescu Alexandru din 
Ploiești, pe un bilet Jucat 50%.

urmat de Ca-
Constanța) 

Pană (Du
și Mustață 
cu cîle 9 

a II-a con-

12 goluri, 
taman (Portul 
cu 10 goluri, 
nărea Giurgiu) 
(Gloria Bîrlad) 
goluri. în seria
duce Kun 1 — 2 din 11 m 
(Politehnica 
cu 11 goluri, 
2 din 11 m
Timișoara) șl Petrică (O- 
llmpla Oradea) cu cite 10 
goluri.
• In urma notelor a-

Timișoara), 
Dobtndă — 
(Politehnica

Universitatea Cluj 1441 
(Cîmpeanu 130), 9. U.T.A. 
1436 (Domlde 138), 10.
Steaua 1433 (Sătmăreanu 
138), 11. Universitatea Cra
iova (cu un joc mal puțin) 
1393 (Oblemenco 129), 12. 
Steagul roșu 1388 (Adams- 
che 140), 13. C.F.R. Cluj
1377 (Soos 139), 14. Poli
tehnica Iași 1359 (Constan- 
tlnescu 131), 15. A.S.A. 1320 
(Canlaro 130), 16. Crișul O- 
radea (cu un joc mal pu-

cordate in această etapă 
clasamentul constanței e- 
chlpelor după 19 etape 
se prezintă In felul ur
mător : 1. Rapid 1510 p
(LUPESCU 155) ; 2. F. C. 
Argeș 1493 (Nlculescu 153), 
3. Petrolul 1477 (Mocanu 
141), 4. Jiul 1474 (Stan 
137), 5. Dlnamo București 
1465 (Ghergheli 132), 6.
Farul Constanța 1455 (Ște- 
fănescu 135), 7. Dlnamo
Bacău 1445 (Ghlță 146), 8.

șl Po-țin) 1249 (Coclș 
povlcl 118).
• Situația tn 

Petschowschl-, i 
etape se prezintă
I. Petroșani 9,00, 2. 
dea 8,80, 3. Pitești 8,44, 4. 
Ploiești 8,40, 6. Arad 8,30, 
6. Brașov 8,20, 1. Bucu
rești 8,17, 8. Constanța 8,10, 
9. Iași 7,88, 10. Cluj 7,68,
II. Craiova 7,11, 12. Tg. 
Mureș 6,77, 13. Bacău 6,22.

MlăMWMIÎIiiiil11iriiiili®ni3mriiMWifllllillMiiIf«lil«<feiMi

sTrofeul 
după 19 

i astfel : 
Ora-

— Rezultă, făcind un cal
cul sumar, că fiecare poliță 
de asigurare înmînată spor
tivilor amintiți, prin grija 
Direcției județene ADĂS 
Harghita, a constituit — în 
fond — un premiu de circa 
45 000 de lei pentru că — 
în cazul cînd s-ar ivi riscu
rile asigurate — Administra
ția Asigurărilor de Stat plă
tește efectiv sumele respec
tive.

Ce a determinat institu
ția românească de asigurare 
să ia o astfel de măsură ?

— Dorința de a răsplăti e- 
forturile patinatorilor frun
tași, dar nu numai atît. 
Ne-am propus să reliefăm 
necesitatea unor măsuri de 
prevedere și posibilitatea pe 
care o are fiecare sportiv de 
a lua ușor o astfel de mă
sură, încheind o asigurare la 
ADAS. Desigur, în cazul de 
față polițele le-am oferit în 
mod gratuit, dar orice per
soană, în vîrstă de 16 la 70 
de ani, poate încheia o ast
fel de asigurare, plătind o 
primă foarte convenabilă.

CLASAMENT

1. I.M.U.M. 18 9 6 3 22— 9 24
2. Celuloza 18 9 5 4 24—17 23
3. S.N.O. 18 7 8 3 24—13 22
4. Delta 18 8 6 4 26—19 22
5. Tehnometal 18 9 3 6 33—20 21
6. Cimentul 18 8 5 5 15—15 21
7. Unirea 18 8 4 6 25—21 20
8. Electrica 18 8 4 6 20—17 29
9. Laromet 18 6 4 8 24—26 16

10. Petrolul 18 6 4 8 18—24 16
11. Voința 18 4 8 6 20—27 16
12. I.T.C. 18 5 6 7 13—21 16
13. Mașini 18 6 3 9 26—24 15
14. Olimpia 18 5 4 9 16—26 14
15. Marina 18 3 7 8 18—22 13
16. I.C.A.B. 18 3 3 12 22—45 9

CLASAMENT

1. Gloria 18 11 4 3 45-13 26
2. Someșul 18 10 4 4 29—13 24
3. Victoria 18 10 4 4 31—16 24
4. C.I.L. Gherla 18 10 4 4 29—15 24
5. C.I.L. sighet 18 10 3 5 26—17 23
6. Constructorul

18 10 2 6 26—20 22
7. Dermata 18 7 6 5 25—15 20
8. Bradul 18 10 0 8 19—29 20
9. Unirea 18 8 3 7 33—23 19

10. Chimistul 18 6 3 9 26—27 15
11. Metalul 18 6 3 9 M—31 15
12. Dlnamo 18 4 5 9 15—33 13
13. Foresta 18 4 4 10 17—32 12
14. Topitorul 18 4 3 11 15—30 11
15. Bihoreana 18 4 3 11 13—31 11
16. Dada 18 2 5 11 12—34 9

— Revenind Ia surpriza o- 
ferită de ADAS Ia Tușnad, 
vă rugăm să ne răspundeți 
dacă a fo.t un caz izolat, o 
ocazie unică, în care Admi
nistrația Asigurărilor de Stat 
a oferii 
asiguri

rit premii în polițe de 
•ări, sau vom mai avea 

prilejua să cchsei^năm și în 
viitor astfel, de măsuri 7

— Nu, nu a fost o acțiune 
unică. Nu a fost nici măcar 
o... premieră. Cu. cîtva timp 
în urmă, am oferit nume
roase astfel de premii la un 
concurs automobilistic, orga
nizat în București, iar anul 
trecut — Ia mai multe între
ceri automobilistice organiza
te de A.C.R., tn țară.

Ne-am propus să oferim și 
în viitor premii constînd în 
polițe și contracte de asigu
rare. ținînd seama de posibi
litățile existente, de amploa
rea concursurilor etc.

Țin să precizez că, în unele 
cazuri, vor beneficia de 
miile oferite de ADAS 
unii antrenori, arbitri, 
viști sportivi etc. Astfel, 
tru rezultatele obținute de 
reprezentativa noastră de fot
bal, și avînd în vedere de
plasarea ce urmează a fi 
făcută în Mexic, intenționăm 
să oferim fiecărui compo
nent al lotului cîte o asigu
rare de accidente, pentru o 
sumă asigurată de 50 000 de 
lei.

Regretăm 
feri lotului 
gurare... de

Etapa viitoare (5 aprilie) : Pe
trolul — Marina, Cimentul — O- 
limpia, Voința — Tehnometal, 
S.N.O. — I.M.U.M., Laromet — 
Mașinl-unelte, I.C.A.B. — Electri
ca, I.T.C. — Unirea, Delta — Ce
luloza.

SERIA A IV-A

I.R.A. Cîmplna — Unirea Clm
pulung Muscel 3—0 (1—0)

Petrolul Tirgovlște — Progresul 
Bal. 2—1 (2—0)

Autobuzul București — Carpați 
Sinaia 3—2 (1—1)

Prahova Ploiești — Chimia Tur- 
nu Măgurele 0—0

Caralmanul Bușteni — Flacăra 
roșie București 1—1 (1—0)

Unirea Drăgășanl — Dacia Pi
tești 2—2 (0—2)

Progresul Corabia — T.U.G. 
București 3—1 (2—1).

Sirena București — Comerțul 
Alexandria 1—1 (1—0)

(Corespondenți : C. Vlrjo- 
ghie, M. Avanu, P. Peană, St. 
lonescu, V. Sbarcea, D. Den- 
gbel, C. Fllip).

CLASAMENT

1. Autobuzul 18 12 4 2 39—14 28
2. Carpați 9 6 3 32—17 24
3. I.R.A. 13 10 4 4 22—16 24
4. Comerțul 18 10 4 4 25—19 24
5. Caralmanul 18 7 9 2 26—13 236. T.U.G. 18 9 4 5 30—21 227. Chimia 18 8 5 5 24—13 218. Prahova 18 5 7 6 27—18 179. Sirena 18 5 7 6 20—21 17

10. Flacăra 18 4 8 6 13—13 16
11. Petrolul 18 4 6 8 20—29 1 412. Unirea D. 18 5 3 10 21—30 1313. Dacia 18 4 4 10 16—34 1214. Progresul c. 18 3 6 9 17—42 1215. Unirea C. 18 2 7 9 18—31 1116. Progresul B.

18 2 8 10 12—31 10

Convorbire

pre- 

acti- 
pen-

că nu putem o- 
național o asi- 
succes deplin...

consemnată de i
Aurel CRIȘAN

Etapa viitoare (5 aprilie) ; Da
cia — Progresul c., Progresul B. 
— I.R.A., Flacăra — T.U.G., Co
merțul — Prahova, Sirena — 
Autobuzul, Unirea C. — Petrolul, 
Carpați — Caralmanul, Chimia — 
Unirea D.

Etapa viitoare (5 aprilie) : Uni
rea — C.I.L. Sighet, Dermata — 
Dacia, Constructorul — Topitorul, 
Someșul — Bradul, Bihoreana — 
Gloria, Chimistul — Metalul, C.I.L. 
Gherla — Victoria, Foresta — 
Dlnamo.

SERIA A VIII-A

Torpedo Zărneștl — Lemnarul 
Odorheiul Secuiesc 3—1 (1—1) 

Minerul Bălan — Tractorul Bra
șov O—o

Unirea Cristuru Secuiesc — 
Chimica Tîrnăveni 2—1 (2—1) 

Chimia Făgăraș — Metalul Cop- 
șa Mică 1—0 (1—0)

Avîntul Reghin — Colorom Cod- 
lea 3—3 (2—1)

Carpați Brașov — Chimia Or. 
Victoria 3—1 (1—0)

vitrometan Mediaș — Viitorul 
Gheorghlenl 7—0 (4—0)

Oltul Sf. Gheorghe — Medicina 
Tg. Mureș 2—0 (0—0).

(Corespondenți : c. Chiriac, 
R. Bortoș, V. LSrintzI, B. Stoi- 
clu, C. Tinea, V. Secăreanu, 
Z. Rtșnoveanu șl Gh. Brlotă).

CLASAMENT

1. Tractorul 18 13 2
18 13 2

3 48— 8 28
3 37—14 282. Chimia F.

3. Oltul 18 12 1 5 45—18 25
4. Colorom 18 10 3 5 37—24 23
5. Lemnarul 18 11 0 7 48—27 22
6. Metalul 18 8 2 8 30—27 18
7. Carpați 18 7 4 7 19—21 18
8. Minerul 18 7 4 7 20—23 18
9. Torpedo 18 7 3 8 25—21 17

10. Chimia V. 18 8 1 9 25—26 17
11. Unirea 18 7 3 8 25—37 17
12. Chimica 18 8 0 10 28—24 16
13. Avintul 18 4 4 10 23—49 12
14. Vitrometan 18 4 3 11 23—41 11
15. Viitorul 18 4 3 11 10—49 11
16. Medicina 18 2 3 13 14—48 7

Etapa viitoare (5 aprilie) : Chi
mica — Medicina, Metalul — A- 
vtntul, Tractorul — Torpedo, Vi
itorul — Oltul, Chimia V. — Chi
mia F., Colorom — Minerul, Uni
rea — Carpați, Lemnarul — Vitro
metan.

LOTUL DE JUNIORI - 
REUNIT LA SNAGOV

Lotul național de juniori 
este reunit, începînd de 
astăzi, la Snagov, unde se 
va pregăti — timp de trei 
zile — în vederea partidei 
Polonia — România (din 
preliminariile turneului

U.E.F.A.), care se va dis' 
pută duminică la Varșovia

Înaintea deplasării, care 
va avea loc vineri, lotul de 
juniori va face miercuri 
un ultim meci de verifi
care în compania echipei 
bucureșlene l.P.R.O.F.LÂ.



TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI TRANSMIT:

MOSCOVA ISI AȘTEAPTĂ OASPEȚII
5 t y

MOSCOVA, 30 (prin tele
fon), Plecați pe o splendidă 
vreme de primăvară, din 
București, pasagerii elegantei 
aeronave a „Aeroflotului* au 
găsit la Moscova, după a- 
proape două ore și jumătate 
de zbor, un timp friguros, o 
iarnă aflată încă în dreptu
rile ei depline. Dar dacă con
dițiile meteorologice sînt ne
favorabile, coborînd mercurul 
termometrului sub zero grade, 
pe plan sportiv temperatura 
s-a ridicat simțitor. Nu mai 
sînt nici trei ore pînă cînd 
televiziunea sovietică va în
cepe transmisia primelor faze 
din atît de așteptatul și de
cisivul meci de hochei de la 
Stockholm, U.R.S.S. —- Sue
dia, sare va stabili pe cam
pioana mondială. Toată lumea 
este extrem de grăbită, fie

care dorind să nu piardă nici 
un amănunt din pasionanta 
întîlnire.

Presat însă de telefonul 
care urma să mă cheme peste 
puțin timp de la București 
pentru a relata despre un alt 
eveniment sportiv, campiona
tele europene de tenis de 
masă, găzduite la Moscova, 
am fost nevoit să schimb fi
rul discuțiilor cu amabilii mei 
interlocutori și să trec de la 
hochei la tenis de masă.

Astfel, am aflat că printre 
primele loturi de participant 
sosite la cea de a șaptea edi
ție a europenelor, au fost pe 
lingă reprezentativa feminină 
a României (ajunsă de sîmbă- 
tă în- capitala U.R.S.S.) cele 
ale Suediei, Ungariei și Olan
dei. Alte delegații au venit 
Juni, iar celelalte sînt aștep
tate pentru marți, miercuri

fiind ziua inaugurării campio
natelor.

Cele patru jucătoare ro
mânce, Maria Alexandru. 
Eleonora Mihalca, Carmen 
Crișan și Magdalena Lesai 
au efectuat — sub con
ducerea antrenorului fede
ral, Ella Constantinescu — 
primele schimburi de 
mingi de acomodare încă 
de duminică. Luni, sporti
vele noastre s-au antrenat 
din nou, urmînd ca marți, 
ele să joace o dată.

Goncomitent cu primirea 
oaspeților, gazdele pun la 
punct ultimele amănunte or
ganizatorice. spațiul de joc de 
la Lujniki fiind special ame
najat. Oficialii sportivi sovie
tici doresc ca întrecerile, care 
se vor desfășura timp de o 
săptămînă, să se bucure de 
condiții optime. Firesc, dacă

ne gîndim că este pentru 
prima oară cînd o competiție 
de tenis de masă de o ase
menea amploare are loc la 
Moscova. Și încă ceva. Pro
babil că și campionatele mon
diale din anul 1973 vor fi 
organizate tot de federația 
sovietică de specialitate- Iată, 
așadar, că după creșterea 
vertiginoasă înregistrată de 
jucătoarele și jucătorii sovie
tici în ierarhia internațională 
din ultiniiî ani. organizatorii 
au ambiția să fie •— și ei — 
la înălțime.

Dar, despre alte aspecte 
premergătoare celei mai 
mari întreceri a sportului cu 
mingea de celuloid din acest 
an, ca și despre programul 
primei zile, într-o altă trans
misie.

Constantin COMARNISCHI

Iată-l pe fundașul Fac.chetti (stingă) din nou Intr-o acțiune ofensivă, alături de coechipierul 
său, înaintașul central Bonisegna (in tricouri vărgate) din meciul de campionat cu Lazio. 
Doi jucători valoroși ai lui Inter, dar și ai naționalei Italiei, care vor avea prilejul să sa 

’ afirme in campionatul Europei

CAMPIONATUL EUROPEAN A ÎNCEPUT
PE... HlRTIE SI VA CONTINUA PE TEREN

ROMÂNIA - VIRTUALĂ ÎNVINGĂTOARE
ÎN „CUPA LATINĂ" LA HANDBAL

MASCULIN
• IN PARTIDA DERBY A COMPETIȚIEI, ROMANIA A 
ÎNTRECUT CATEGORIC ECHIPA FRANȚEI ■ 23—T0 (12—4) ! • 
ASTA SEARA LA MADRID : SPANIA — ROMÂNIA, ECHIPE 

DE TINERET, LA HANDBAL

LISABONA 30 (prin telefon). 
Și al doilea examen — poate 
mai dificil ca primul — a fost 
trecut cu succes de selecțio
nata României în „Cupa la
tină". întâlnind reprezentativa 
Franței într-o partidă decisivă 
pentru ocuparea primului loe, 
TINERII HANDBALIȘTI RO
MANI AU FĂCUT O VERI
TABILA DEMONSTRAȚIE — 
deseori subliniată de aplauzele 
publicului — de ceea ce în
seamnă un joc modern, sigur 
și activ în apărare, CALM, 
VARIAT, CU FINALITĂȚI IN
SPIRATE ȘI SPECTACULOA
SE ÎN ATAC. în felul acesta, 
ei au obținut o victorie netă, 
la o diferență de scor puțin 
obișnuită pentru un derby : 
23—10 (12-4) !

Cum se explică această vic
torie atît de categorică, obți
nută în fața unui team redu
tabil cum este cel al Fran
ței ? în primul rînd, prin fap
tul că băieții noștri au făcut 
o excelentă pregătire teoreti
că a partidei, bazată pe un 
studiu atent al manierei de 
joc a handbaliștilor francezi, 
în dimineața întâlnirii, repre
zentanții noștri s-au retras, ca 
de obicei, la locul lor de an
trenament (o poiană a unei 
livezi de portocali) unde au 
repetat de zeci de ori un sis
tem defensiv modem (foarte 
aproape de 3+3), excelent pen
tru a putea contracara forța 
de șut a echipei Franței, ex
primată cu deosebire din zona, 
de la 9 m. Sala destul de în
gustă (sub 18 m), facilita o 
astfel de apărare, micșorînd 
intervalele dintre jucători. Atât 
de bine au aplicat handbaliștii 
români lecția învățată, încît se
lecționata franceză a fost in 
unele minute redusă la... tă
cere. Aceasta echipă, care a 
înscris spaniolilor 17 goluri și 
portughezilor 24, n-a reușit să 
marcheze decit 4 puncte echi
pei României în primele 30 
de minute. Este — trebuie s-o 
recunoaștem — o performanță. 
Și este, în același timp, prin
cipala explicație a acestei vic
torii la care un rol deosebit 
J-a avut și portarul Orban 
(împreună cu înlocuitorul său, 
Munteanu).

în atac, echipa României a 
știut să-și pună în valoare ca
pacitatea de finalizare de Pe 
semicerc (Bota, Stef). precum 
si forța de aruncare de la 9 ni 
(Chicid, Dan, Dumitru). în fe
lul acesta, echipa noastră s-a 
impus chiar din primele mi
nute, conducînd cu 5—0 (min. 
12) și 8—1 (min. 18). Ea a re
alizat un lucru care nu este 
la îndemîna multor formații : 
2 GOLURI — ÎN INTERVAL 
DE UN MINUT — CÎND ERA 
ÎN INFERIORITATE NUME
RICA I în repriza secundă, a-

tunci cînd scorul luase proporții, 
jucătorii români nu au cedat 
nici o clipă tentației de a se 
relaxa, luptînd pînă in ulti
mul minut pentru o victorie 
pe care o doreau dt mai evi
dentă. Ei au reușit acest lu
cru, în ciuda faptului că cel 
doi arbitri au privit cu un 
ochi prea critic și, în orice 
caz, nu prea obiectiv selecțio
nata României care, fără să 
fie mai dură decît adversara 
sa, a fost penalizată cu 8 mi
nute de eliminare, în timp 
oe în dreptul jucătorilor fran-

Dupâ terminarea întrece
rilor prilejuite de cea de 
a lll-a ediție a „Cupei la
tine", reprezentativa de ti
neret a României a plecat 
din Lisabona spre Madrid. 
Astă seară, începînd de la 
ora 19, ea va susține un 
meci amical în compania 
echipei similare a Spaniei.

cezi s-au „aglomerat" pe foaia 
de arbitraj -numai avertis
mente...

Arbitrii Falk și Grundlich 
(R. F. a Germaniei) au con
dus formațiile :

ROMANIA : Orban (Muntea
nu) — Chicid (6), Voinea, Stef 
(5), Preotu, Dan Marin (3), 
Cîrlan (2), Comănescu, Bota 
(4)), Dumitru (2), Chircu (1) J

FRANȚA : Bolie (Chanen)— 
Nita (1), Cailleret (1), Zeka- 
nowski (1), Aggoune. Thierry 
(4), Legrande (1), Kaufman, 
Chalenne, Bouchet (1), Centa- 
ni (1).

în deschidere, handbaliștii 
spanioli au învins (detașîndu- 
se mai net în repriza secun
dă) selecționata Marocului cu 
23—13 (10—8). în ultima parti
dă a zilei, Brazilia a obținut 
prima victorie în această com
petiție, întrecînd Italia cu 
26—12 (14—5).

Călin ANTONESCU

★
N. R. Tîrziu, Ia ora cînd în

chidem ediția, a început me
ciul România — Portugalia.

înaintea acestui ultim joc, 
clasamentul se prezintă astfel:

1. ROMANIA 10 p; 2. Fran
ța 8 p ; 3. Spania 6 p. 4. Portu
galia G p ; 5. Maroc 2 p ; 6. 
Brazilia 2 p ; 7. Italia 0 p. 
REPREZENTATIVA DE TI
NERET A ROMÂNIEI ESTE — 
ÎN MOD EVIDENT — VIR
TUALA ÎNVINGĂTOARE ÎN 
CEA DE A III-A EDIȚIE A 
„CUPEI LATINE" LA HAND
BAL MASCULIN.

Reggio Calabria

NĂST4S! SI TIRIAC AU CÎȘTIGAT DUBLULJ> -> J

ROMA, 30 (Agerpres). — 
Tenismanii români llie Năsta
se și Ion Tiriac au repurtat 
un frumos succes, cîștigînd 
proba de dublu din cadrul 
turneului internațional de la 
Reggio Calabria. In finală, 
Năstase și Tiriac au învins cu 
scorul de 7—5, 10—8, 6—3 pe 
australienii Ball — Giltinnan.

Proba de dublu mixt a re

venit cuplului cehoslovac 
Neumannova — Pala, învin
gător cu 6—8, 9—7, 7—5 în 
fața perechii Vrankovici (Ar
gentina) — Năstase (Româ
nia).

Tn finala probei de simplu 
masculin. Martin Mulligan 
(Italia) a dispus cu 8—6, 6—4, 
6—4 de Panatfa (Italia).

ÎN C. M. DE SCRIMĂ - TINERET

LUKOMSKI (spadă) Șl RENSKI (sabie)
SÎNT ULTIMII CAMPIONI Al EDIȚIE11970

MINSK. Campionatele mon
diale de scrimă rezervate tră
gătorilor sub 20 de ani au 
luat sfîrșit cu disputarea fi
nalelor la probele de spadă 
și sabie. La spadă, trăgătorul 
sovietic Boris Lukomski a 
confirmat victoria din recen
tul turneu de la Budapesta 
și a devenit campionul mon
dial al tineretului cu o suită 
de 5 victorii în finală. L-a 
secondat norvegianul Eppo 
Norman.

Proba de sabie a fost de 
asemenea dominată de spor
tivii sovietici, titlul de cam
pion mondial și medalia de 
aur revenind lui Piotr Ren- 
ski cu 5 victorii. Pentru 
locurile următoare s-a dis
putat un baraj între maghia
rul Varga și sovieticul Ko
mar, ambii totaliaînd în fi
nală 3 victorii. După asaltul 
de baraj, Varga a dobîndit 
locul II iar Komar s-a cla
sat pe locul III.

ÎN MECIUL DE ȘAH AL SECOLULUI

Echipa Lumii 5,5-4,5
• Fischer a cîștigat strălucit la Petrosian

U. R. S. S

• Larsen i-a rezistat lui Spasski
BELGRAD, 30 (prin tele

fon). închipuiți-vă o sală i- 
mensă, arhiplină, cufundată în 
liniștea și semiobscuritatea di
naintea unui mare 
chipuiți-vă Piața 
gels din Belgrad, 
lume, de oameni 
mai găsit bilete 
le-au lipsit cei 40 de dinari 
cît costă intrarea, închipuiți-vă 
o lojă a presei cu aproape 
100 de ziariști, printre care 
unul venit tocmai din Indo
nezia, și veți avea imaginea 
ambianței de interes și agi
tație în mijlocul căreia a în
ceput cel mai grandios meci 
cunoscut în istoria șahului : 
U.R.S.S. — Echipa Lumii.

Partidele Spasski—Larsen și 
Fischer — Petrosian, dar mai 
ales cea de a doua, au do
minat neuitata seară șahistă 
de duminică și le-au pus în 
umbră pe celelalte. Pe seama 
deciziei de ultimă oră a lui 
Fischer, aceea de a-i ceda 
lui Larsen locul cuvenit lide
rului formației, s-au făcut ne
numărate comentarii și spe
culații, au fost emise fel de 
fel de ipoteze și puncte de 
vedere, bineînțeles contradic
torii. Nu putem fi de acord 
.cu aceia 
pildă, că 
fost frică 
că talentatul jucător american 
face parte din categoria acelor 
oameni care nu se tem... de 
nimeni și de 
atît mai puțin 
părerea altora 
această hotărîre 
lui neîncoronat 
manevră diplomatică, 
rită căreia ar urma să plu
tească mai departe incertitu
dinea asupra rezultatului din- 
tr-o eventuală confruntare cu 
deținătorul oficial al titlului. 
Am zice că, pur și simplu, 
Fischer a făcut un gest de

concert, în- 
Marx—En- 

înțesată de 
care n-au 

sau cărora

de 
fi

care au spus, 
lui Bobby i-ar 
de Spasski, pentru

nimic. Și cu 
am împărtăși 
care socotesc 
a campionu- 

drept o abilă 
dato-

MEMORIALUL

PODUBNII
Memorialul „Ivan Po- 

dubnîi", tradiționalul con
curs de lupte greco-roma- 
ne, organizat în U.R.S.S., 
se va desfășura anul a- 
cesta între 3 și 5 aprilie 
la Rostov pe Don și va 
reuni sportivi din Bulga
ria, Iran, România, Japo
nia, Finlanda, Cehoslova
cia, Suedia și alte țări. în 
echipa gazdă vor evolua 
printre alții, Roman Ru- 
rua, Rustem Kazakov 
Valeri Riazanțev.

CAMPIONATt NAȚIONALE

• Echipa României onorată în tragerea la sorți ® Primele întîlniri cu fotbaliștii ga- 
lezi și finlandezi • Din nou într-o grupă cu Cehoslovacia ! A Dispute pasionante 

și în alte grupe

înaltă sportivitate, pentru care 
merită admirație și elogii.

Dar să trecem la joc. încă 
din clipa cînd marii maeștri 
au luat loc la mese, figura 
sumbră, deprimată, a lui Pe
trosian arăta că el cam bănuia

REZULTATELE

Spasski—Larsen ț1 
Fischer—Petrosian i—0 
•Korcinoi—Portisch l/j—'/• 
•Hort—Polugaevski 1—o 
Gheller—Gligorici 1—0 
Keshevsky—Smislov 1/a—’/» 
•Taimanov—Ulilmann 1—0 
•Matulovici—Botvinnik 0—1 
Tal—Najdorf Vj-’/ș 
Ivkov—Keres >/2—»/,

Astăzi se joacă turul 
doi al meciului.

•) Acestea au lost partide în
trerupte șl 
după-amlază.

continuate luni

ce-1 așteaptă, 
iute de a fi 
fostul campion al lumii pier
duse bătălia psihologică cu 
adversarul său ros de mari 
ambiții șț pus pe răzbunări 
teribile. Prevăzind parcă dez- 
nodămîntul, ziaristul belgiano- 
american Koltanovski spunea : 
„Priviți, Petrosian s-a așezat 
la tablă ca să piardă ; Fischer 
ca să cîștige..."

Nu-i vorbă că americanul a 
jucat magistral, cu o energie 
de hidrocentrală și cu o pre
cizie de computer. într-o des
chidere socotită de toate tra
tatele drept uscată, albul a 
găsit resurse de mare rafina
ment, furnizînd o veritabilă 
partidă-școală. In același timp, 
Larsen 
portat 
partea lui Spasski, dar el s-a 
apărat cu un sînge rece de 
care nu l-am crezut niciodată 
capabil. în cele din urmă s-a 
iscălit „armistițiul”, totuși cre
dem că succesul moral rămîne 
de partea danezului.

Cum spuneam, partidele ve
detă le-au estompat pe cele
lalte opt. Și astfel, au trecut 
aproape neobservate acurate
ța pozițională cu care Hort 
l-a măcinat pe Polugaevski și 
Botvinnik pe Matulovici, 
cui zdrobitor întreprins de 
Gheller asupra poziției 
Gligorici, performanța remar
cabilă a lui Portisch de a-1 fi 
dominat mult timp cu negrele 
pe Korcinoi, deși pînă la ur
mă, în „prelungiri", a trebuit 
să se mulțumească doar cu 
remiza. Najdorf, un vulpoi bă- 
trîn și șiret, s-a strecurat prin
tre cursele lui Tal și cînd a 
trebuit să fie consemnată e- 
galitatea nu s-a putut abține 
de la o butadă : „Sînt foarte 
mulțumit. Să știți că într-o 
întîlnire cu Tal este mult mai 

A ușor să câștigi decît să faci

BULGARIA (etapa a 19-a). 
Fără patru titulari (Asparuhov 
șl Veselinov accidentați în me
ciul de la Stara Zagora), Jecev 
bolnav, iar Kostov suspendat pe 
trei etape, liderul Levski Spar
tak a terminat ia egalitate (2—2) 
pe teren propriu cu Etar. TSKA 
a demonstrat din nou excelen
ta ei formă din actualul sezon) 
a întrecut pe JSK Slavia cu 2—0. 
De altfel, surpriza etapei a fost 
furnizată de Akademik, care dls- 
punînd la Burgas de Cernomo- 
reț cu 1—0, a obținut prima 
victorie în deplasare, în actua
lul campionat. Alfa rezultate : 
Spartak—Trakia 2—1) Krakra— 
Cerno More 1—0, Botev—Marek 
4—2, Lokomotiv—Marița 1—0. In 
clasament : Levski Spartak 32 p, 
TSKA 30 p,. JSK Slavia 24 p, 
Trakia șl Lokomotiv 21 p, Cer- 
nomoreț 20 p, cemo More 19 p. 
etc. (T. II.)

SPANIA. — In etapa a 27-a 
Atletico Madrid a cîștigat pe te
ren 
pei 
bao 
0—1 
Las 
Mallorca 
Coruna 
cel on a 
Madrid 
Madrid 
37 p; : 
Madrid — 32 p.

propriu cu 2—0 în fața eclii- 
Pontevedra, iar Atletico Bil- 
a pierdut în deplasare cu 
la Sevilla. Alte rezultate : 
Palmas — Saragossa 2—0 : 

Elche 0—0; Valencia — 
, 0—1; Granada — F.C. Bar- 

0—0; Cella Vigo — Real 
2—2. Clasament : Atletico 
— 33 p. Atletico Bilbao — 

F. C. Barcelona și Heal

Era clar că, îna- 
învins la tablă,

— cu negrele — a su- 
un atac violent din

ata-

lul

remiză..."
In general, Echipa Lumii a 

rezistat onorabil în acest prim 
tur. Comentatorii se așteptau 
ca formația sovietică să caute 
să acumuleze din start un a- 
vantaj confortabil, care să-i 
permită — în continuare — 
un joc relaxat Dar această 
tactică n-a reușit. Cel puțin 
la primele patru mese, unde 
se întâlneau viitorii competi
tori la titlul suprem, reprezen
tanții lumii au dominat cu 
autoritate. Echilibrul existent 
după primul tur face ca inte
resul față de meci să devină 
și mai mare.

Valeria CHIOSE

ECHIPA

După campionatul mondial 
de fotbal din 1958, U.E.F.A. a 
luat o inițiativă salutară, și 
anume aceea de a organiza in 
intervalul dintre cele două e- 
diții ale „Cupei Jules Rimet", 
o competiție rezervată echipe
lor naționale europene. „Cupa 
Europei* a fost organizată de 
două ori 
trecerii 
participare 
mafiilor 
continent. In 1966, 
ridicat competiția pe o treap
tă superioară, numind-o CAM
PIONATUL EUROPEAN IN- 
TER-ȚĂRI.

In prezent, 
gul celei de 
campionatului 
fotbal (șl la 
întrecere continentală dacă so
cotim și cele două Cupe ale 
Europei).

Comentând recenta tragere 
la sorți efectuată la Roma, 
trebuie să menționăm justețea 
principiului care a stat la baza 
criteriului alcătuirii grupelor. 
Un număr de 8 echipe au fost 
declarate „capi de serii", pen
tru performanțele realizate în 
cadrul preliminariilor C.M. sau 
în urma unor rezultate valo
roase. Printre cele 8 se aflau 
un număr de 7 participante în 
turneul final la „El Mundial" 
iar cea de a 8-a era Iugosla
via desemnată, credem, în 
mod justificat, dacă avem în 
vedere faptul că la ultima e- 
diție a campionatului euro
pean reprezentativa țării ve-

fi 
asigurat 

masivă 
naționale

succesul in- 
printr-o 
a for- 
de pe 

U.E.F.A. a

ne aflăm în pra- 
a doua ediții a 

european de 
cea de a patra

TELEX • TELEX
A 4-a ediție a cursei cicliste 
„Marele premiu Aiuiaba" s-a • în
cheiat cu victoria rutierului po
lonez Groskl. El a fost urmat 
de compatrioții săi Krzeszowiec— 
la 58 sec, Matusiak — la 2:29 și 
englezul Dallley — la 5:44. ui- 
tima etapă a competiției a fost 
împărțită în două 
câștigate de Groskl (20 
54:06), și Krzeszowiec 
în lh 40:38).

V
Iu „Cupa Davis- (zona 
tenismanii indieni conduc 
3—0 în meciul cu echipa Pa
kistanului. Rezultate tehnice : 
Mukerjea—Rahim 4—6. 5—7.
10—8, 5—2 (abandon) ; Lall, Mu
kerjea—Rahim, Mnunawar 6-4,- 
6—1, 6—4.

a
In ziua a patra a tțirneului de 
polo pe apă (juniori) de la Bel
grad s-au înregistrat rezultatele: 
Olanda—Iugoslavia 4—2 ; Spania- 
Italia 5—3 ; R.F. a Germaniei— 
Franța 8—5. In clasament con
duce Olanda cu 7 p. urmată 
de spania — 6 p, R. F. a Ger
maniei — 5

f»
A continuat .____ __________
ție de la Leningrad organizat

semietape, 
km în 

(61 km

asiatică)
cu

7 P.
i, R. F. 

p etc.

concursui de • nata

cine s-a calificat în finala com
petiției.

Echipa României este în 
fruntea seriei I. Fără îndoială 
că această recunoaștere a me
ritelor fotbaliștilor români, în 
plină afirmare în ultima vre
me, trebuie confirmată și în 
partidele ce vor urma. Ad-

FINALELE CELOR
LALTE EDIȚII
Europei"

U.R.S.S.-Iugoslavia 2-1
Spania—Ungaria 2—1

Campionatul european :
1968 : Italia—Iugoslavia 1—1 
(după prelungiri) și 2—0 
(rejuoare)

versaril au o 
Din nou ne 
reputații fotbaliști ai 
slovaciei. în ediția 1958—60 a 
„Cupei Europei", după ce for
mația României a trecut în op
timi de finală de Turcia cu 
3—0 și 0—2, a fost eliminată 
în sferturi de Cehoslovacia cu 
3—0 și 2—0. Acum, la Guada
lajara, în „El Mundial" se vor 
înfrunta din nou cele două 
formații, urmînd ca în cam
pionatul european să aibă loc 
pînă în 1971 alte două dispute 
(la București și în Cehoslo
vacia) între cele două echipe 
reprezentative. Datele nu au 
fost încă fixate și nici ordinea 
meciurilor. în orice caz, par-

valoare certă, 
vom întîlni cu 

Ceho-

tldele România—Cehoslovacia 
se anunță foarte interesante 
pentru că, probabil, dintre a- 
ceste două echipe se va de
cide cîștigătoarea grupei și, 
deci, beneficiara calificării in 
sferturile de finală.

Foarte interesant pentru pal
maresul echipei noastre na
ționale este însă faptul că 
pentru prima oară echipa Ro
mâniei va intilni \ reprezenta
tivele Țării Galilor și. Finlan
dei. Dacă fotbaliștii din”nordul 
Europei au o valoare mai 'mo- 
destă, în schimb cei britanici 
se bucură de o apreciată re
putație pe continent.

în celelalte grupe, lupta 
pentru calificare nu va fi mai 
puțin interesantă. în grupa a 
Ii-a, Bulgaria, Ungaria și Fran
ța își prezintă candidatura, în 
grupa a Vl-a Italia și Suedia 
se vor reîntîlni după „El Mun
dial", iar în grupa a VII-a 
Iugoslavia va avea contracan- 
didați apreciați în echipele 
R. D. Germane și Olandei.

Dar, pînă la toamnă, cînd se 
va da startul în competiție, 
vom consemna mai întîi marea 
întrecere din Mexic, pentru că, 
în fond, „Cupa Mondială" va 
rămîne, totuși, evenimentul 
central al activității fotbalis
tice internaționale a anului. 
Abia după aceasta, campiona
tul european va promova pe 
prim plan și va prilejui fi
rește consolări, satisfacții și 
decepții pentru formațiile care 
au evoluat în Mexic.

Ion OCHSENFELD

• TELE9 TELEX • TELEX • TELEX
r ------------------------ ,

La Salt Lake City (Utah), în ziua a doua a campio
natelor internaționale universitare de natație ale S.U.A.. 
înotătorul Peruvian Jan Bello a obținut o surprinzătoare 

yarzi liber cu 1:42,7. Pe locul secund s-a 
probei, americanul Franck Heckl — 1:42,8. 
cîștigat 200 yarzi fluture în 1:51,6. Un re-

victorie pe 200 
clasat favoritul 
Mike Burton a 
zultat excelent a fost înregistrat pe 100 yarzi bras : Brian 
Job (S.U.A.) — 57,6 (cea mai bună performanță mondială). 
Alte rezultate: 100 yarzi spate 
400 yarzi mixt — Gary Hali

Larry Barbiere 51,9 ;
4:07,3.

de ziarul ;,Komsomolskaia Prav
da”. Proba masculină de 200 m 
spate a fost cîștlgată de Grigori 
Davidov, cronometrat în 
iar în proba feminină de 
liber victoria a revenit 
Kudașeva — 
tate : 200 m 
Lidia Milenina 
mixt masculin - 
eenko 2:12,0.

2:11,4, 
800 m
Olgăl 

rezul-
a

9:46,4. Alte
mixt feminin — 

2:28,0 ; 200 m
Vladimir Kray-

Selecționatele 
chet (juniori) 
radului s-au 
într-un nou med de verificare.

masculine de bas- 
aie Italiei și Is- 
Intîlnlt la Roma

în vederea preliminariilor cam
pionatului european. Tinerii bas- 
ehetbaliști italieni au terminat, 
învingători cu scorul de 81—75 
(35—43).

In runda 
șah de Ia 
învins pe 
toșin—Kurajița, 
skl, Barczay—Liubojevici 
Benka—Lieberson s-au ‘ 
remiză. In clasament i 

conducă Llubojevici

a 8-a a turneului de 
Sarajevo, Pianinei l-a 
Bukal. Partidele An- 

Tringov—Pîdev- 
...................... șl 

încheiat 
continuă 

să conducă Liubojevici (Iugo
slavia) cu 51/, p, urmat de Ben- 
ko (S.U.A.), Pianinei (Iugosla
via)— 5 p etc.

Echipa U.R.S.S., campioană mondială de hochei pe gheață

CORESPONDENȚĂ SPECIALA DIN STOCKHOLM

U.R.S.S. PENTRU A 8-A OARA
CAMPIOANĂ MONDIALĂ SI9 EUROPEANA LA HOCHEI

că minunea nu s-a mai 
Așa cum Întrezărisem 
acum cîteva seri, „Tre 
lipsită de forța nece- 

turneu, nu

Și iată 
produs, 
încă de 
Kronor", 
sară unui asemenea 
a fost — în intilnirea decisivă cu 
echipa campionilor mondiali — 
decît umbra acelei echipe care 
ne-a încintat pur și simplu în 
primul tur. Căpitanul ei. Sterner 
(nerestabilit în urma accidentu
lui), nu a avut decît o prezență 
simbolică în teren, fundașii Abra
hamson, Karlsson și Sjoberg au 
lost lenți și prost inspirați in
plasamentul dinaintea propriei
porți, iar cele trei linii de atac 
nu au reușit decît rareori să pe
ricliteze in mod serios poarta lui 
Konovalenko.

In aceste condiții, deținătorii

titlului suprem au dominat Insis
tent din primul și pini in ulti
mul minut, obținind o victorie 
cu 3—1 (0—0, 2—1, 1—0), care nu 
reflectă totuși suficient superiori
tatea lor in toate privințele. In 
prima repriză am avut nu de 
puține ori impresia că echipa 
gazdă este de-a dreptul „groggy” 
in fața asalturilor continue ale 
hocheiștilor sovietici, și numai 
intervențiile de-a dreptul miracu
loase ale lui Leit Holmqvist au 
împiedicat concretizarea a 
puțin două-trei acțiuni în 
Mihailov, Malțev și Firsov 
seră mat Întreaga apărare 
deză.

i.a începutul celei de a 
reprize, cînd spectatorii de
iși reluaseră locurile (era secunda

doua 
abia

a opta), Wlckberg a șutat sur
prinzător și pucul a trecut prin
tre picioarele lui Konovalenko, 
oprlndu-se In plasa porții. A fost 
1—0, dar pentru toată lumea era 
evident că egalarea plutea in aer. 
Totuși, jucătorii sovietici au avut 
nevoie de aproape 18 minute pen
tru a străpunge poarta lui 
Holmqvist. Intr-o secvență care a 
durat mai puțin de 40 de secunde, 
Petrov și Vikulov materializează 
presiunea formidabilă de la poarta 
suedezilor : 2—1.

Ultima parte a lntilnlrl! a fost 
la discreția învingătorilor. Malțev, 
după o magistrală acțiune perso
nală, a majorat avantajul echipei 
sale (min. 46) șl din acest mo
ment ostilitățile au fost practic 
Încheiate. In minutele oara au

urmat cele două echipe, mulțu
mite parcă de rezultat, au stins 
Încetul cu încetul motoarele spre 
dezamăgirea celor peste 10 000 de 
spectatori care așteptau cu totul 
altceva de la această veritabilă 
finală.

In partida desfășurată dimi
neața, o surpriză : Finlanda — 
Cehoslovacia 5—3 (2—0, 2—2, 1—1)!

Clasament final 
o 
1
1
0
1
1

1. U.R.S.S.
2. Suedia
3. Cehoslovacia
4. Finlanda
5. R.D. Germană
6. Polonia

Ingemar

10 9
7
5
5
2
0

10
10
10
10
10

1 G8—11
2 45—21
4 47—30
5 31—40
7 20—50
9 11—70

18
15
11
1»
5
1

MARKUSSEN

Lipului 1 L V. „lutui uiația”, tU. Hiaautauu •>. 23—24, Mugutcșli


