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înotătorii de la Steaua la ultimul antrenament. Serii de starturi, întoarceri — nici un amănunt nu este neglijat atunci 
tind vizezi performanțe înalte. Foto : A. NEAGU

Primii oaspeți ai „internaționale Ior“ de înot

Schiorii români Dan Cris- 
tea, Gh. Vulpe, V. Brenci, Al. 
Bogdan, P. Ivănescu, M. Bă
lan (probe alpine), V. Papuc, 
Gh. Gîrniță, N. Voicu. N. Veș- 
tea și N. Cojocaru (fond) au 
plecat in Turcia pentru a

participa, sîmbătă și dumi
nică în stațiunea Uludag, la 
ediția a IlI-a a Campionatului 
Balcanic. Trecutele ediții au 
avut loc pe Vitoșa (1968) și la 
Poiana Brașov (1969).

Săptămînile următoare 
sportulA

m
Lunile următoare se anunță extrem 

competiții interne și internaționale de 
gură. Pe lingă amplele relatări de la 
mente, în trimestrul următor ziarul ,

de bogate în 
mare anver- 

aceste evenl- 
_____  _____ ,__  „_____ ____  ,,Sportul" își 
propune să ofere cititorilor săi citeva materiale de 
majoră însemnătate, între care :

TOATE DRUMURILE 
DUC ÎN MEXIC!
Prezentarea, in extenso, 

a ediției mexicane a cam
pionatului mondial de fot
bal :

• Ample reportaje de la 
fața locului, de la Guada
lajara, locul de disputare 
a grupei a III-a a mon
dialelor ;

q Parada marilor vedete 
ale campionatelor, de la 
Leonidas, Andrade și 
Schiafino, pînă la Sivori, 
Iașin, Pele, trecînd pe la 
Di Stefano, Kopa și Fritz 
Walter ;
• „Galeria dirijorilor" — 

trecere în revistă a celor 
mai vestiți antrenori ai 
ultimilor 40 de ani ;
• Amintiri ale foștilor 

internaționali români pre- 
zenți la primele ediții ale 
campionatelor mondiale ,

OLIMPISMUL - 
LA ORDINEA ZILEI

— Un amplu 
documentar des
pre controversata 
problemă a sta
tutului sportivului 
amator ;

— „Bătălia de 
la Amsterdam* — 
o serie de re
portaje în jurul 
sesiunii C.I.O. din 
luna mai, careva 
decide sediile 
Jocurilor Olimpi
ce din 1976.
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despre Liceul
însemnări

gimnastică 
se muncește 
intens, o 
mișcare 
repetă 
zeci de ori...

CE FACEM CU TIMPUL I

gimnastică

GIMNASTICIIFAMILIA
Intre prezent și viitor

minime, 8-a' con
statat, între alte
le, și faptul că 
componentele de 
atunci ale repre
zentativei s-au a- 
flat și au lucrat 
mult timp împre
ună, beneficiind 
de condiții de an
trenament supe
rioare celor de la 
cluburile sau aso
ciațiile de unde 
ele proveneau. 
Deoarece, în ulti
mul timp, în tot 
mai multe țări eu
ropene. dintre 
cele cu rezultate 
remarcabile în 
gimnastică, s-a 
impus ideea pre
gătirii în colective 
mai largi, s-a a- 
vansat și 
forurilor 
tente 
creării 
tați de 
sportivă 
ră, considerată. în 
prezent, cea mai 
înțeleaptă măsură 
pentru cîștigarea 

pierdute în Ierarhia

declară fostul recordman european
al delfinilor. Bubi Denerlein

NOSTRU LIBER ?
Duminical, o pagină dedicată preocupă

rilor sportive de agrement : TURISM, AU
TOMOBILISM, VTNĂTOARE, PESCUIT.

I
I

De mai bine de o jumătate 
de an, în terminologia noastră 
sportivă a apărut o nouă for
mulare : „Liceul de gimnasti
că din Orașul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej". Binecunoscut în 
familia gimnasticii și cu des
tulă aproximație în cea mare, 
a sportului, Liceul de gim
nastică rămine, totuși, o ne
cunoscută pentru masa iubi
torilor de sport. De ce a fost 
creat .un asemenea liceu ? Ce-și 
propune el ? De ce tocmai în 
orașul moldovean și nu în alt 
colț al țării ? Pe cînd viitoa
re campioane ale țării de la 
Liceul de gimnastică ? — iată 
doar citeva din întrebările pe 
care și le vor fi pus cel care 
au auzit de existența lut

Bineînțeles, la începutul a- 
nului școlar 1969—1970, ând 
Liceul și-a început, practic, 
activitatea, răspunsurile la toa
te aceste întrebări și, poate, 
la multe altele, ar fi fost mai 
greu de formulat. Mai greu, 
pentru procentul ridicat de in
certitudine care marchează ori
ce început, mai greu pentru 
numeroasele căutări caracte
ristice unui colectiv de entu
ziaști, mai greu pentru cîte 
alte motive. Acum, însă, oa
menii și lucrurile s-au așezat, 
problemele muncii și activității 
s-au cristalizat, cele mal mul
te dintre obstacolele și difi
cultățile startului au fost de
pășite. Se poate Încerca, deci, 
o investigație. în viața interioa
ră a Liceului, a acestei fa
milii de aproape 200 de mem
bri, ce-și/propune să contri
buie în .-modul cel mai direct 
Ja redresarea gimnasticii femi
nine , românești.

tAiiumful unei idei
/Căutindu-se explicații pen

tru succesele de acum 10—15 
-ani ale gimnasticii noastre fe-

IE
xistă numeroase mărturii, la 
noi și aiurea, despre dezin
teresul unor tineri fafă de 
educația fizică, față de miș
care și de alternativa de a 
petrece o parte din timpul 

liber în Ții naturale. Nu este un 
dezinlere: Ssolut, dar o distanțare și
niște, prefe, .<ițe contrarii sînt pregnante. 
Chiar în situația cînd reprezentanților 
tinerei generații li se oferă condiții 
bune pentru realizarea unei educații 
fizice complete. Dezinteresul acesta 
este un dat al mentalității. Toată am
bianța omului societății moderne hiper- 
tehnicizate propagă cultul comodității. 
Un cult acaparant, moleșitor, căruia 
individul i se sustrage anevoie, chiar 
dacă la un moment dat i s ar opune 
prin voință. Si atașamentul fafă de 
natură s-a diluat. Farmecul naturii e 
concurat de farmecul interioarelor. In 
plus, natura a fost îndepărtată, o gă
sim dincolo de marginea orașelor și 
uneori la distante destul de mari. Ca 
să ajungi acolo este necesar un 
de transport. Sau îți lipsește și 
nu te duci, sau îl ai și atunci el 
te sustrage naturii.

Educația fizică, așa cum se 
astăzi, i ....... „
predată acum citeva decenii. Dacă mo
dalitatea de atunci corespundea unei 
anumite stări de spirit proprii generați
ilor vremii, astăzi mentalitatea tinerilor 
a evoluat în structură și neaderența de
vine firească. O educație fizică bazată 
pe o desfășurare rigidă, pe canoane, pe 
principiul „unul execută și ceilalți pri
vesc, așteptîndu-și rîndul", pe o disci
plină formală, e respinsă de tineretul 
firezentului, aflat în căutarea unor va- 
ori mai profunde și ironic față de tot 

ce tinde să mecanicizeze omul.
Tinerii manifestă interes cu precă

dere pentru sportul de performanță. 
Sau vor să ajungă campioni sau îi 
interesează prea puțin sau nu îi inte
resează de loc educația fizică. Gustul 
pentru performanța sportivă derivă 
dintr-o fascinație generală față de ex
cepție, de extraordinar, față de tot 
ce se ridică cît mai sus deasupra li
niei obișnuitului.

Azi nu se mai întîlnește nici senti 
mentalismul care asigura coeziunea ve
chilor grupări sportive. Foștii membri 
ai cluburilor de acum 20—30 de ani 
observă, de 
fenomen de 
zent, chiar 
întîlnesc și 
mul riguros 
meciurilor. Prietenia lor nu are pro
funzime, iar necesitatea de a întreține 
legături amicale strînse se manifestă 
în alte cercuri decît grupul coechipie
rilor. In fond, a dispărut atmosfera de 
intensă comuniune afectivă și spiri
tuală chiar în cadrul grupurilor artis
tice, altădată atît de răspîndite, de 
omogene și de rezistente.

Toate acestea sînt fenomene pe care 
degeaba le vom ignora sau eticheta 
drept simptome împotriva cărora tre
buie luptat prin constrîngere și critică. 
Ele sînt generate de structuri psihice 
apărute în urma unor influente com
plexe și nici nu trebuie măcar consi
derate date negative, periculoase, pîn- 
găritoare ole unor vechi valori. Nu ne 
referim la toate componentele condui
tei unor tineri. Fafă de unele dintre 
ele, față de stridențe, este necesară o 
poziție de neacceptare. Dar dezinte
resul față de educația fizică trebuie 
înțeles în mecanismul său intim și co
rectat prin măsuri încărcate de inteli
gență, de adevăr științific și de sub
tilitate psihologică. Deschiderea către 
educație fizică trebuie refăcută și în
treținută, dar altfel decît înainte. Tre
buie realizat un mare coeficient de 
atractivitate, dar cu mijloace de se
ducție, a căror vigoare să fie cel pu
țin egală cu cea a televiziunii, a fil
mului, a barului de zi, a magnetofo
nului, a dansului modern, a automobi
lului etc. Predicile despre binefacerile 
educației fizice trezesc în tineri senti
mentul că ascultă un părinte care nu-i 
înțelege. Atunci fac rezistență și re
fuzul lor intim se consolidează. Prefe
rințele lor pot fi salutar influențate nu
mai printr-un dialog 
de stimă reciprocă. Răspunsul la aceste 
imperative poate veni nu numai din 
zona empirică a fiecărui specialist, ci 
mai ales dintr-o cercetare științifică 
adecvată.

mijloc 
atunci 
însuși
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talie Kiseleva, două brasiste cre
ditate cu timpi sub 1:18,0, V. Gi
liarov, un sprinter de 55.0, A. Tro
fimov. G. Nikulcin, V, Sahov 
(craulisti). Ludmila Pogorelova 
(64.0—100 m liber), Ludmila Sukan, 
Nina Konstantinova. Tatiana Afa
nasieva și Tatiana Lillakova (71.0 
—100 m delfin).

Sosită cu o întîrziere de aproape 
patru ore, cursa de Roma a adus 
aseară în Capitală primii oaspeți 
ai „internaționalelor" — lotul îno
tătoarelor italiene ; Rosamaria 

•-Tricarico, Marta Palmieri, Marina 
Di Tomassi, Mietta Strumolo, Pa
tricia Pasetti și Daniela Tomassini 
însoțite de celebrul Bubi Dener
lein. fostul recordman european al 
delfinilor. La o oră după sosire, 
cele șase componente ale Squa- 
drei azzurra se aflau deja în 
apa piscinei de la 23 August pen
tru citeva serii de lungimi. Prilej 
bun pentru a ne întreține cu an
trenorul lor, prezent pentru a 
doua oară la acest tradițional 
rendez-vous de primăvară.

„îmi pare rău că nu am putut 
veni cu întreaga echipă feminină 
— ne-a declarat Denerlein. Bigazzi 
și Podesta sînt bolnave, iar Calli- 
garis, Spittoni și Piotti nu au 
putut face deplasarea. Totuși, fe
tele prezente vor putea oferi o 
mostră a posibilităților de care 
dispune Ia această oră înotul fe
minin din Italia. In ciuda faptu
lui că pentru cele mai multe din
tre ele va fi primul start din 
acest an într-un bazin de 50 m 
(Ia noi în țară se concurează 
iarna numai în piscine de 25 m) 
și vîrful formei sportive le este 
planificat abia pentru mijlocul 
lui aprilie..."
• Aseară a sosit în Capitală șl 

lotul sportivilor polonezi. Celelalte 
delegații sînt așteptate în cursul 
zilei de azi.

q Tot în cursul zilei de ieri 
s-au primit și înscrierile nominale 
ale înotătorilor sovietici, care vor 
alcătui cea mai numeroasă dele
gație : Ludmila Porubaiko și Na-

Ancheta internațională

„PE CE TERENURI JUCĂM 
IN CUPA DAVIS?

I nu așa cum se predă
seamănă foarte mult cu cea I

I
Gheorghe

înaintea încheierii sezonului hocheistic internGheorghiu-Dej

in Capitală: „CUPA SPfIMNJfLOIl

la Poiana Bra-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 2 a)

se 
de

..Cupa speranțe- 
participă patru 

și

din Orașul

RUGBYUL NOSTRU DE DUMINICA

I
I

i

Duminică de duminică, pe soare sau 
ploaie, rugbyștii celor douăsprezece divi
zionare A evoluează în fața puținilor, dar 
fidelilor lor suporteri. Etapă de etapă cam
pionatul se îndreaptă spre linia de sosire. 
Apele par a se limpezi, deși mai avem de 
așteptat două luni pînă la decernarea lau
rilor. Grivițenii își mențin, pînă atunci, 
principalii urmăritori la o distanță aprecia
bilă, fiind — chiar și cu opt etape înaintea 
finalului — considerați campioni. La subsol, 
Progresul este iremediabil pierdută, stu

denții clujeni răpindu-le acum trei zile ulti
mele speranțe — și așa mai mult teoretice
— de a rămine în prima categorie (imagi
nea de mai sus a fost surprinsă de cola
boratorul nostru THEODOR ROIBU, la a- 
ceastă partidă).

Duminică de duminică, etapă de etapă, 
campionatul de rugby se stinge asemenea 
unor tăciuni acoperiți de cenușă. Se cuvine
— credem — un suflu puternic care s-o îm
prăștie, redindu-i acestui sport întreaga 
strălucire.

s-a 
la noi 
compe- 

sugestia 
unei uni- 

pregătire 
superioa-

pozițiilor 
mondială.

Cu destule ezitări (justifica
te, poate, avîndu-se în vedere 
numeroasele probleme ridicate 
de înființarea unui asemenea 
liceu — cu elevi și cadre di
dactice sportive din întreaga 
țară), ideea a impus pînă la 
urmă. Federația de specialita
te, cu sprijinul C.N.E.F.S. și 
al Ministerului Invățămîntului, 
a conceput modul de organi
zare și desfășurare a activită
ții, cu preocupare atit pentru 
asigurarea celor mal bune con
diții de viață și învățătură 
elevelor, cît și pentru pregăti-

„Memorialul Podubnii"
La marele concurs inter

național de lupte greco-ro- 
mane, „Memorialul Podub- 
nîi", care va avea loc la 
Rostov pe Don, în zilele de 
3—5 aprilie participă 4 spor
tivi români : I. Baciu, I. 
Gibu, M. Vlad și C. Penciu.

„Palatul de gheață" 
din parcul sportiv „23 
August" va fi, începînd 
de simhătă. scena unui 
festival hocheistic de 
mari proporții. Timp de 
aproape două săptă- 
mîni, de dimineața și 
pînă noaptea tîrziu. vor 
evolua pe luciul gheții 
hocheiști aparținînd a 
trei generații : juniorii 
mici, juniorii mari și 
seniorii. Pentru fiecare 
din aceste categorii va 
avea loc cîte o com
petiție. tur-retur : „Cu
pa speranțelor" pentru 
cei mai mici și cam
pionatele republicane 
pentru ceilalți. în ceea 
ce-i privește pe seniori 
este vorba, de fapt, de 
reluarea campionatului 
tării a primă

manșă s-a desfășurat în 
iarnă 
șov.

în 
lor“ 
formații: Dinamo 
Constructorul București, 
Metalul Rădăuți și 
Școala sportivă Miercu
rea Ciuc.

La juniori sînt angre
nate în întrecere cinci 
echipe, două din Bucu
rești (Steaua și Școala 
sportivă nr. 2) și cîte 
una din Gheorghieni, 
Miercurea Ciuc 
și Rădăuți. în compe
tiția seniorilor iau par-

cîte ori au ocazia, acest 
involuție afectiva. în pre- 

jucâlorii echipelor mari se 
se despart după progra- 

al antrenamentelor sau

(Continuare 
în pag. a 2 a)

va aluneca...Și pucul 
nou pe luciul gheții.

Psihologia de altitudine

VEfectul Muralt“ y

de încredere și

Romulus BALABAN
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Profesorul elvețian Muralt 
s-a făcut cunoscut în lumea 
științei prin fundamentarea 
unei ramuri noi a psihologiei, 
care se ocupă de 
Ie intervenite în 
mentul oamenilor 
ența altitudinii și 
pătat denumirea de psihologie 
de altitudine. Studiile învăța
tului elvețian au și fost folo
site cu succes la pregătirea 
personalului aviatic și a cos- 
monauților. Mai recent, aceste 
studii au stîrnit interes și în 
cercurile sportive cu prilejul 
marilor competiții desfășura
te la altitudini neobișnuite în 
speță Jocurile Olimpice din 
Mexic. Sînt interesați în pri
mul rînd alpiniștli, schiorii

modificări- 
comporta- 

sub influ- 
care a că-

concurînd la probe alpine pe 
piste-'de altitudine iar acum și 
fotbaliștii care trebuie să în
frunte efectele altitudinii, pe 
terenurile situate cu mulți 
metri deasupra mării din Co
lumbia, Peru, Mexic și alte 
țări.

Altitudinea se manifestă a- 
supra comportamentului sub 
forma „efectului Muralt", nu
mit astfel după profesorul el
vețian, care l-a descoperit. Iată 
descrierea unei experiențe 
simple și sugestive întreprin
se de acest cercetător.

O persoană supusă testului 
primește două flacoane de li
chid marcate A și B. Gustînd 
lichidul din cele donă flacoa
ne într-o legalitate situată ia

800 m altitudine, constată că 
ambele conțin apă curată, 
plăcută, fără nici un gust.

Persoana testată este urcată 
apoi cu un teleferic la o alti
tudine de 3000 m. Gustînd aici 
din nou lichidul din cele două 
flacoane, va constata că fla
conul A conține apă puternic 
îndulcită, iar flaconul B, apă 
sărată. Coborînd din nou la 
locul de plecare și gustînd li
chidul din flacoane va con
stata același lucru ca la în
ceput : apă curată, fără nici 
un gust, în ambele flacoane.

Explicația experienței este

N. BRAȘOVEAN!)

(Continuare In pag. a 4-a)

INICOIDEREA EDIȚIEI
ASEARĂ, LA MADRID

ROMÂNIA SPANIA
Spasski cîștigă

in 19 mutări (!) și...

20-17, la handbal tineret
MADRID, 31 (prin telefon de la Călin Antonescu)._ în drum spre, țară, reprezentativa 

de handbal tineret a României, încununată cu o seară înainte de laurii „Cupei latine", a 
acceptat invitația federației spaniole de specialitate de a di suta la Madrid un 
joc amical în compania echipei similare a țării

După o primă repriză echilibrată — 8—8 
turneului de la Lisabona, s-au desprins de 
20-17.

O notă specială pentru Bota și Sief, care

gazdă.
-, jucătorii români, deși marcați de oboseala 
adversari, reușind o nouă prestigioasă victorie :

au marcat 6 ji, respectiv, 4 goluri, /'

U.R.S.S.—Restul 
lumii 7-5

Aseară, în turul II, Spasski, 
cu negrele, a obținut o vic
torie fulgerătoare, în t9 mu
tări, la Larsen. Botvinnik a 
remizat cu Matulovici. Ce
lelalte partide se joacă. La 
masa a Il-a Fischer are un 
pion în plus la Petrosian.

Citiți în pagina a 4-a 
un reportaj al trimi
sului nostru special
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I
sportul

A șadar, s-a tras cor
tina și peste cea 
de-a doua ediție a 
campionatelor națio
nale individuale de 
judo rezervate se- 
Ceea ce trebuie con- 
dintr-un început —

1 Nr. 860 (6294)

Prânzind din zbor diferitele 
păreri ale unor antrenori — 
păreri ce se referă la proble
me tehnice sau metodice — 
rămil uimit de lipsa de uni
tate de vederi în aceste două 
domenii. Aflăm la consfătui
rile antrenorilor despre căi în- 
tortochiate (e drept, originale) 
tn dezvoltarea unor calități 
motrice, despre odiseea unor 
antrenori In găsirea vreunei 
metode mai expeditive, care 
Insă este de mult folosită pe 
alte meleaguri. Mulți dintre 
noi descoperă și redescoperă 
America. Se mai folosesc și 
astăzi planificări perimate, ci
cluri săptămînale care se bat 
cap în cap cu ceea ce deve
nise axiomă, 
practica și de 
țifică. De ce 
azi, cînd unele 
neștf sînt, în . ...
recorduri mondiale, cînd me
daliile de argint și de bronz 
la „europene" nu ne mai mul
țumesc ca acum 10—15 ani ?

De mai mulți ani. Federația 
organizează consfătuiri ale an
trenorilor pe grupe de probe. 
Unii dintre cei invitați vin, 
alții (poate majoritatea) ab
sentează din diferite motive, 
obiective sau subiective. Dar 
indiferent de motive, participa
rea este extrem de săracă (ca 
de pildă, consfătuirea din luna 
ianuarie cu antrenorii de arun
cări) ceea ce duce in mod ine
vitabil la râminerea in urmă 
a majorității antrenorilor noș
tri și implicit a atletismului 
nostru. Păgubit este atletismul, 
care va progresa doar cu pași 
de liliputan.

Dar să mergem mal departe. 
Au fost convocațl, de regulă, 
numai acei specialiști care sînt 
profilați pe o grupă de pro
be (aruncări, sărituri, sprint, 
distanțe medii și lungi). An
trenorii se întorc acasă docu
mentați, să zicem, în probele 
de aruncări. Din nefericire, în 
orașele respective se vor pier
de multe talente în sprint, să
rituri sau la demifond-fond. 
Acestor talente li se vor apli
ca acele „căi intortochiate" de 
care vorbeam la început. Sau 
(și exemple avem multe) ta
lentele vor fl dirijate, fatal, 
indiferent de gabaritul lor, spre 
probele în care antrenorul este 
specializat. Este greu de cre
zut ca la Cimpulung Muscel 
să se nască numai aruncătoa
re (de disc și de suliță), ca la 
Roman să crească numai aler
gătoare și alergători, la Iași 
numai decatloniști. Dar mal 
gravă este situația marilor ta
lente ce se ivesc in orașe în 
care atletismul nu Cunoaște o 
dezvoltare satisfăcătoare. Aces
te talente constituie oaze in 
oceanul ignoranței față de a- 
tletism. Virata și obligațiile 
școlare nu permit dislocarea lor 
din sinul familiei și al mediu
lui. îndrumarea lor se face de 
către cei care i-au descoperit 
și care merită toată stima s 
profesorii lor de educație fizi
că, cu diferite specializări. În
drumătorii lor nu pot ține, 
practic, cadența cu noile des
coperiri. Antrenorii lui Szabo 
Tamaș (10,5 s la 18 ani) și Mă
riei Ionescu (5,93 m la aceeași 
virată) slnt 100% voluntari in 
atletism șl întrebarea care se 
pune este : cum pot ti ajutați? 
Oare prezența lor, o dată pe 
an sau la doi ani la o con-

confirmate de 
cercetarea știin- 

toate acestea, 
recorduri româ- 
același timp, șl

CIRCULAȚIA»
sfătuire de la Snagov ajunge? 
Categoric că nu, mai ales că la 
Snagov ponderea aparține pro
blemelor organizatorice, regu
lamentare și de calendar. Este 
adevărat, și acestea sînt lu
cruri importante, dar nu sufi
ciente pentru ridicarea nive
lului de cunoștințe tehnice și 
metodice ale antrenorilor.

Sînt chestiuni care pot și 
trebuie să fie rezolvate cît 
mai urgent Circulația expe
rienței sportive a devenit un 
promotor al dezvoltării perfor
manțelor. In lume apar extrem 
de multe reviste de speciali
tate. Ele apar în limbi străine 
și abonamentele sînt limitate. 
Mai ales provincia nu prea 
are acces la ele. Astfel se pier
de prețioasa experiență a alto
ra. Nu doresc 6ă afirm că sîn- 
tem mult rămași în urmă. Nu
mai cu o 
an-doi, dar 
simtă cînd apărem 
confruntări

Ce trebuie făcut ? 
la Intervale mai mici a nou
tăților tehnice și metodice prin 
inițiativa federației, tn așa fel 
incit să ajungă din timp si 
acolo unde este necesar, mai

IDEILOR
niorilor. 
semnat 
și asta cu deosebită satisfac-

(Urmare din pag. I)

rea lor sportivă. Desemnarea 
orașului 
primului 
din țară 
malitate, 
motive : 
modernă 
larizează 
întregului oraș ; 2. 
țile municipiului S-au 
de la bun început să asigure 
condiții optime de lucru noii 
unități sportive și de tnvăță- 
mînt.

Au fost selecționate aproape 
60 de tinere gimnaste dintre 
cele mai bune din întreaga 
țară (de la maestre, compo
nente ale echipei naționale, 
pînă la cea mai Inferioară ca
tegorie de clasificare), s-a ob
ținut avizul favorabil al fami
liilor pentru transferarea co
piilor in Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ; au fost de
semnate cadrele didactice (pri- 
eepuți șî entuziaști profesori șl 
sntrenori din cele mai puter- 
lict centre sportive ale țării); 
âotăriți să-și pună toate cu- 
loștințele Șl elanul creator in 
folosul nobilei idei.

moldovean ca sediu al 
Liceu de gimnastică 
a fost o simplă for- 
cel puțin din două 

1. aici se află o sală 
de gimnastică ce po- 
interesul șl atenția 

oflcialită- 
oferit

ÎNCEPU® DE DRUM

La 15 septembrie 1969, prl- 
nul nostru liceu de gimnastică 
. luat simbolicul start. Profe- 
ori de diferite specialități din- 
re cei mai buni din municipiu, 
fectați special liceului cu o 
emarcabilă promptitudine de 
ătre Consiliul popular, le-au 
rimit Cu multă căldură pe 
sie 180 de eleve dornice să 
ivețe și să-și desăvîrșească 
îăiestria In gimnastică. Prin 
rdin special al ministrului în- 
ățămîntului, clasele au fost 
instituite dintr-un număr re
us de eleve (intre 20 și 11), 
tea ce asigură o predare șl 
□rofundare temeinică a cu- 
iștințelor preconizate de pro- 
■ama analitică, iar consulta
ție in afara orelor de clasă 
:u munca individuală cu une- 

dintre eleve au devenit me
de obișnuite de lucru pentru 
■1 11 profesori care au cate
's de bază la Liceul de gim- 
istică. în vizita noastră re
ntă în Orașul Gheorghe 
heorghiu-Dej ni s-a vorbit 

satisfacție de rezultatele ob- 
lute pînă acum, pe planul 
vățăturii, de către elevele 
ceului de gimnastică. Clasele 
iri nu au înregistrat nici o 
rigență în primul trimestru, 
Be gimnastele de j. .rforman- 

au avut o bună situație 
ilară la finele primului tri- 
“stru. iar procentul de pro- 
ivabilitate al liceului a fost

86 la sută, cel mal ridicat 
tntreg municipiul Despre 

■vele Maria Variu (clasa a 
-a). Marcela Păunescu și 
ifania Bacos (ci. a IX-a); 
licia Dornea și Erica Niari

cadență, 
suficient

atletice.

două, un 
ca să se 

la marile

Difuzarea

ales în provincie. Se va spune 
că există un „Buletin F.R.A.", 
de uz Intern, care apare pe
riodic și care este difuzat în 
principalele centre atletice din 
țară. Este adevărat, 
atît de adevărat este 
noiembrie 1969 și pînă 
zent, aceste buletine cuprind 
regulamentele concursurilor 
centrale, calendarul intern și 
internațional, regulamentul de 
funcționare a loturilor republi
cane și materiale cu caracter 
statistic. Nimeni nu le con
testă importanța. Dar, cu ris
cul de a repeta o idee, acestea 
nu contribuie ' ‘
rea nivelului profesional al 
antrenorilor.

Deocamdată 
mijloc expeditiv de informare 
a antrenorilor. Devine o pro
blemă tot mai urgentă rezol
varea apariției unei reviste 
atletice, cît de modestă, care 
să clarifice multiplele semne 
de întrebare, să restrîngă, să 
unifice vederile atît de disper
sate în prezent, să completeze 
multiplele lacune lăsate de ac
tualele consfătuiri ale antreno
rilor.

lolcnda BALAȘ-SOTER

UNUI SEZON BOGAT
• în această primăvară 

cele două porți de fotbal au 
chemat mii de spectatori. Cei 
doi H, sobri, au făcut alertă 
în rîndul iubitorilor de rugby. 
Dar cea mai înaltă „poartă", 
labilă, pe care o cunosc sta
dioanele, abia a anunțat în
ceperea spectacularei lupte cu 
centimetrii și zecimile de se
cundă.

• Cum a fost pregătită re- 
întîlnirea atleți-stadioane-spec- 
tatori ? Interlocutorul nostru 
I. Steriade, metodist pentru 
atletism al Consiliului muni
cipal de educație fizică și 
sport București ne informea
ză :

— în afara etapelor muni
cipale ale campionatelor re
publicane de atletism și a 
concursurilor municipale vom 
mai organiza un număr de 
14 competiții suplimentare. 
Amintind și cele 15 competi
ții organizate în timpul acti
vității de sală arătăm astfel 
preocuparea pentru o conti
nuă și intensă activitate atle
tică bucureșteană. Unele din
tre concursurile suplimentare 
vor fi organizate de diferite 
cluburi bunăoară : Viitorul, 
Constructorul, Steaua. Clu
bul Atletic Universitar etc.

• Deci, de reținut progra
marea unui număr mare de 
întîlniri atletice. Alte- preo
cupări ?

Dorința de a avea un nu
măr cît mal mare de parti
cipant! la întrecerile organi
zate în municipiul nostru. 
Astfel, de titlurile de cam
pioni municipali vom putea 
fi „frustrați" de oricare spor
tiv din țară, care va veni să

(ci, a VlI-a), Anca Grigoraș 
(cl. a Vl-a), directorul liceu
lui, prof. George Simionescu, 
ne-a vorbit ca despre cele mai 
bune la învățătură din 
lor.

S-au depus eforturi 
asigurarea unor bune ____
ții de viață. Intr-un modern 
și impunător bloc, fetele lo
cuiesc în camere confortabile, 
au la dispoziție o sală de lec
tură, o bibliotecă, un televizor, 
un aparat de radio, servesc 
masa la restaurantul principal 
al orașului, intr-un salon pus 
special la dispoziția lor.

clasele

pentru 
condl-

DAR GIMNASTICA?

Becurile de neon ale sălii 
— unde gimnastele își desfă
șoară activitatea sportivă co
tidiană — se aprind la primele 
ceasuri ale zilei șl se sting 
seara tîrziu. După un program 
riguros alcătuit șl ferm înde
plinit, sportivele și antrenorii 
lor desfășoară în tiecare zi o 
activitate intensă. Pe criterii 
valorice, elevele au fost îm
părțite în grupe (lotul A — 20 
de gimnaste, lotul B — 25, 
lotul C, de perspectivă, 16, lo
tul D, pentru competițiile de 
masă — 30, lotul E, gimnaste 
din clasele 1—4, 80). Renun- 
țînd la condițiile de viață pe 
care ți le oferă Capitala, Clu
jul sau Timișoara, entuziaști 
și pasionați de gimnastică, mal 
mulți profesori și antrenori 
s-au mutat în Orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, punîndu-și 
priceperea și tactul pedagogic 
In slujba unei cauze căreia ii 
Întrezăresc mari șanse de reu
șită. Am dori să menționăm 
numele tuturor acestor inimoși 
antrenori ce lucrează aici pen
tru că o merită cu prisosință s 
antrenoarea federală Maria Si- 
mionescu, prof. George Simio- 
nescu, directorul Liceului de 
gimnastică, soții Marina și Mir
cea Bibire (veniți din Bacău), 
Tatiana Isar (Lugoj), Maria 
Raicu (Timișoara), Flori ca Do- 
bre (Craiova), Petre Mlclăuș 
și Valeriu Munteanu (Bucu
rești), Gheorghe Gorgoi (Cluj), 
Norbert Kuhn (Timișoara). A- 
lături de aceștia, la sala de 
gimnastică își desfășoară acti
vitatea profesoara Marta Ra
rely (cu normă întreagă), pre
cum șl, cu plata cu ora, alți 
profesori sau antrenori din oraș. 
Acționînd na o adevărată fa
milie, familia gimnasticii noa
stre, antrenorii și sportivele 
zăbovesc multe ore pe zi în 
fața aparatelor, repetă de zeci 
și sute de ori o mișcare, o 
combinație de efa :t; o „legare" 
nouă, un element de mare di
ficultate, caută cu asiduitate 
cele mal bune soluții pentru 
viitoare exerciții C.e efect. Sub 
impulsul concurenței, noțiune 
deseori absentă la cluburile 
de unde provin, gimnastele 
luptă acum din greu să-și în
treacă pe cele mai bune co-

dar tot 
că din 
în pre-

la îmbunătățl-

ne lipsește un

Preocuplndu-se, in conti
nuare, de propagarea ju- 
dou-ului in mase, relevin- 
du-i atit caracterul utili
tar — pentru imprimarea 
fermității și stăpînirii de 
sine — cît și pe cel specta
cular, federația a progra
mat, pentru pauzele din
tre finale, o suită de de
monstrații, acțiune generos 
răsplătită de către publicul 
spectator cu aplauze 
scenă deschisă.

Printre demonstranți, 
virtuozi de la Trotușul O- 
raș Gh. Gheorghiu-Dej: 
Botez și Gh. Savin, care 
au executat 
o combinație de procedee 
de autoapărare 
secției bucureștene l.O. R. 
(antrenor Liviu Urmă). Ul
timii și-au etalat măiestria 
in avanpremiera primului 
campionat 
zervat lor

timp de trei zile, pe cel mai 
buni 76 judoka din țară, a- 
preciem că nivelul lor valo
ric a înregistrat o cotă su
perioară celei de la Timi
șoara, exprimată printr-o stă- 
pînire mai evidentă a proce
deelor tehnice (deși numă
rul acestora a fost destul de 
redus), o sporită clarviziune 
tactică pe saltea șl un plus 
de spectaculozitate.

De asemenea, trebuie sub-

sportivi care au beneficiat 
de elementul forță, triumfă
toare în majoritatea cazurilor. 
Edificatoare în acest sens este 
cucerirea, pentru a doua oară, 
a titlului de campion, de că
tre Kaupert, Herman șl Boș- 
cu. Constatarea nu trebuie, 
însă, să liniștească, știut fiind 
faptul că atributele esențiale 
ale acestui sport: îndemîna- 
re, detentă, explozie țin de 
capitolul tehnică. Șl, faptul

Chemat să contribuie la 
puritatea și calitatea judo u- 
Iui, arbitrajul și-a îndeplinit 
în procent considerabil rolul, 
cu o singură excepție, regre
tabilă, apărută spre stîrșitul 
întrecerilor, la finala cate
goriei 70 kg, cînd arbitrul L. 
Grigoropol — pînă 
nanim apreeiat — 
titlul de campion 
lui Gh. Vasile, cu 
și adversarul său.

atunci u- 
i-a oferit 
rapidistu- 
toate că 

S. Lucea

LA CEA DE A DOUA EDIȚIE A NAȚIONALELOR INDIVIDUALE DE JUDO

la

doi 7
i.

cu abilitate
și copiii

republican re
in 1971.

numărul impre-ție — este 
eionant de judoka (2 312) care 
au abordat această ediție a 
naționalelor (cu circa o mie 
mai mult față de competiția 
inaugurală), fapt ce exprimă 
elocvent larga audiență a a- 
cestui sport în masa tinere
tului.

Referindu-ne la finalele de 
la București, care au reunit,

liniat echilibrul de forțe (mult 
mai evident), generat, desi
gur, de o pregătire mai aten
tă șl, relativ, unitară, efec
tuată în cadrul tuturor sec
țiilor de judo din țară care 
au avut finaliști prezenți pe 
patrulaterele de concurs de 
la Floreasca.

In acest efort de a pregăti, 
pe cît posibil mai bine, con- 
curenții, se înscriu secțiile 
I.E.F.S. (antrenor I. Hantău), 
Vagonul Arad (I. Botez), Ra
pid București (Gh. Donciu), 
Politehnica Timișoara (A. 
Bogdan), Trotușul Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dei (E. Naghi) ș a.

Privind partidele finale, 
observăm că s-au impus acei

că finaliști! care s-au preva
lat de aceste atu-uri (prin 
excelență, cazul sportivilor 
de la Politehnisa Timișoara) 
n-au reușit să contracareze 
FORȚA, demonstrează 
TEHNICA nu a ajuns, to
tuși, la dimensiunile ce ar 
fi impus-o de drept Expli
cația, după părerea noastră, 
nu constă în lipsa manuale
lor de specialitate — așa 
cum, surprinzător, susțin unii 
dintre specialiști — ci în lip- 9 
sa contactului direct cu ju- 
do-ul consacrat pe plan in
ternațional, calea sigură spre 
cunoașterea autentică și mul
tilaterală a acestei complexe 
discipline sportive.

că

(I.E.F.S.); justifica, îndreptă
țit, aceeași decizie (poate 
«hiar conturată mai edifica
tor). Pripeala, însă, l-a con
dus pe L. Grigoropol să nu 
ceară o regulamentară, 
concludentă, prelungire,
astfel am asistat la un epL 
log cu totul nedorit.

$i 
Și

Nu«a MUȘCELEANU 
Costin CHIRIAC

0 COMPETIȚIE ns

REUȘITĂ’

participe la concursurile noas
tre. Regulamentul competi
țiilor l-am șl trimis în cîteva 
orare ale țării.

• Atleți și performanțe.
N-aș vrea să mă hazardez 

in pronosticuri... Dar ceea ce 
pot spune este că ar fi mai 
multe speranțe dară atletis
mul ar avea o bază de masă 
mai puțin teoretică și mai 
mult practică Poate niște 
sociațîi sportive 
grupe de școli, 
antrenor...

• Publicul la
Nu știu dacă va crește 

acest an numărul acelora 
care vor privi desfășurarea 
probelor atletice de pe băn
cile stadionului. De cîtva timp 
încoace concursurile nu sînt 
de mare valoare, căci se cu
nosc dinainte... cîșfigătorii 
Cei care mai pot emite pre
tenții sînt în cele mai multe 
cazuri, eclipsați de favoritul 
singular. Dacă fiecare probă 
ar avea mai mulți „ași" a- 
tunci ar fi mai mult specta
col și, bineînțeles, mai mulți... 
spectatori. Așteptăm un re
viriment din ambele părți.

• Pe cînd primele zile ale 
întrecerilor ?

în afara concursului inau
gural care a avut loo pe 27-28 
martie primul concurs muni
cipal se va desfășura în zi
lele ‘ 
vor 
III. 
vor 
16—17 aprilie. Sperăm ca 
tleții să producă primii 
virimentul dorit.

După primul test internațional al popicarilor români „CUPA PRIMĂVERIItt
IA HANDBAL (Mill

școlare, 
cu cite

atletism.

a- 
pe 
un

in

de 9—10 aprilie cînd 
participa juniori II și 
iar seniorii și juniorii I 
intra în competiție pe 

a- 
re-

I
A. TAUTU ‘

Popicarii vizați pentru campio
natele mondiale de la Bolzano 
au fost selecționați, pe baza com
portării în concursurile interne 
de verificare, in două reprezen
tative A și B șl supuși, sîmbfita 
Șl duminică, primului examen 
internațional. Jucătoarele și jucă
torii noștri, în bună formă șl 
beneficiind de avantajul terenu
lui, au învins — pe toată linia 
— la scoruri categorice naționa
lele feminine șl masculine ale 
Ungariei. Individual, sportivii 
români au obținut rezultate de 
valoare mondială, pe care am 
dori să le reediteze și pe pistele 
din străinătate.

Dar. pînă la prima verificare 
pe arenele de peste hotare mal e 
timp, iar întrecerile de la sfir- 
șitul săptămînll trecute au scos 
la iveală o problemă controversa
tă. legată de evoluția pe manșe. 
Unii dintre reprezentanții noștri 
crecl că rezultatele remarcabile 
se fac numai dacă există 
multă siguranță la manșele 
„izolate". Alții afirmă că 
centajele ridicate se i’~‘ 
jocului perfect la canal, 
la manșele „pline", 
echipei naționale, Ion

mai 
de 

pro- 
datorează 

prestat 
Veteranul 
Micoroiu, 

de pildă, susține că a fost cel 
mal bun om al reprezentativei A. 
deoarece a avut două manșe 
la „pline" de 185 șl 170 p.d., to- 
talizînd 991 p.d. In schimb, Du
mitru C. Dumitru își 
voluțla ’ '
doborînd din 25 oile doar 53 
popice — I-a dus la 896 p.d. 
bucura nespus a doua zi 
procentajele înregistrate, 
derînd că rezultatul notabil 
940 p.d. este urmarea 
evoluție! fără greșeală la 
late".

Nu mai insistăm asupra exem
plelor pro și contra, pentru că 
vrem să apelăm la graiul obiec
tiv *1 cifrelor, singurul în mă
sură să dea răspunsuri exacte 
problemei. Astfel, cercetînd, j>e

reproșa
la „izolate" care

e-

de
Se 
de 

consi- 
de 

firească a 
,lzo-

Antrenorii Gheorghe Gorgoi și Petre Miclăuș asistă pe una 
dintre gimnaste la paralele inegale.

Foto: Traian GEORGESCU

lege de antrenament șl con
stată, cu firească satisfacție, că 
își depășesc continuu propriul 
lor nivel.

Colectivul de profesori și an
trenori înțelege în mod pro
fund misiunea în care a por
nit, realizează integral am
ploarea răspunderii sale și 
manifestă mult optimism în 
privința reușitei acțiunii. Do
rința fiecăruia dintre compo- 
nențil săi este să lucreze, cu 
întreaga capacitate, cu toată 
pasiunea, să fie înțeles In 
intențiile sale și să i se dea 
creditul necesar pentru atinge
rea obiectivului propus. Există 
temeri că, la forurile competen
te, ar putea cîștiga teren ldeea 
că liceul trebuie să dea re
zultate chiar în acest an (ci
tește gimnaste pentru echipa 
națională). O asemenea optică 
este eronată după opinia noa
stră și ea ar impune modifi
carea actualului plan de pre
gătire sportivă, ar duce la in
tensificarea exagerată a efor
tului (bineînțeles, cu posibile 
accidente) și ar pune sub sem
nul întrebării însăși realizarea 
scopului final. Este adevărat, 
cîteva dintre gimnastele liceu
lui sînt dintre cele mal bune 
din țară, dar ele au venit in 
școală cu un nivel ridicat. A- 
devăratele rezultate ale muncii 
colectivului de antrenori și 
gimnaste din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej le vom putea 
cunoaște abia peste cîțiva ani 
și este 
necesar 
dare și 
credere 
aici.

nu numai bine dar și 
să se manifeste râb- 
să se privească cu in- 
munca oamenilor de

Lipsa unui precedent in ast
fel de acțiune sau încetineala 
cu care se răspunde unor so
licitări fac ca Încă și astăzi, 
la multe luni de la creare, Li
ceul de gimnastică să aibă 
unele probleme total sau par
țial nerezolvate. Timp înde
lungat gimnastele n-au avut 
asigurată o competentă îndru
mare și asistență medicală (In 
prezent lucrează aici cu rezul
tate remarcabile și unanim a- 
preciate de antrenori și gim
naste dr. Edith Petruț) ; gru
pele de antrenori au fost pînă 
acum modificate de două ori, 
dar nici acum nu există certi
tudinea că soluția găsită e și 
cea mai bună ; acompaniamen
tul muzical este în prezent a- 
sigurat de un pianist, unul 
singur pentru un număr atât 
de mare de sportive ; în ab
sența unui laborant cinefoto, 
filmarea exercițiilor și discuta
rea execuțiilor se face deo
camdată cu destule dificultăți ; 
nu a fost încă soluționată fa
vorabil cererea de obținere 
a unor bare de paralele asemă
nătoare celor pe care se con
curează in străinătate.

Dorința de reușită este însă 
atit de mare, dăruirea oame
nilor atît de evidentă, încit e 
mai presus de orice îndoială 
că inimosul colectiv al Liceu
lui de gimnastică din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej va 
trece și de aceste, de înțeles 
pentru un început, greutăți și 
că vom putea adăuga, cît de 
curînd, noi realizări celor deja 
consemnate în rindurile de 
față, care fac einsto gimnaste
lor și antrenorilor șeolli.

îndelungată, re
ale selecționabl- 
în campionatul 

divizionar, cifrele indică faptul 
că unii dintre autorii lor au 
multă tehnică la „izolate", 
joacă adesea la întîmplare 
manșele „pline", unde se 
mișcări automate, intrucit 
trebuie lansată in același 
Din cauza nesiguranței, o 
de jucători și jucătoare se „duc" 
la primul popic șl, în consecin
ță. sparg, dînd un randament 
scăzut.

De ce unii dintre membrii lo
turilor republicane au o compor
tare constantă șl valoroasă ? Pen
tru că impunlndu-șl 
manșele „pline", 
el în permanență, T. 
Purje, C. Vinătoru, 
dafir, Crista Szocs. 
Szemany ș.a. au ajuns 
anumit grad de perfecțiune 
fiecare aruncare de-a lor e efica
ce cînd bila ajunge în lăcașul 
popicelor. Prin urmare, dacă 
joci bine la „pline", adică la 
canale perfecte cum se mai spu
ne in limbajul popicarilor, e im
posibil să nu acționezi cu sigu
ranță și la „izolate". După păre
rea noastră, „plinul" cu care 
încep partidele decide asupra sal
tului valoric al rezultatelor.

Tn încheiere, vrem să consem
năm impresiile secretarului Fe-

o perioadă mal 
zultatele parțiale 
Iilor. Înregistrate

un canal )a 
exerslnd la 
Micoroiu, P. 
Elena Tran- 

Margareta 
la un 

Și TRANDAFIRELENA 
vdzută d& Al. Clenciu

derației de popice din Ungaria, 
iosef Herman, care ne-a spus 
că întîlnirile dintre popicarii ro
mâni și maghiari au fost fru
moase. soldate cu rezultate ex
celente și că e foarte mulțumit 
de comportarea echipelor pe care 
le-a însoțit la București.

Tr. IOANIJESCU

ȘTEFAN CHIȚU (STEAUA) — 
CAMPION AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI LA MOTOCROS
Traseul din Pantelimon 

găzduit duminică dimineață,
a 

uuiuureuța, în 
organizarea comisiei locale de 
specialitate, campionatul de 
motocros al municipiului Bucu
rești, pe anul 1970. La startul 
clasei pînă la 500 cmc, rezer
vată seniorilor, s-au prezen
tat 24 de concurenți. De data 
aceasta, parcursul a fost pre
sărat de-a lungul celor 1 500 m 
cu 8 porți.

Lupta pentru victorie — în 
prima manșă — s-a dat Intre 
Șt. Chițu și P. Paxino (ambii 
de la Steaua), care au și ter
minat cursa in această ordine. 
In manșa a doua, Șt. Chițu 
șl Aurel Ionescu se distanțează 
din start, conducând pe rînd. 
In cele din urmă câștigă duelul 
primul alergător.

Menționăm că membrii lotu
lui național prezenți la con
curs au făcut un util antrena
ment în vederea viitoarelor 
confruntări internaționale.

Clasament general: 
fan Chițu (Steaua) 8 
Paxino (Steaua) 0 p, 
tian Dovlds (Metalul)

Din cauza unor abandonuri 
și penalizări, cursa tineretu
lui a fost terminată doar de

1. Ște- 
p. 2. P. 
3. Cris-

4 p.

(Urmare din pap. 1)

te i Steaua, Dinamo, Avîntul 
M. Ciuc, Agronomia Cluj, 
Tîrnava Odorheiul Secuiesc 
și I.P.G.G. din București.

Așadar, începînd de sîm- 
bătă, maraton hocheistio la 
„23 August"...

STEAUA, CAMPIOANA 
JUNIORI A

DE
CAPITALEI

Campionatul 
juniorilor s-a 
victoria echipei Steaua, an
trenată de Ion Ganga. Bene
ficiind de o apărare sigură, 
în care au excelat Moraru, 
Mihăilescu, Mircioiu, Steaua 
a reușit în turul doi al com
petiției să întreacă cu 5—3 
pe principala adversară, Școa
la sportivă nr. 2, depunîn- 
du-și candidatura la titlul de 
campioană a țării.

A doua clasată, Șc. sp. nr. 
2 (antrenor Virgil Crihan) 
numără cîțiva jucători cu 
reale perspective ca Țone, 
Păduraru, Malîhin. Cluburile 
Dinamo, Constructorul și O- 
Jimpia s-au prezentat cu e- 
chipe alcătuite mai mult din 
juniori mici, fapt care ex
plică, în bună măsură, sco
rurile severe cu care au fc'6 
întrecute de fruntașe. Oricum 
aceste echipe au făcut o 
bună verificare înaintea „Cu
pei speranțelor", programată 
peste cîteva zile în Capitală.

Iată rezultatele din turul

municipal 
încheiat

al 
cu

1. Radu Va-doi motocrosiști 8 
silescu (Steaua) 8 p, 2. Doru 
Alexandroaia (Metalul Bucu
rești) 6 p.

FLORIN SANDU
AUREL PĂPĂDIE
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al doilea al campionatului 
bucureștean t Șc. sp. 2 —- 
Dinamo 9—2, Steaua — Con
structorul 10—0, Șc. sp. 2 — 
Olimpia 21—0, Dinamo — 
Constructorul 4—2, Steaua — 
Olimpia 22—0, Dinamo — O- 
limpia 9—4, Steaua — Di
namo 5—0, Șc. sp. 2 — Con
structorul 15—0, Constructo
rul — Olimpia 8—S, Steaua 
— Șc. sp. 2 5—3. Clasamen
tul i 1. Steaua 15 p, 2. Șc. 
sp. 2 13 p, 3. Dinamo 8 p, 
4. Constructorul 4 p, 8. O- 
limpia 0 p. (ȘT. IONESCU).

AVÎNTUL GHEORGHIENI A 
CÎȘTIGAT DIVIZIA B

Pe patinoarul artificial din 
Poiana Brașov a luat sflrșit 
zilele trecute, manșa a doua 
(tur-retur) a diviziei B la 
hochei. Competiția a fost cîș- 
tigată de echipa din Gheor- 
ghieni, Avîntul. Iată rezul
tatele i Avîntul cu Metalul 
Rădăuți 11—3 și 10—6, cu 
Dinamo Brașov 9—3 și 13—9 
cu Cooperatorul Tg. Secuiesc 
8—1 și 5—0, cu Comerțul Tg. 
Mureș 5—0 șt 0—5 ; Metalul 
cu Dinamo 6—4 și 8—6, cu 
Cooperatorul 4—0 și 5—t), cu 
Comerțul 5—0, șl 8—8, Di
namo cu Cooperatorul B—2 
și 5—0, cu Comerțul 8—0 și 
5—0, Cooperatorul cu Comer
țul 5—0 și 5—0. Clasamentul i
1. Avîntul Gheorghieni 30 p,
2. Metalul Rădăuți 16 p, 3. 
Dinamo Brașov 14 p, 4. Co
operatorul Tg, Secuieso 13 p,

a pierdut finala fără 
apel cu Rapidul. Este 

handbalistele de ia 
au fost lipsite de a-

A intrat !n tradiția handbalului 
nostru feminin ca, înaintea tn- 
ceperll campionatului, o parte 
din echipele divizionare să-șl dea 
Intîlnlre la Buhuși la startul 
„Cupei primăverii." Anul acesta 
trofeul (aflat la a 4-a ediție) și 
l-au disputat șase formați) : 4 
din prima divizie (Confecția, Ra
pid, Rulmetul Brașov, I.E.F.s.) șl 
două din cea secundă (Textila 
Buhuși șl Politehnica Galați). 
Prilej de verificare a stadiului 
de pregătire a formațiilor com
petitoare, turneul de la Buhuși 
a constituit — dincolo de rezul
tatele înregistrate — un «ucces 
al handbalului in acest impor
tant centru textil unde M 
mulțl admiratori (media de spe' 
tatorl« peste 1000 In cele ' 
zile de întreceri l)

Trofeul a revenit pe merit 
echipei Rapid (antrenor Pompl- 
llu Slmlon) care, spre deosebire 
de evoluțiile din campionat, ne-a 
sugerat de multe ori — prin ma
niera de Joc prestată (s-a simțit 
rolul (.veteranei" Ana stark) — 
imaginea Rapidului de altădată... 
Confecția București, pe care o 
anticipam câștigătoare, dună un 
meci bun, realizat in compania 
Textilei, 
drept de 
drept că 
Confecția
portul Natalie! Matache, dar a- 
cest lucru o scuză prea puțin. 
Deși au ocupat locul 3, jucă
toarele de Ia I.E.F.S. (fără Doina 
Bâicolanu) au lăsat o frumoasă 
impresie la Buhuși. spre deose
bire de alte ediții, formația lo
cală Textila Buhuși (pe primul 
loc tn categoria secundă) a o- 
cupat doar locul 4. Tlnind insă 
seama de valoarea echipelor par
ticipante, In rtndul cărora au 
evoluat multe jucătoare inter
naționale, comportarea textl- 

listelor o considerăm meritorie. 
Mal puțin pregătite Ia capitolul 
rezistență fizică au fost forma
țiile Rulmentul Brașov șl Poli
tehnica Galați. Ele au ocupat ul
timele două locuri in competiție.

In ceea ce privește organizarea 
turneului o putem considera — 
fără exagerare — excelentă. 
Printre cel cărora se datorează 
exemplarele condiții de concurs 
oferite celor 6 echipe, la loc de 
frunte se află tov. Bariu, mare 
animator al handbalului femi
nin.

Cu prilejul acestui turneu am 
reținut forma bună arătată de 
Jucătoarele Buzaș (a apărat foarte 
bine, primind cupa pentru cel 
mii bun portar), Topîrlan — 
golgetenil turneului 
Costandache, Nedelcu 
țla), Tqmanlschka, 
(I.E.F.S.), Munteanu, 
(Textila), Naco, Oancea
tul). Marcela Oțelea (Politehnica 
Galați).

(Rapid), 
(Confec- 

Bune» 
Asevoale 
(Rulmen-

Gh. RANGU

S. Comerțul Tg. Mureș 0 p. 
Dintre aceste cinci for.ma-

8 
absentat pur șl simplu de 
la competiție, din lipsă de 
fonduri (I ?) ceea ce l-a atras 
pierderea prin neprezentare, 
cu 5—0. a tuturor întilniri- 
lor jesrx-S- Cooperatorul a 
venit la Poiana cu 9 (nouă) 
jucători. Prin accidentarea 
sau îmbolnăvirea unora din
tre hocheiști echipa a rămas 
doar cu CINCI jucători și, 
ca atare, nu s-a mal putut 
prezenta la jocurile returului 
manșei a Il-a, pe care ie-a 
nierdut, de asemenea, cu 

5—0,
Pentru a vă putea face o 

imagine asupra seriozității cu 
care a fost abordată această 
competiție trebuie arătat că 
meciul dintre Avîntul și Co
operatorul s-a încheiat prin- 
tr-un dublu forfait, întrucît 
hocheiștii din Gheorghieni 
n-au mai venit la patinoar 
ca să îndeplinească formali
tatea prezentării pe gheață, 
așa cum cere regulamentul. 

Se pune deci, în mod foar
te series, problema dacă a- 
eeastă divizie B, în forma 
actuală și tratată așa cum 
este tratată de unele dintre 
formațiile participante, mai 
trebuie organizată și anul 
sau anii viitori, pînă ce nu 
vor exista create niște pre
mise care să-î asigure suc
cesul ! Așteptăm cnvîntul fe
derației de specialitate.

ții, Comerțul Tg. Mureș1



RAPID

2—3,

: 2—3, 
Rapid a

: 1—0, 1—3 ;
1—4 ;
jucat în

Nr. 860 (6294)

jocuri

jucat in

într-ade-

In• O scenă surprinsă
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SîmMtă, ia Cîmpina
POIANA

FLACARA MORENI

e ne- 
la ju-
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semnat , 
cercare/

• Neașteptat de ner
vos publicul piteștean. 
Golul clujenilor a in-

• 2—0 pentru Petro
lul șl cel puțin ȘASE 
situații de gol ratate 
de Moraru (care n-a a- 
flat încă, probabil, că

» Pentru trofeul sportivității a- 
cordat publicului, numai nota ", 
deoarece nu s-a auzit nici o do-

română de fotbal a 
ca meciul Poiana 
— Flacăra Moreni,

7 partide — 5 infringer! — 1
meci nul — 1 victorie — 3 puncte 
din 14 posibile... Iată suita (ne
fericită) a ultimelor șapte 
oficiale ale dlnamoviștllor.

• Bun la toate șl unde 
voie (cînd la copii, cînd 
nlorl. cînd secund la prima for
mație), dar modest, lui LeontB 
Ianovschl l-a revenit acum mi-

a- 
atîtea 
Tur- 
ne a 
sirn- 
ulti- 

intrat

Duel între Pavlovlci (Progresul)) și fundașul Popovicl (Selecționata secundă). Bădin este 
tgata să Intervină. Foto : Aurel NEAGU

• In tribuna oficia- 
a stadionului din 

Pitești/ 10—15 scaune 
sini rezervate soțiilor 
jucătorilor. Cine stă In 
preajma acestui „sec
tor", poate auzi multe 
păreri... competente: 
„Ce zici, nașă, de ar-

• TJn vechi și arhi
cunoscut dicton spune 
că fotbalul se joacă 
pe goluri. Indiferent 
cit ataci (cum a fă
cut-o Steagul roșu...),

A.S. ARMATA
STEAUA : M. _______
V. Popa (Iași) și T. Lecca (Bră
ila).

JIUL— F.C. ARGEȘ : ANDREI

N.
R. Buzdun șl 
(toti din Bucu-

____  biroul 
tov. N. Pantilie, ‘•președintele Clu
bului Petrolul. Un cetățean, care, 
avusese accesul gratuit pe sta
dion — aceasta în baza unui mic 
serviciu pe care ll Jăcea clubului, 
controlind în același timp și sta
ția de amplificare — a

Antrenorul 
Coidum, după 
cu A.S.A. Tg.

• Nici cel mai optimist supor
ter giuleștean nu-șî Închipuia — 
probabil — că echipa sa favo
rită se 
șov cu

ștefan 
jocul 

Mureș :
— Niciodată n-am 

vut de luptai cu 
indisponibilități, 
neul din Iran 
„secerat", pur șl 
piu, echipa ! tn 
ma partidă, am

• știați că Bălan, „omul 
al cralovenilor din meciul 
A.S.A. Tg. Mureș, a fost, 
început, un excelent
• Caniaro, cel mal 

penetrant Înaintaș mu
reșean, a fost... Hăituit 
tot timpul de Velea,

TG. MUREȘ— 
ROTARU (Iași),

Mlndreș și A. 
București).
C. NIȚESCU

• Nici cel niai optimist

— că echipa sa favo- 
va reîntoarce de Ia Bra- 
două puncte. Și,

Pag. a 3-a
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Luate cil amănuntul, lată me
ciurile : infringed la Iași, Pitești, 
Petroșani și de două ori la 
București,

2 puncte

și ele două ori 
cu „U" șl Steaua.
cu A.S.A.-, la Bucu-

reștl, șl unul la Momești, cu Di- Ș
• C „-L.-X.-A „listă 2

că O u iu

namo Bacău. O adevărată ; 
neagră", șl cînd te glndeștl 
Dinamo are cel mal puternle lot 
din campionatul românese 1

U.T.A
o piatră de 

; tar peste
In-
ea

/,tribunele" 
să treacă

n-ati reușit 
decis după

golul lui Dobrin, Merett 
După război...

Rapid și U.T.A. s-au în- 
tîlnit, pînă acum, de 41 
de ori în cadrul campio
natului diviziei A. Bilan
țul este favorabil arădeni
lor, care au la activ 16 
victorii asupra bucurește- 
nilor, în timp ce aceștia 
au cu 2 victorii mai puțin 
— deci 14. Celelalte 11 
partide s-au încheiat la e- 
galitate. De reținut că fie
care a reușit să cîștige și 
pe terenul celeilalte. Un 
alt amănunt interesant ar 
fi acela că, în ediția 
1947—48, aceea a „marii 
U.T.A.", Rapid a obținut 
o categorică victorie, cu 
5—2, asupra celebrei for
mații de atunci a arăde
nilor.

Dar, iată rezultatele: 
1946—47 : 2—2, 1—1 ;

: 1—1,
: 9—0, 

Rapid a

1947— 48
1948— 49
1950
1951
1952 : 
„B“ ;
1953
1954
1955 : 
„B" ;
1956
1957— 58 : 2—0,
1958— 59 : 2—1,
1959— 60 : 0—1,
1960— 61 : 2—2
1961— 62 : 1—1
1962— 63 : 0—2
1963— 64 : 3—1
1964— 65 : 0—3,
1965— 66 : 4—2,
1966— 67 : 0—0,
1967— 68 :
1968— 69 :
1969— 70 :

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI
A DIVIZIEI A

RADULESCU, S. 
Munich (toți din

RAPID—U.T.A. : 
(Sibiu), I. Chilibar (Pitești) și 
M. Marinclu (Ploiești).

POLITEHNICA IAȘI—C.F.B.
CLUJ : V. DUMITRESCU, C. 
Costlcă șl M. Clțu (toți din Bucu
rești).

DINAMO BACAU—UNIVERSI
TATEA CRAIOVA : A. BENTU, 
I. Hrisafi și C. Ghemlgean (toți 
din București).

DINAMO BUCUREȘTI — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV : S. MURE- 
ȘAN (Turda). I. Topan și I. Clm- 
peanu (ambii din Cluj).

FARUL CONSTANTA—CRIȘUL 
ORADEA : O. COMȘA, St. Mata- 
izăr și M. Mcgoroașe (toți din 
Craiova).

,.U‘ CLUJ—PETROLUL :
PETRICEANU, 
Gh. Motorga 
reștl).

In urma acordului interve
nit între cele două asociații, 
Federația 
aprobat 
Cîmpina 
din campionatul diviziei B — 
seria I, să se dispute sîmbătă, 
de la ora 16,30.

în
16-

6iunea de a conduce echipa 
timpul meciului. Duminică a 
cut-o fără reproș. în acest timp, 
antrenorul principal asculta, pro
babil. meciul in radio, în apar-

sSutamentul 
fusese rugat 
teștl. De ce 
clubului F.C. 
situație 7

din București, deși 
să rămînă la Pi- 

acceptă conducerea 
Argeș o asemenea

ăsta? Iar pler- 
lui!“.

bltrul
dem din cauza
,,Da, dragă 1 La Plo
iești, la Oradea, la fel 
ne-au mlncat!" „Ce-o 
fi avlnd cu bărbații 
noștri?". „Ia uită-te ce 
tare îl atacă pe soțul 
meu. N-o fi văzînd

Marcel 
e acci- 

iar a a- 
la Bun- 

ne-a întristat 
o săptămînă. 

data trecută". Final de 
meci: 15 femei

clujeanul că 
(n.n. Pigulea) 
dentat 7“ „Ah; 
juns mingea 
gâu... El 
pentru

Neagu a marcat 
partidei, micului

văr, chiar cînd 
unicul gol al . 
grup de suporteri nu î-a venit 
să creadă că mingea a întrat 
în plasă. De aceea, reacția a fost

cit de _
clacă nu niarchezi 
vei fi apreciat, 
echipe 
ma și

drăguțe

— pe numele de fami
lie Dobrin, Pigulea. Ol
teanu, jercan, Prepur- 
gel ș.a. — radiază 
bucurie. Victorie!
pupăm băieți", 
irul, adversarii, faultu
rile/ s-au uitat...

abia după clteva

oe
3
O o

„Vă
Arbl-

muta și
s-au auzi. cîlcva aplauz.e, 
parcă cu 
cumva să

PREGĂTIRILE SELECȚIONATEI SECUNDE

spectaculos joci, 
nu 

Marile 
și-au creat fai- 
prin victorii.

Duminlcă, Rapidul a 
tras un singur șut pe 
spațiul porții, soldat cu 
gol 1 Acțiunea a fost 
simplă șl fulgerătoare.

teamă, pentru ca tiu “ 
se întoarcă rezultatul-. -- fie3 
Pasa lungă a lu! Pop q 
a fost minunat reluată q 
de Neagu ; acesta » 
făcut cițlva pași și— 
gol. Eficacitate 100% I

zaprobare ia vreun fault a! gaz- joc ai 
fault de zaprnbatdelor. în schimb,

să tragă In 
dintre cele trei 

afara

orice
bucureștenlior a fost de- 

cit se poate de sonor t

•e
3 
O u ui

trebuie 
spațiul 
bare și nu în 
lui!), Cotigă șl Dincuță. 
Poate că Istoria meclu-

intrarea gratuită

în cadrul pregătirilor în ve
derea turneului din Mexic, se
lecționata secundă, împărțită 
In două echipe; a susținut ieri 
după-amiază, pe terenul Pro
gresul, meciuri de verificare, 
în prima partidă, „secunzii" 
au evoluat în compania for
mației bucureștene Metalul, pe 
care au întrecut-o cu scorul 
de 2—0 (1—0). Autorii goluri
lor : Radu (min. 6) și Axente 
(min. 73). Jocul a fost, în ge
neral, echilibrat în prima par
te. După pauză, în primele 15 
minute, metalurgiștii au do
minat, apoi inițiativa a trecut 
de partea jucătorilor din lotul 
secund. Au fost folosiți urmă
torii jucători : Gornea — Stan 
(jucător de la Progresul), Ol
teanu, Vlad, Vigu, Axente, 
Both, Pană, Radu, Tătaru II. 
Jercan (min. 46 Gyorfi).

Cea de a doua echipă a avut 
ca adversar pe liderul seriei I

CUPLAJ PE
TERENUL AGRONOMIA

Pe terenul Agronomia se 
va desfășura asii un cuplaj 
internațional. Iată meciurile 
care vor avea loc: ora 14,30: 
Vaesby I. K. (Suedia) — In
stitutul de Construcții ; ora 
16,30: Maesta (Suedia) — 
Agronomia.

a diviziei B, Progresul Bucu
rești. în prima repriză, jucă
torii de la Progresul au dat 
o replică dîrză selecționabililor 
din lotul secund. Ei au domi
nat din primele minute șl, in 
min. 8, au deschis scorul, în 
urma unei reușite combinații 
Pavlovici — Raksi — Beldeanu, 
ultimul trimițînd mingea în 
poarta apărată de Ghită. Doar 
spre sfirșitul reprizei jucătorii 
din selecționata secundă au 
fost mai periculoși în fazele 
ofensive și au reușit să resta
bilească egalitatea pe tabela 
de marcaj. Autor : Bădin (min. 
44), cu capul, la o lovitură 
liberă executată de Pîrcălab. 
După pauză, pregătirea fizică 
și-a spus cuvîntul, „secunzii" 
realizînd cîteva faze frumoase 
Ia poarta Progresului. în min. 
75. selecționata a înscris al 
doilea gol, tot dintr-o fază 
fixă. Pîrcălab a executat, de 
la 16 m lateral, o lovitură li
beră și Lupescu, cu capul, a 
marcat. în general, echipa n-a 
prea 
că în 
mulți 
tulul 
că se 
mogenitate, însă carențele cele 
mal pregnante s-au ivit în fi
nalizarea acțiunilor. în acest 
meci au jucat: Ghiță — M. 
Matei (jucător de la Progre
sul), Lupescu, Bădin, Popovicl, 
Angelescu, Dincuță, Pîrcălab,

Grozea, D. Ene, F. Dumitrescu 
(min. 46 Jercan).

La sfirșitul meciurilor, antre
norul Valentin Stănescu ne-a 
declarat: „Nu sînt pe deplin 
mulțumit de evoluția compo- 
nenților selecționatei secunde. 
Sînt convins că, în viitoarele 
partide, jucătorii vor da un 
randament superior, deoarece 
Iotul este compus din elemen
te valoroase”.

în zilele de 6—8 aprilie, la 
Snagov, . selecționata secundă 
va efectua o nouă pregătire în 
comun, cu care prilej va sus
ține o partidă de verificare in 
compania echipei Progresul. 
Au fost convocați următorii 
jucători : Ghiță, Gornea, Pigu
lea, Bădin, Olteanu, Vlad, VI- 
gu, Popovicl, Angelescu, Din
cuță, Axente, Pîrcălab, Tăta
re II, Grozea, Radu, D. Ene, 
Jercan, GyorfL

V. POMPILIU

dat satisfacție, cu toate 
rindurlle sale s-au aflat 
dintre componențll lo- 

național lărgit. Desigur 
poate Invoca lipsa de o-

POLIS STOCKHOLM
T.U.G.

Formația de divizie C-T.U.G. 
București va întîlni azi, în 
cadrul unul meci amical in
ternațional, 
Stockholm.

Partida va 
renul T.U.G., 
la ora 16,30.

echipa Polis

avea loc pe te- 
cu începere de

lui
s-ar
fel. dacă, la un minut 
după ce Tănase a des
chis scorul pentru...

la un 
face simțită §1 cu 
pildă, nu ne vine 
același om, mtrind 
tara’\ ar cere un 
zahăr pe gratis. $t 
o rubedeniei

Petrolul — Farul 
fi scris Insă alt-

pentru un... ne
pot de-af său. Tov. Pantilie, nor
mal, l-a refuzat. Și omul a pla
cat. contrariat.

Tot e bine că mentalitatea pe 
care o au unii 
să-și plătească

oameni pe te-

ploieștenl (autogol. d»et) 
Tutan, singur m cat«u 
n-ar fi șutat, la 
10—12 metri, pe lingă 
po&rts...

spectacol

clnd e vorba 
biletul de Intrare

sportiv nu 
alte ocatlt.
sd credem 

la „Allmen- 
Kilogram de
Inca pentru

te 
De 
re

3
O 
u ui

cu zece 
ren ’

La toâte acestea, mai 
avem un „p.S.°. In jo
cul cu mureșenii, O- 
blemeftco a intrat în 
teren cu un singur 
picior valid (numai in 
dorința de a juca). Pe 
Iulicâ Popa nu se mai

poate conta, deocamda
tă, iar Gaboraș a de
venit și el inutiliza
bil !...

Mergindu-se în acest 
ritm cu indisponibilită
țile, n-ar fi exclus ca 
proaspătul antrenor 
cu nd Deliu să fie

se- 
tle-

încalțe ia«ă$i

.dispărut*

Voit să-și 
bocanri) de jucător...

Trăznca a
din echipa murfeșeauă. 
Am primit șl o ex-Ani primit șl o 
pileai ie :

— S-a însurat 
cîteva zile

Numai de
o lună...

acum

ducan-ar 
de miere t

(11,2 pe 
trebuit să 
luptă cu

șl Tvan. La

desuta
se dea 

el ca !să

metri). A 
o adevărată 
fie convins

se apuce 
acum, Bălan 
rea. Nici

să serios de fotbal... Șl 
nu regretă converti* 

el și ricî... cralovenii !

slîr- 
Caniaro

de gol“ 
cu 
la 

sprinter ?

Bîtlan
șitul jocului, 
își examina în vestiar 
„amintirile** lăsate de

adversari pe 
drept. Deodată, 
zîmbil și-a

piciorul 
însă, a 

strigat :

sportivitate• Opinia arbitrului C.. Petrea un exemplu de 
după jocul universitatea Craiova comportare Sn teren. Alacâ 
— A.S.A. Tg. Mureș: „Hajnal este

ECOURI • ECOURI • ECOURI* ECOURI* ECOURI * ECOURI •

$1 tărît, dar 
ho- glasul V*

ne3 
O u ui

8
Q

— Nu-i nimic... Tot 
piciorul acesta, srtraeu’, 
a dat șl golul nostru!... ae

3 
corect șl nu I se aude O

ui

ECOURI* ECOURI •

C.M.F0TBAL
SATMAREANU: Conștient că experiența sa competițională 

constituie atu-ul întregii linii de fund, a jucat gîndit, cu mult 
calm, asumîndu-și sarcini de libero șl insuflînd încredere în
tregului sistem defensiv.

DINU: A muncit mult, îndeplinind un dublu rol: de fundaș 
central și de mijlocaș ofensiv. Pârăsindu-și, însă, foarte des 
postul de bază, el a lăsat descoperit un important culoar în 
fața porții lui Andrei, faptul fiind speculat cu promptitudine 
de adversar. în asemenea situații se impunea ca un coechipier 
să acopere temporar zona ce-i revenea fundașului central 
stînga.

DELEANU? Continuă să se plaseze defectuos și să se aven
tureze în incursiuni ofensive Insuficient sincronizate cu inten
țiile coechipierilor. Altfel, el deține o bună condiție fizică și 
manifestă poftă de Joc.

GHERGHELI: Ca de obicei, extrem de laborios
aport, la înălțimea reputației de care se bucură, și l-a adus 
abia în repriza secundă. Și el este bine pregătit fizic.

RADU NUNWEILLER: Ca dispecer al formației sale, era 
primul în măsură să limpezească — prin orientare șl acura
teța tehnică — întreg jocul echipei. Duminică, însă — surprin
zător — n-a făcut-o...

DUMITRACHE : Supravegheat cu strictețe de doi 
el n-a putut să-și facă jocul obișnuit. N-a prea 
drept, ajutat de colegi, dar trebuie spus că o bună bucată de 
vreme, în loc să se demarce spre zonele libere, s-a 
în a sta la „cutie".

RADUCANU: A avut cî- 
teva intervenții salvatoare, 
reținînd sau respingi nd go
luri aproape gata făcute. 
Continuă să aibă unele ieșiri 
temerare, destul de hazar- 
dante.

C. DAN; Extrem de ner-

Dar un

adversari, 
fost, este

complăcut

vos la începutul jocului, mi- 
nifestîndu-se prin faulturi și 
vociferări. Apoi și-a revenit 
complet, fiind stilpul apără
rii : calm, sigur în intervenții 
(dar nneori prin degajări im
precise), a dirijat bine linia 
de fund.

IM

\\v

BII
LUPESCU : Muncitor, util 

in intervenții, a avut insă un 
aport mai scăzut la declan
șa rea contraatacurilor.

in defen- 
de la mij- 
în acțiu-

DUMITRU : Util 
sivă, șters în jocul 
locul terenului și 
nile ofensive.

NEAGU : Golul înscris i-a 
ridicat muit nota. în rest, 
nu și-a creat poziții de șut 
și a fost de multe ori des
tul de ușor deposedat de ba
lon.

IVĂNCESCU (Iotul B) : A

fost cel mai bun jucător al 
gazdelor; prompt în inter
venții, a executat majorita
tea loviturilor libere. A co
mis o singură greșeală, dar 
fatală, care a dus la înscrie
rea golului de căire oaspeți.

GYORFFI (lotul de 40) : A 
fost unul dintre cei mal 
slabi jucători din echipa gaz
dă. A ezitat să tragă Ia poar
tă, a pierdut deseori balonul, 
renunțind la lupta directă cu 
adversarii.

DOBRIN. Cînd vrea, adversarii nu-1 pot opri să dovedească 
că are o mare valoare (nici jocul excelent al apărătorilor de 
la ,,U“). A marcat un gol splendid și a readus în rîndurile 
echipei speranțele victoriei. I-a „pus" pe cap lui Roșu golul 
trei. Driblingurile sale creau complexe adversarilor care evi
tau să-l mai atace. în repriza a doua s-a gîndit și la... tri
bune, oferindu-le secvențe de spectacol, fiindcă fotbalul, to
tuși, e și spectacol. Nu au lipsit nici disparițiile sale din joc. 
perioadele cînd asistă la meci ca un pătimaș spectator. Dar 
a spune din nou că „n-a alergat 90 de minute, că n a muncit 
cît X sau Y, că a ratat o ocazie de goi", sau nu știu mai ce, 
este egal cu a căuta nod în papură.

Din loturile lărgite, foarte buni: VLAD și PENA (siguri în 
intervenții, prezenți și în faze

MOCANU : A jucat fără 
greșeală. Plasament bun, in
tercepție precisă, simț al fa
zei. anticiparea ei, cu acea 
fracțiune de secundă hotărî-

de atac, laborioși).
toare de multe ori. Ca de o- 
bicei, s-a intercalat in ac
țiunile liniei de atac, (răgind 
periculos ia poartă.

Wi\\\\\\\i WWB A

In vederea meciului cu R. F. a Germaniei

Lotul A întîlnește astăzi echipa Dinamo (tineret-rezerve)
Astăzi, pe stadionul din șos. 

ștefan cel Mare (de Ia ora 16), 
Iotul A susține un joc de verif 1-

AUREA MEDIOCRITAS...

care In eompania echipei Dinamo 
București (tineret-rezerve).

In acest scop, antrenorii Angelo 
Nlcuieseu și Emerich Vogi au 
convocat Ia București pe urmă
torii jucători : Răducanu, Ada- 
mache (portari); Sătmăreanu. 
Ivăncescu, Hălmăgeanu, Dinu. 
Pescaru. Deleanu, Mocanu (fun
dași) ; Dumitru, Gherghell, Radu 
Nunweiller (mijlocași); Neagu, 
Dembrovschi, Dobrin, Dumltrache, 
Tutan, Lucescu și Kalio (Înain
tași). Fiind indisponibil, Domlde

a rămas la Arad pentru trata
ment medical.

Pentru verificarea de astăzi se 
dă ca incertă folosirea lui Dumi- 
trache și Neagu, care sînt ușor 
accidentați.

Ieri după-amiază, selecționabilii 
au urmărit meciul de pe stadio
nul din str. dr. Staicovici dintre 
lotul B și Progresul, după care 
au vizionat pe peliculă fragmente 
din jocurile F.C. SeviJla — Ceho
slovacia și Belgia — Anglia, fil
mate la fața locului de către an
trenorul federal Nicolae Petrescu.

LOTO
PRONOSPORT

PREMIILE LUNII APRILIE

O nouă etapă săracă în go
luri (13 în 8 jocuri) în 
această Stagiune de pri" 
măvară care, duminică, 
și-a consumat cel de-al 
patrulea act din totalul

ide 7 cite sînt prevăzute pînă la ple
carea tricolorilor noștri în expediția 
lor transoceanică.

Recidiva în materie ne pune, deci, 
în fata unui fapt-fenomen, să-i zi
cem ne nume : INEFICACITATE PE 
TOATĂ LINIA, cu atît mai deplora
bil în acest sezon ante-Mexic.

Din păcate, nu avem de-a face, de 
loc, numai cu niște „scoruri italiene" 
— ce ar ascunde niscai meciuri în
verșunate, de înaltă factură, între e- 
chipe cu sisteme defensive inexpug
nabile — ci cu jocuri caracterizate, 
în genere, printr-un slab nivel teh- 
nico-tactic de la care nu fac excepție 
nici echipele „grele" ale campiona
tului nostru ; nici Dinamo București, 
echipa cu cei mai multi tricolori în 
formație și nici chiar Rapidul, acest 
lider al clasamentului care reușește 
(vezi partida de la Brașov) să-și ad
judece ambele puncte puse in joc 
grație unui singur șut expediat, în 
90 de mtoute, spre 
„Eficacitate de 100 
spune un glumeț...

Dar parcă numai 
Dinamo ?

Căutînd tot echipe din grupul frun
taș vom da peste F. C. Argeș (locul 
2, la 4 puncte de lider), care abia 
de cîștigă acasă, și peste o Craiovă 
(locul 3, tot la 4 puncte de fruntașa 
clasamentului, dar cu un meci mai 
puțin jucat) care pierde la Constanta 
-0 4—0 și apoi, se ch'nuie, literal- 

pe propriul teren pentru a 
o victorie dificilă în fata lan- 
roșii. „Aurea mediocritas" po- 
foarte multe formații — de la 
la poziția a 12-a — despărțite

poarta adversă, 
la sută” — ar

ele, Rapid și

c-nte, 
obține 
ternei 
leiește 
locul 2 . .
în clasament de maximum 4 puncte...

Principala defecțiune evidentă în 
jocul majorității echipelor noastre 
este de natură cancepțională, ele 
abordînd meciurile TOTAL DIFERIT, 
de la o duminică la alta, în funcție 
de terenul pe care își dispută parti
dele : acasă sau la domiciliul adver
sarului ior. Așa procedează Rapidul 
(vezi de pildă, evoluția iul la Bra
șov, chiar dacă, așa cum spuneam, 
ea s-a încheiat cu un succes), la fel 
se comportă și Universitatea Craiova, 
al cărei joc axat pe o defensivă exa
gerată l-am vizionat la Cluj, în prima 
etapă a returului, tot așa și Argeșul 
la Oradea, ca să dăm doar exemple 
culese din evoluția în deplasare a ce
lor trei echipe fruntașe în clasament.

Această manieră de a aborda o 
partidă în deplasare conduce uneori 
și la victorii (să dăm, iar, exemplul 
Rapidului, la Brașov), dar de cele 
mai multe ori si la insuccese, precum 
și la o malformație, la un dezechili
bru în joc, golindu-1 de adevărata-1 
esență : spectacolul propriu-zis.

„Și Inter juca defensiv șl totuși s-a 
aflat multă vreme în fruntea fotba
lului mondial" — motivau unii teh
nicieni de la noi, căutînd să scuze In 
felul acesta procedeul, pe undeva ma
chiavelic, în „tactica" adoptată de 
echipele pe care le pregătesc. Să nu fi 
cunoscut dumnealor, antrenorii în 
culpă, că betonul — contraatac al lui 
Inter era un sistem dintre cele mai 
bine puse la punct, o metodă de joc 
studiată pînă la cel mai mic amă
nunt și aplicată — atît ACASâ CÎT 
ȘI ÎN DEPLASARE — cu o riguro- 
z!tate aproape științifică de jucători 
capabili să interpreteze, cum voia di
rijorul, această partitură pretențioasă ?

Cîtă deosebire între ceea ce de
monstra acel Inter al anilor *63—-’68, 
Pe care o serie de antrenori de la noi 
îl vor ca model (sau și-l iau ca...' 
pretext!), și ceea ce ne arată, acum, 
imitatoarele lui ? -Inter-ci*, jocul său

„defensiv" își crea mal multe ocazii 
de gol decît realizează un Rapid la 
Brașov, un F. G. 
dea, o Universitate 
sau 
viză 
nu să cîștige, ci „să nu piardă", 
în care se mențin 90 de m’nute în- 
tr-un Joc de exagerată prudentă, com
binată, pe alocuri (cînd, de pildă, 
reușesc să obțină vreun gol), cu ele
mente de antifotbal c trageri de timp, 
prin așa-zisa temporizare sau i 
aruncări de baloane undeva spre 
bune.

Malformația de care vorbeam 
pune pînă Într-atîta amprenta pe 
cui echipelor care au îmbrățișat 
probabila manieră îneît ea se vădește 
uneori și în evolu^ile pe propriul te
ren, acolo unde toată lumea, antre
nori și jucători laolaltă, dorește să 
joace cu totul altfel, mai curat și mai 
bine. Numai că antifotbalul, practicat 
cam o dată Ia două duminici, împie
dică, de bună seamă, formațiile noas
tre fruntașe să atingă în comporta
mentul lor o treaptă înaltă, să-și cris
talizeze o concepție, o idee, un stil.

Cînd realizează mai bine antreno
rii și jucătorii reala proporție a ero
rilor s^vîrșite ?

Abia la ora măsurării 
eșalon 
pele 
mate 
mânesc în diferitele
continentale s „Gupa
lor", „Cupa cupelor", „Cupa euro
peană a târgurilor". Dar atunci e tar
div... Fruntașele noastre părăsesc 
prestigioasele competiții tncă din 
primul tur sau la scoruri de lo« ono
rabile.

U.T.A.I! RapidS Steaua) Dinamo 
Bacău) Vă mal am'ntiti ?

Constanta, 
la intrarea

Argeș la
Craiova la 

a căror 
pe teren

internațional, 
noastre fruntașe 
să reprezinte 

în

Duminică, in Capitală

Ora-
Cluj 

de- 
este 
scop

prin 
tri-

își
io- 
re-

de forte la 
cînd echi* 

sînt che- 
fotbalul ro- 

întreceri 
campionl-
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• Stadionul Dinamo, 
13 i Dinamo București — 
iana Cîmpina i

• Stadionul Metalul, 
S3 i Metalul București — 
căra Moreni;

• Terenul Electronica, ora 
13 i Electronica Obor—I.M.U. 
Medgidia ț

• Terenul Voința, ora 
IT,3O i Șc. sp. nr. 2 Buc. — 
Olimpia Giurgiu j ora 13 i 
Voința Buc. — Unirea Cîmpu- 
lung f

• Terenul T.U.G., Ora I3i 
T U.G. Buc. - S. N. Oltenița;

ora 
Po-

Terenul Earomet, ora
Mașini9,30 i Laromet Buc. 

unelte Buc.;
• Stadionul Steaua, ora 13i 

Steaua Buc. — Marina Man
galia ;

ren 
gia

pe COASTA 
Excursiile se 
autocarul, du- 
ziie. Valoarea

Stadionul 23 August (te
ii), ora 10 i Șc. sp. Ener- 
Buc. — Progresul Buc.; 
Stadionul Ciulești, ora 
Rapid Buc. — Flacăra10 i 

roșie Buc. {
• Terenul Autobuzul, ora 

131 Autobuzul Buc. — Chi
mia Rm. Vîlcea.

CONCURSCUPON DE

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reominlim : din fiecare grupă 
se califică ’ ----- ■-

GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA

primele DOUA CLASATE)?
A.....................................................................
8.............................................................
C..............................................................
O . . .............................

2. CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

Prin noua formulă aplicată 
la tragerile obișnuite LOTO, 
începînd din 6 februarie 1970, 
participanții la acest sistem 
au beneficiat de importante 
avantaje constînd din premii 
în bani, autoturisme și ex
cursii peste hotare.

In continuare, la tragerile 
LOTO obișnuite din luna apri
lie, se atribuie — în afara 
premiilor în numerar — ur
mătoarele premii:

— autoturisme DACIA lldo, 
MOSKVICI 408 și SKODA 
1000 M.B. ;

— excursii 
DALMAȚIEI, 
efecuează cu 
rata cca. 19
unei excursii este de 6.500 lei;

— excursii pe ruta PRAGA 
— KARL MARX STADT — 
ERFURT — LEIPZIG — 
MEISSEN — DRESDA — BU
DAPESTA cu trenul și auto
carul. cu o durată de 15 zile. 
Valoarea unei excursii este de 
3.700 Iei.

Deci și în luna aprilie, la 
fiecare tragere obișnuită LOTO 
puteți cîștiga autoturisme, ex
cursii peste hotare și premii 
în bani.

Taxa'de participare este de 
2 Iei pentru extragerea I șl 
de 5 iei pentru ambele ex
trageri.

Astăzi și mîine, sînt ULTI
MELE ZILE pentru procura
rea biletelor Ia tragerea LOTO 
de vineri 3 aprilie 1970.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 13 
DIN 29 MARTIE 1910

CATEGORIA I : (13 rezul
tate) 4,10 variante a 27,016 
lei.

CATEGORIA a II-a ț 
rezultate) 105,10 variante 
1 307 iei.

CATKGORTA a IlI-a 5
fp/ulta te) 1.135 variante a 
182 lei.

(12
a

ai'
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Trimisul nostru special Ia Belgrad, Valeriu CHIOSE, transmite:

„MECIUL DE ȘAH AL SECOLULUI"
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

„CUPA UCU EUROPENE» 
IA TENIS DE MASĂ

j. Suedia pe locul I
MOSCOVA 31 (Agerpres).
Ediția din acest an a „Cu

pei ligii europene" la tenis 
' de masă (echipe mixte) a fost 
cîștigată surprinzător de se
lecționata Suediei. In finala 
disputată la Moscova cu for
mația U.R.S.S., sportivii sue
dezi au terminat învingători 

’ cu scorul de 6—1, intrînd în 
posesia trofeului. Primele 
două ediții reveniseră forma
ției U.R.S.S.

GIMONDI ÎNVINGE

PE MERCKX!
„Circuitul așilor", probă ci- 

clistă disputată în apropiere 
de Brescia, a fost cîștigat de 
rutierul italian Felice Gi- 
mondi (în foto) care l-a în
vins Ia sprint pe belgianul 
Eddy Merckx. învingătorul a 
parcurs 100 km în 2h 13:22 
(medie orară 45,113 km).

CUPĂ DAVIS

ECHIPA INDIEI
A DEBUTAT

VICTORIOASA
Disputată timp de trei zile 

la Delhi, întîlnirea de tenis 
dintre echipele Indiei și Pa
kistanului (contînd pentru 
zona asiatică a „Cupei Da
vis") s-a încheiat cu succe
sul gazdelor, învingătoare cu 
3—1. Singura victorie a oas
peților a fost obținută de 
Munnawar Igbal, care l-a în
vins cu 8—6, 6—1, 6—4 pe 
Shashi Menon.

Trimisul nostru special, C. COMARNISCHI, transmite:

Astăzi la Moscova - start în campionatele
• Bobby Fischer a jucat aidoma lui Lasker • Nebunii de culori

diferite n-au împiedicat pe Botvinnik să ciștige

europene de tenis de masă
MOSCOVA 31 (prin tele

fon). Splendida sală de la 
Lujniki, gazdă a numeroase 
întîlniri palpitante de hochei 
pe gheață, a atîtor și atîtor 
demonstrații de patinaj artis
tic și a unor faimoase re
viste pe gheață, și-a schim
bat înfățișarea. In incinta 
acestui adevărat palat al spor
turilor au venit acum repre
zentanții unui sport — cel cu 
mingea de celuloid — nu mai 
puțin pretențios, practicanți- 
lor lui solicitîndu-li-se o înde
mânare deosebită, execuții ful
gerătoare.

Au sosit In capitala Uniu
nii Sovietice, devenită pentru 
8 zile și capitala tenisului de 
masă european, tot ce au mai 
bun (cu două excepții) în 
acest sport țările continentu
lui nostru.

Și, printre atîtea palete 
prestigioase se află și 4 ju
cătoare românce i MĂRIA 
ALEXANDRU, CARMEN 
CRIȘAN, ELEONORA MI- 
HALCA și MAGDALENA 
LESAI. Le-am văzut marți 
dimineața, la prima lor 
luare de contact cu sala de 
concurs de la Lujniki (antre
namentele precedente fusese
ră efectuate în alte săli). 
După o încălzire prelungită, 
cu diferite exerciții și multe 
torsionări gen „made în Ja
pan", antrenoarea Ella (Son- 
stantinescu și-a adus elevele 
să joace la masă, mai întîi 
între ele și, apoi, cu diverse 
adversare: Lesai cu o bel- 
giancă, Crișan cu o olandeză, 
Alexandru și Mihalca urmînd 
să primească și ele două par
tenere.

Care au fost primele impre
sii ? Bune, dar această apre
ciere fugară nu înseamnă 
mare lucru. Competiția este 
foarte dificilă, ea se desfă
șoară pe un interval destul 
de mare — 8 zile, dintre 
care una singură este rezer
vată odihnei. Acest maraton 
continental supune pe concu- 
renți la eforturi extreme, 
provocînd deseori răsturnări 
de favoriți și detronări de 
campioni. Dar tocmai aceste 
necunoscute sporesc farmecul 
unei competiții de anvergură, 
cum este și cea care începe 
acum la Moscova și unde cele 
4 sportive românce abordează 
întrecerea cu încredere, cu 
dorința fermă de a apăra 
prestigiul cucerit de tenisul 
de masă feminin din România 
în ultimii 20 de ani.

Ia Miinchen, finalista probei 
de simplu femei Gabriele 
Geissler, cea mai bună jucă
toare 
este 
fiind

din R. D. Germană, nu 
prezentă la europene 
sancționată.
De asemenea, va fi

absentă de la întrecerile con
tinentale și una dintre cele 
mai bune sportive maghiare 
— Angela Papp. Ea este bol
navă.

• în schimb, pentru prima 
oară în istoria acestor cam
pionate, la start vor fi pre- 
zenți reprezentanții Turciei. 
Mai precis, este vorba de 
echipa masculină a acestei 
țări.

•Capacitatea sălii de joc 
este de 10 000 de locuri, toate 
pe scaune.

• Programul ediției actuale 
a campionatelor europene este

următorul: miercuri se vor 
încheia toate meciurile din 
grupele mici ; joi și vineri 
— fiecare echipă va susține 
cite două întîlniri (zilnic — 
în grupele mari), iar sîmbătă 
vor avea loc finalele pentru 
alcătuirea clasamentului ge
neral. Duminică va fi zi de 
pauză, iar între 6 și 8 apri
lie se vor juca toate cele 5 
probe individuale- Zilnic sînt 
programate cîte 3 reuniuni: 
dimineața, după 
seara.

PROGRAMUL 
ROMÂNIEI ÎN 

A C.E.

amiaza și

ECHIPEI 
PRIMA :zi

• Cum a ratat Portisch egalarea

INTRE DOUA SCHIMBURI 
DE MINGI

• Revelația campionatelor 
mondiale de anul trecut, de

Miercuri 
României): 
stria ; ora 
Grecia ; ora 20,30
nia — Ungaria.

ora
Au-

ora 12 (11 
România — .
16: România

Româ'

A fost nevoie de intervenția 
energică a arbitrului principal 
Bojidar Kazici pentru a opri 
furtuna de aplauze cu care 
a fost salutată, duminică 
seară, victoria lui Bobby Fi
scher asupra fostului campion 
mondial Tigran Petrosian. 
Unii au spus că pauza de un 
an și jumătate din activitatea 
competițională i-ar fi dăunat 
lui Fischer. Partida aceasta 
demonstrează însă că pentru 
un mare jucător nu practica 
intensă ci mai mult valoarea 
concepției șahiste contează. 
Repetînd performanțele de 
altădată ale lui Lasker (care 
făcea pauze chiar mai mari 
între concursuri). Fischer a 
jucat contra lui Petrosian cu 
o siguranță și cu o precizie 
uimitoare. Nu veți găsi în a- 
ceastă partidă nici o combi
nație strălucită, în schimb un 
plan strategic clar, o execuție

ireproșabilă, presărată cu cî
teva mutări de mare finețe.

Iată cum a fost marcat pri
mul punct al meciului:

APARAREA CARO-KANN 
Fischer Petrosian

Trimisul nostru special, Călin ANTONESCU, transmite:

Învingători in „Cupa latină“-handbaliștii

9 în ultimul meci, 
® Ziarele portugheze

LISABONA 31 (prin telefon). 
Ora tîrzie — era după miezul 
nopții — la care s-au înche
iat partidele ultimei runde p 
celei de a III-a ediții a „Cu
pei latine" la handbal mascu
lin nu ne-a permis luni noap
tea să mai luăm legătura cu 
redacția. Așa îneît vom relata 
astăzi cîteva aspecte ale fi
nalului acestei frumoase com
petiții care a reunit la start 
reprezentativele Franței, Spa
niei, Portugaliei, Marocului, 
Braziliei, Italiei și României.

Așa cum anticipam, „Cupa 
latină” — o frumoasă vază de 
argint — a revenit renrezen- 
tativei României, singura e- 
chipă neînvinsă în acest turneu. 
După excelenta performanță 

de la Paris, pe cununa hand
balului românesc se așează o 
nouă piatră prețioasă. Preți
oasă mai ales prin excelenta 
propagandă făcută sportului 
românesc, aici la extremitatea 
Europei, de acești băieți, prin 
îneîntarea produsă de jocul 
handbaliștilor noștri miilor de 
spectatori care seară de seară 
au luat loc In tribunele Pa
latului Sporturilor din Lisa
bona. prin noua subliniere 
care face și mai verosimil mi
tul invincibilității reprezen
tativelor de handbal ale Ro
mâniei. Pentru toate acestea,

DUPĂ MECIUL DE BOX ROMÂNIA-IUGOSLAVIA

ROMÂNIA-PORTUGALIA 36-12 (17-5) 
elogiază comportarea sportivilor noștri 

se cuvine și cadeților sportu
lui cu mingea mică de la noi 
un sincer și entuziast bravo !

în ultima sa evoluție de 
la Lisabona, echipa de tineret 
a României a întîlnit formația 
Portugaliei. Jucînd în nota de 
seriozitate — care a caracte
rizat-o pe parcursul întregii 
competiții — formația noastră 
a învins Ia 
echipa țării 
5). Golurile 
înscrise de 
nea (1), Stef (2), Kicsid (6). 
Preotu (3), Bota (3), Cirlan 
(6), Comănescu (2), Chircu (1) 
și Dan Marin (5), iar cele ale 
portughezilor de Jose Manuel 
(4), Custodio (3), Franco 
Perreira (1) și Adao (1). 
arbitrat iugoslavii Pupici 
Stanoevici.

Meciul a plăcut mult spec
tatorilor care i-au aplaudat 
deseori pe sportivii români. 
Jucînd ca la carte, folosind 
chibzuință fiecare acțiune 
atac și acționînd ferm în 
parare, echipa de tineret 
României s-a distanțat net 
adversara sa. Portughezii, 
morați de renumele și evolu
ția de pînă atunci a echipei 
noastre, au acționat timid, s-au 
pripit în fazele de poartă și 
s-au lăsat înșelați de atacurile 
derutante ale sportivilor ro- 

. mâni.
Festivitatea de premiere a 

fost emoționantă. Cînd comi
sia de organizare a înmînat 
cele 17 cupe („Cupa latină" și 
16 cupe pentru jucători) re
prezentanților României — în
vingători detașați ai întrece-

rilor de la Lisabona —, pu
blicul a ovaționat delegația 
.noastră, răsplătind-o astfel 
pentru incîntătoarele sale e- 
voluții în cele 6 partide sus
ținute.

Iată și clasamentul final :

un scor categoric 
gazdă : 36—12 (17- 
românilor au fost 
Dumitru (7), Voi-

1. ROMÂNIA
2. Franța
3. Spania
4. Portugalia
5. Maroc
6. Brazilia
7. Italia

6 6
6 5
6 4
6 3
6 2
6 1
6 0

0 0 
0 1 
0 2

3
4
5
6

(3), 
Au 

Și

cu 
de 
a- 
a 

de 
ti-

12 
10 

8 
6 
4 
2 
0

în celelalte partide de luni 
seara s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Franța—Bra
zilia 29—15 (14—10) și Maroc— 
Italia 43—10 (23—3).

Ziarele de marți apărute la 
Lisabona elogiază performan
țele și comportarea sportivilor 
români. Sub titluri ca „O PU
BLICO RENDIDO A ARTE 
DES RUMENOS" (din „DIA- 
RIO POPULAR”) și „ROME- 
NIA—GRANDE EXIBICAO E 
VITORIA ASSEGARDA" (din 
„DIARIO DE LISBOA”) co
mentatorii de sport portughezi 
își exprimă satisfacția de â fi 
văzut evoluînd o echipă de 
virtuozi, poate o viitoare cam
pioană a lumii, schimbul de 
ștafetă al team-ului care a 
triumfat la Paris. Și specia
liștii handbalului din nume
roase țări, prezenți la Pala
tul Sporturilor din Lisabona, 
au fost impresionați de cali
tățile tehnice și tactice eta
late de handbaliștii români 
în partidele susținute cu nri- 
lejul celei de a III-a ediții 
a trofeului „Cupa latină".

0 
0 
0 
0

179: 73 
141: 90 
136: 82 
133:123 
126:133 
111:154 
47:221

l.e4 C6 2.d4 d5 3.e:d5 c:d5 4.Nd3 
Cc6 5.C3 Cf6 6.Nf4 (Acest sistem 
de dezvoltare, aparent banal, era 
foarte iubit de Lasker acum vreo 
50 de ani ; Fischer l-a ameliorat 
cu multe idei noi) 6...Ng4 7.Db3 
Ca5 (O manevra discutabilă) 8. 
Da4 4- Nd7 9.DC2 e6 10.Cf3 Db6 
U.a4 : Tc8 12.Cbd2 Cc6 13.Dbl ! 
Ch5 14.Ne3 h6 15.Ce5 Cf6 16.h3 Nd6 
17.0—0 Rf8 (începe retragerea. Ne
cesitatea acestei mutări indică în- 
frîngerea strategică a negrului, 
calul alb din e5 parallzînd jocul) 
18.f4 ! Ne8 19.Nf2 Dc7 2O.Nh4 Cg8
21. f5 ! (vezi diagrama) 21...C:e5
22. d:e5 N:e5 23.f:eG Nf6 24.e:f7 N:
ti 25.Cf3 N:h4 26.C:h4 Cf6 27.Cg64- 
N:g6 28.N :g6 Re7 (Un rege astfel 
plasat nu poate scăpa niciodată 
de mat) 29.D15 Rd8 3O.Tael ! Dc5+ 
31.R111 Tf8 32. De5 ! Tc7 33.b4 ■ Dc6 
34.c4 ! (Atacul este condus de Fi
scher impecabil) 34...d:c4 35.Nf5
Tff7 36.Tdl+ Tfd7 37.N:d7 T:d7 
38.Db8+ Re7 39.Tdel+ și negrul 
cedează.

★
întreruptele de luni după- 

amiază, deși nu au umplut 
sala, au atras totuși 1000 de 
spectatori plătitori. Se jucau 
patru partide și analizele pre- 
văzuseră rezultatele: două tre
buiau să le cîștige reprezen
tanții U.R.S.S., două cei ai 
Echipei Lumii.

La început totul a decurs 
conform planului. Botvinnik 
l-a forțat să cedeze repede pe 
Matulovici, deși pe tablă se 
aflau nebuni de culori diferite. 
Fostul campion al lumii adu
sese regele alb într-o foarte

subtilă plasă de mat. Uhlmann 
a rezistat ceva mai mult în 
fața lui Taimanov, pînă cînd 
acesta și-a legat pionii în cen
tru și a început să avanseze 
irezistibil. Hort, cu un nioi in 
plus la Polugaevski, a jucat 
încet și prudent, așteptînd 
răbdător ca timpul (acest prie
ten și, totodată, dușman al șa
hiștilor) să-și facă datoria. Lev 
a încercat să contraatace pre
ferind ... o moarte pe cîmpul 
de luptă, uneia pe un pat de 
spital. Și a pierdut fiindcă nu 
se putea face realmente nimic 
în fața preeziei și realismului 
rece al campionului cehoslo
vac.

Scorul devenise astfel 5—4 
pentru echipa U.R.S.S. și urma 
acum ca Portisch să egaleze, 
printr-un succes în partida cu 
Korcinoi. Nimeni nu credea că 
albul se va putea salva în po
ziția sa dificilă, probabil cu 
excepția lui Korcinoi. El s-a 
apărat inteligent și tenace, nu 
s-a sculat patru ore de la 
masă, vreme în care a băut 
vreo șase cafele. Finalul de 
turnuri și cai s-a dovedit al 
dracului de perfid. Korcinoi 
i-a mai dat lui Portisch un 
pion, așa că avea doi mai pu
țin, dar în schimb și-a activi
zat regele și turnul. Probabil 
că jucătorul maghiar, sigur de 
succes, s-a grăbit. El a comis 
o mică inexactitate, impercep
tibilă pentru cei mai mulți. 
în acel moment, dispecerul 
Palatului Sindicatelor m-a a- 
nunțat că Bucureștiul este la 
telefon. Am plecat din sală 
și mi-am făcut transmisia ca 
și cum Portisch ar fi cîștigat. 
Prin geamul cabinei am văzut 
că lumea părăsește sala ? ! Am 
deschis ușa și am întrebat: 
„Korcinoi a cedat ?" „Nu. mi 
s-a răspuns. Remiză 1“

L-am rugat pe colegul care 
îmi recepționa transmisia să 
șteargă totul. Și am refăcut 
sfîrșitul cronicii. Cît de întor- 
tochiate sînt căile șahului !

TELEX • TELEX •
La Wroclaw s-a disputat re
vanșa întîlnirii de rugby din
tre selecționatele Poloniei și 
Italiei. Cele două echipe au 
terminat la egalitate t 3—3 
(0—3). In primul meci, vic
toria revenise eu 9—0 rug- 
byștilor italieni.■
Echipele feminine de baschet 
ale Franței și Ungariei s-au 
calificat pentru turneul final 
al campionatului european de 
baschet. în ultima zi a tur
neului preliminar de la Ge- 
rona (Spania) Franța a în
trecut Spania cu 69—45 
(33—30), iar Ungaria a dis
pus cu 94—53 (50—31) de 
Elveția■
Cursa internațională automo
bilistică dotată cu „Wills In
ternational Trophy" a fost 
cîștigată de sportivul austriac

TELEX • TELEX
Jochen Rindt, care a concu
rat pe o mașină „Lotus 69". 
învingătorul a realizat o me
die de 181,38 km/oră.■
Cursa ciclistă de la St Cloud 
s-a încheiat cu victoria rutie
rului belgian W. Godefroot, 
cronometrat pe distanța de 
150 km cu timpul de 4h 42,0.

După disputarea a 9 runde 
și a partidelor întrerupte, In 
turneul internațional mascu
lin de țah de Ia Sarajevo, 
conduc Benkd (S.U.A.) șl Eiu- 
bojevici (Iugoslavia) cu cite 
6 p.■

Cehoslovacul Jiri Rasfra a 
cîștigat concursul de sărituri 
cu schiurile de Ja Ruka (Fin
landa) realizînd 215,5 puncte 
(săriturif J de 105,3 și 
104 m).

Meciul de debut al selecțio
natei noastre de tineret, în 
sezonul 1970, a coincis — așa
dar — cu o victorie. Succesul 
repurtat în fața naționalei si
milare a Iugoslaviei, cu 7—3, 
constituie, fără discuție, un 
motiv de satisfacție, de încre
dere în această echipă, a cărei 
medie de vîrstă este 19 ani.

Scorul e acum de domeniul 
statisticii. Evoluția echipei 
ne-a prilejuit constatarea că 
selecția a fost excelentă. An
trenorii Filresz, Șerbu și Nico- 
lau, îndrumați de colegiul cen
tral, au apelat la o seamă de 
pugiliști de real talent, tineri 
care au toate șansele să devi
nă, nu peste mult timp, titu
lari în prima garnitură. San
du Mihalcea este — de depar
te — cel mai valoros compo
nent al naționalei de tineret. 
Impresionează la acest pugi
list tehnicitatea, viteza de exe
cuție și forța loviturilor. In
sistând mai mult la antrena
mente asupra însușirii luptei 
de aproape (care, deocamdată, 
pare că nu-i place), dinamo- 
vistul are mari șanse să cu
cerească, anul acesta, la Mis
kolc. titlul de campion euro
pean la „ușoară".

în nota obișnuită, adică 
foarte bine, e evoluat și Va- 
sile Ivan, ale cărui atacuri si
mulate cu dreapta și finaliza
te cu directe de stingă dove
desc tendința lăudabilă de a-și 
îmbogăți arsenalul tehn'c 
Mircea Toni, fostul elev al Iul

PERFORMANȚELE 
ÎNOTĂTORILOR 

SOVIETICI
LENINGRAD, 31 (Ager

pres). — în cadrul concursu
lui internațional de natație 
de la Leningrad, înotătorul 
sovietic Andrei Dunaev a 
stabilit cea mai bună per
formanță mondială (în bazin 
de 25 m) în proba de 1500 
m cu timpul de 16:43,8.

In proba de 200 m bras 
feminin victoria a revenit 
sportivei sovietice Alia Gre- 
benikova cronometrată în 
2:44,1, iar proba masculină 
de 200 m fluture a fost cîș- 
tigatâ de Serghei Konov 
(U.R.S.S.) cu 2:08,5.

Alte rezultatei 200 m bras 
masculin — Mihailov 
(U.R.S.S.) 2:23,0; 200 m flu
ture feminin — Natalia Ka
banova (UiR.S.S.) 2:31,0.

SANDU MIHALCEA 
văzut de AL. CLENCIU

Victor Alexandru din Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, a muncit 
cu perseverență pentru a îm
brăca tricoul reprezentativei. 
Campion de juniori în 1966, 
el a stat un timp „în umbră", 
dar azi e titular al categorie1 
cocoș. Preferința sa pentru 
lupta de aproape șl insistența

In finalul reprizelor, cînd gă
sește resurse să plaseze lovi
turi decisive (așa cum a fă
cut-o în meciul cu Branko 
Ivanov), ne determină să-i an
ticipăm o evoluție ascenden
tă. Și elevul lui Gh. Bobinam 
din Brăila, juniorul Gh. Cio
chină, este adeptul luptei 
„corp la corp", stînglle sale 
seci și puternice anunțînd un 
puncher de temut

Viteza execuțiilor lui Cos- 
tică Bumb n-a fost suficientă 
pentru a depăși un adversar 
(Stevan Cismici) la fel de ra
pid. dar cu o tehnică superi
oară și cu o mobilitate deru
tantă. Disperat că nu reușește 
să-1 puncteze, Bumb s-a arun
cat la întîmplare în ultimul 
rund cînd, contrat de Cismici 
cu o stîngă, a fost pus k.d. 
Lovit în arcadă cu șiretul mă
nușii, la începutul ultimei re
prize, Ion Siliște, deși vădit 
incomodat de accident, a gă
sit totuși resurse să termine 
meciul mai bine decît Bășici. 
D. Moraru, I. Gyorffi șl I. Ilie 
ridică semne de întrebare, e- 
voluția lor fiind nesatisfăcă
toare. Cît despre D. Zelinca, 
nu putem deocamdată să ne 
pronunțăm, deoarece adversa
rul său (Dzilas) nu i-a pus 
nici o problemă...

Romeo CALARAȘANU

Alf Ramsey își asistă elevii vechi și noi la un antrenament de pregătire fizică a lotului englez 
pentru Mexic Foto i KEYSTONE

vată de stoperul nostru Migas 
de la Sparta Praga. La 8 apri
lie vom juca la Atena cu Gre
cia, la 12 aprilie — la Viena 
cu selecționata Austriei, iar 
la 13 mai vom disputa 
un meci la Oslo împotriva 
norvegienilor, după care vom 
pleca în Mexic. KvaSnak va fi, 
fără îndoială, introdus în e- 
chipă, deoarece sîntem perfect 
de acord cu părerea lui Sir Alf 
Ramsey, șl-a încheiat Marko 
scurtul interviu acordat săp- 
tămînalulul „FRANCE-FOOT- 
BALL". După cum se știe, 
Ramsey declarase că KvaSnak 
reprezintă cel mai mare pe
ricol pentru adversarii echi
pei Cehoslovaciei.

ECHIPA DE JUNIORI A 
FRANȚEI ÎNVINGĂTOARE 

LA CANNES

Turneul de la Cannes (re
zervat echipelor de juniori) a 
fost cîștigat în acest an de 
selecționata Franței, care în

„Efectul
(Vrmare din pag. I)

următoarea : apa din flacoane 
a fost îndulcită și respectiv 
sărată în prealabil, dar prea 
puțin pentru a putea fi detec
tată prezența sării și a zahă
rului, în condiții normale de 
sensibilitate. Dar ureînd la 
altitudine, pragul de sensibi
litate al omului coboară sim
țitor. persoana testată putînd 
percepe efecte pe care în con
diții normale de altitudine nu 
le poate sesiza. Acesta este 
„efectul Muralt".

Experimente întreprinse ta 
altitudini diferite au arătat un 
grad de sensibilitate sporit la 
altitudini mari ca efect al u- 
nor modificări intervenite în 
sistemul nervos care se mani
festă și prin modificări în 
comportamentul persoanelor 
supuse experimentului. S-a 
constatat astfel, scrie ziaristul 
vienez Martin Maier, că per
cepția durerii, a culorilor și a 
altor semnale devine mal in
tensă, mai ascuțită la altltu-

Muralt"
dine. De exemplu durerea de
vine mai puternică, culorile 
mai intense etc. Dar și reac
țiile psihice Iau forme mal in
tense. Colericul devine mai 
coleric, oboseala devine mal 
greu de suportat. Nu este ex
clus ca aceste efecte să se 
însumeze cu efectele hipoxiei 
accentuînd scăderea capaci
tății de efort Ia marea altitu
dine.

Publicistul austriac se în
treabă, pe bună dreptate, dacă 
în aceste condiții mai este jus
tificată organizarea unor mari 
competiții mondiale la altitu
dini neobișnuite pentru majo
ritatea concurenților ? Căci 
investigarea limitelor fiziolo
gice umane se poate face și în 
alte condiții, fără a denatura 
numaidecît sensul unor com
petiții urmărite cu mare a- 
tenție de sute de milioane de 
oameni din toate țările glo
bului.

fie introdus în echipa națio
nală. Contez pe aportul cîtorva 
tineri care cred că vor da sa
tisfacție: Saddler, care poate 
evolua pe trei posturi, centru, 
mijlocaș sau fundaș, Medeley, 
Kidd și Coates, vedeta atacului 
echipei Burnley*.

Tiparul i L P. „informația", »tr Brezoiaou or, £3*25, București

RAMSEY ESTE OPTIMIST
După ce a alcătuit lotul se- 

lecționabililor englezi pentru 
C.M., în cadrul unei conferințe 
de presă, Ramsey a declarat, 
printre altele: „Voi prezenta la 
actuala ediție a campionatului 
mondial o echipă mai bună

ca cea care a cîștigat titlul 
ta Londra. Noi avem șanse 
mari de a păstra trofeul „Jules 
Rimet". In anul 1966 am ară
tat că vom fi campioni ai 
lumii și pronosticurile mele 
s-au adeverit. Nu va fi ușor 
însă. Să nu uităm că jucăm 
în alte condiții. Selecționabîlii 
noștri vor trebui să se aco
modeze cu altitudinea, căl
dura și alimentația. Sînt feri
cit că am putut să-l recupe
rez pe Stiles, un jucător efica
ce, care recent s-a refăcut 
complet după accidentul su
ferit. Din echipa cu care am 
cîștigat campionatul mondial 
au rămas 8 jucători, deoarece 
Cohen a abandonat activita
tea competițională, Wilson își 
joacă ultimele meciuri ale ca
rierei la o echipă din liga a 
treia, iar Hunt a cerut să nu

ClRE-t VA MARCA PE PELE?
La această întrebare, antre

norul reprezentativei Ceho
slovaciei, Josef Marko, dă on 
răspuns foarte precis. Prezen
ța Cehoslovaciei, după părerea 
lui Marko, în aceeași grupă 
cu Anglia, România și Brazi
lia, nu constituie pentru noi o 
dificultate.

„Problema" Pelâ va fi rezol-

A fost alcătuit lotul

TEMU A CÎȘTIGAT CROSUL DE LA LEGNANO
J

internațional desfă- 
Legnano (în apro- 
Milano) a revenit 

kenyan

Crosul 
șurat la 
piere de 
cunoscutului atlet 
Naftali Temu, cronometrat pe 
distanța de 9,500 km cu tjm- 
pul de 30:37,8. Pe locul doi

s-a clasat iugoslavul Daniel 
Korica — 30:53,8, 
trei a fost ocupat 
N’Doo (Kenya) — 
Campionul belgian 
Roelants s-a situat 
patru tu 31:34,6.

iar locul 
de Pauli 

30:57,4. 
Gaston 

pe locul

finală a învins cu scorul 
de 3—1 (3—0), reprezentativa 
Portugaliei. Selecționata se
cundă a României a întîlnit 
echipa Bayern Miinchen. La 
sfîrșitul timpului regulamen
tar de joc scorul a fost egal s
1— 1 (0—0), victoria re
venind formației române su
perioară Ia raportul de cor- 
nere (4—1). Iată clasamentul 
final al competiției i 1. Fran
ța ; 2. Portugalia; 3. A. G. 
Milan; 4. Suedia; 5. R. G- 
Anderlecbt; 6. A- S. Cannes I 
7. România (b); 8. Bayern 
Miinchen.

• într-un meci contând 
pentru .Supa campionilor 
Americii de Sud", la Santiago 
de Chile, echipa Universidad 
Ghile a învins cu scorul de
2— 1 (1—1) formația Olimpia 
Asunoion (Paraguay).

celor 22 de jucători
ai R.F.G. pentru meciul cu România

Cu Haller și Schnellinger; fără Seeler!
PE MAIN, 31 (prin telex). —

federal al echipei vest-germane Helmut Sch&n a 
22 de jucători In vederea meciului R.F. a Germaniei

FRANKFURT 
Antrenorul 

alcătuit un lot de . .......
— România, programat la 8 aprilie, la Stuttgart. Iată numele jucătorilor 
selecționați : PORTARI — Manglitz, Maier, Wolter ; FUNDAȘI — Vogts, 
Schnellinger, Beckenbauer, Weber, Slelof, HSttges, L. Milller; MIJLO
CAȘI șl ÎNAINTAȘI — Grabowski, Roth, Haller, Netzer, Lorenz, Die
trich, Gerd Muller, Held, Overath, L6hr, Maas, Neuberger.

După cum se vede, din lot fac parte „italienii" Haller și Scbnellin- 
ger, care au primit consimțămtntul echipelor lor de club. Dar, in același 
timp, lipsesc o serie de alți internaționali ca Uwe Seeler, Libuda, Willi 
Schulz, Patzke, care In aceeași zi slnt angrenați in cadrul formațiilor 
lor programate în meciuri de Cupă.

Duminică este programată o nouă etapă de campionat, după care, 
antrenorul Schon va reține un număr de 16 jucători din lotul amintit 
mai sus. Cei 16 vor fl cantonați de duminică pînă in ziua meciului cu 
România, la sediul școlii de fotbal din Ruit (landul Wurtemberg).
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