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ECHIPA DE PENTATLON MODERN

Echipa de pentatlon modern a României 
pleacă luni în Uniunea Sovietică, urmînd a 
participa în perioada 8—24 aprilie, la două con
cursuri internaționale programate la Alma Ata 
și. Erevan. Lotul, condus de antrenorul Gh To- 
miuc, va fi format din Dumitru Spîrlea, Con
stantin Călina, Constantin Zamfir și Ivan 
Bănet.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNlȚLVAt
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CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ §1 SPORT

INVITAȚIE LA CICLOTURISM
— Duminică dimineață, prima „expediție" spre Băneasa -

*
Natura și-a dezbrăcat mantia albă de nea, primăvara a coborit atotstăpîni- 

toare peste case, copaci, străzi, și de la toate acestea n-a mai rămas decit un 
pas pînă la... CICLOTURISM !

Acceplînd „invitația” 
tru duminică deschiderea 
pe biciclete, la Băneasa.

Adunarea amatorilor
fața stadionului Dinamo,

naturii, comisia orășenească de ciclism a stabilit pen- 
oficială a sezonului de cicloturism, inițiind o excursie.

este hotărită pentru duminică dimineața, la ora 8, în 
din șoseaua Ștefan cel Mare.

Joi 2 aprilie 1970
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DE GIMNASTICA UNGARIA-AUSTRIA
La solicitarea Federației de speciali

tate din R. P. Ungară, la meciul de gim
nastică dintre selecționatele masculine 
ale Ungariei și Austriei (11—12 aprilie), 
ca neutru a fost desemnat un arbitru din 
țara noastră : Iosif Hidi, lector la I.E.F.S.

PAVEL PEANA

Derbyul voleibalistic

SPORTIVI DIN 9 ȚARI PE BLOCSTARTURILE
Azi, start in a X-a ediție a „internaționalelor" de înot

Printre dinamoviștii Andrei și Stoenescu, un nou gol al „tricolorilor".
Ieri, după jocul de verificare a lotului reprezenlativ, a avut loc, la sediul clubului Di 

namo, o conferință de presă organizată de F.R. Fotbal.
Cu acest prilej, antrenorul Angelo Niculescu, la solicitările noastre, a făcut cunoscută formația 

probabilă pentru meciul cu R.F. a Germaniei,, programat,jdupă cum se știe, la Stuttgart, înjziua de 
8 aprilie, iată echipa preconizotă : '*"* **""**............. —
DUMITRU, RADU NUNWEILLER,

Citiți în pag. a 3-a, la rubrica noastră de fotbal, amănunte de la jocul de verificare a 
selecționabililor.

, programat, dupâ cum se știe, la Stuttgart, în ziua de 
RADUCANU- SATMAREANU, LUPESCU, DINU, MOCANU, 

NEAGU, DOBRIN, DUMITRACHE, KALLO (LUCESCU).

is

(Continuare tn pag. a 4 a)

fele șase azzurrine și antrenorul lor Bubi Denerlein intr-o 
clipă de răgaz

Foto i V. BAGEAC

La ora cînd citiți aceste 
rînduri, noua piscină acoperi
tă de la 23 August își deschide 
porțile pentru a primi pe oas
peții ediției jubiliare a Cam
pionatelor internaționale de 
înot ale României. Competiția 
reunește la start sportivi din 
9 țări, Austria, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Grecia, R.D. Ger
mană, Italia, Polonia, U.R.S.S. 
și firește România.

Vom asista timp de patru 
zile la primul concurs de 
amploare din acest sezon (în- 
tr-un bazin de 50 m) pe plan 
continental, care, fără a reuni 
pe blocstarturi staruri ale na- 
tației europene, vor stîrni to
tuși interesul prin prisma con
fruntării campionilor țării cu 
o serie de tineri ce vor în
cerca să aconteze, încă din 
primăvară, bilete pentru „eu
ropenele" de Ia Barcelona.

Au răspuns prezent la acest 
tradițional rendez-vous al pri
măverii șase componente de 
bază ale „Squadrei azzurra”, 
care vor face cu acest prilej

ÎNTRECEREA
S-A TERMINAT,

ÎNCEPE
ÎNTRECEREA...

Cu un an în 
urmă, o inițiati
vă pornită con
comitent din 
două puncte — 
Consiliul jude
țean pentru edu
cație fizică și 
sport Brașov și 
Clubul 
Dinamo 
rești — a anga
jat, într-o între
cere de propor
ții, la majorita
tea capitolelor ce 
privesc activita
tea sportivă de 
masă și de per
formanță, toate 
organismele si
milare (consiliile 
județene și clu
burile sportive) 
din țară.

sportiv 
Bucu-

Ținîndu-se sea
ma de condițiile 
și posibilitățile 
diferite ale fie
cărei unități în 
parte și în do
rința de a acor
da tuturor parti
cipantelor o șan
să în această 
competiție care 
angaja și „titani'-* 
(Steaua, Dinamo, 
Rapid, munici
piul București, ca 
și județele cu bo
gată tradiție 
sportivă precum 
Clujul, Brașovul, 
Aradul), s-a re
curs la o judi
cioasă distribuție 
a competitoare
lor, ele fiind re
partizate în gru-

pe care, privite 
în ansamblu, a- 
veau cam ace
eași structură. Au 
fost constituite, 
astfel, pentru cele 
39 de consilii ju
dețene, trei gru
pe, componența 
lor fiind urmă
toarea : grupa I
— județele Cluj, 
Prahova, 
stanța; 
Mureș, 
Bihor, Iași, Ga
lați ; grupa a Ii-a
— județele Ca- 
raș-Severin, A- 
rad, Hunedoara, 
Bacău, Dolj, Su
ceava, Sibiu, Ar
geș, Neamț, Sa- 
tu Mare, Mara
mureș, Ilfov, 
Brăila ; grupa a 
HI-a — județe
le Dîmbovița, Bu
zău, Botoșani, 
Teleorman, Vîl- 
cea, Alba, Vran- 
cea, Tulcea, Bis- 
trița-Năsăud, Olt, 
Covasna, Ialomi
ța, Harghita, Me
hedinți, Vaslui, 
Gorj, Sălaj.

Con-
Brașov, 

Timiș,

Nușa 
MUSCELEANU

(Continuare 
in pag a l a)
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cîștigat de Politehnica Galații
Ieri s-au desfășurat partidele 

masculine din cadrul etapei a 
XVIII-a a campionatului diviziei 
A, la volei. Iată citeva amănunte:

GALAȚI, 1 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Așteptat cu un 
deosebit interes de localnici (circa 
1 000 spectatori) meciul POLITEH
NICA GALAȚI - RAPID nu a 
satisfăcut integral asistența. Am 
fost martorii unei partide de 
uzură în care s-au strecurat multe 
greșeli de tehnică. Gălățenii au 
început jocul crispați, fără nerv, 
cu un blocaj și un dublaj defec
tuos șl, în consecință, au cedat 
setul mai clar decît arată scorul. 
In setul 2 organizîndu-se mai 
bine, gafează mal puțin și reu
șesc să și-1 adjudece. In următo
rul, rapldiștii greșesc foarte mult 
în atacurile la fileu, cedind stu
denților care și-au revenit mai 
aproape de valoarea cunoscută. De 
remarcât că In acest set s-au 
consuimit cele mal multe servicii 
greșite. In setul 4, care avea să 
fie și ultimul, politehniștil mai 
proaspeți fizic n-au lăsat nici o 
speranță feroviarilor. Așadar, 3—1 
(—13, 10, 8, 1) pentru Politehnica. 
S-au remarcat de la gazde Popa 
Marcel șl Mânu, Iar de la oaspeți 
Drăgan șl Costlnescu. Bun arbi
trajul prestat de C. Mușat șl I. 
Ionescu, ambii din Constanța.

PETROLUL PLOIEȘTI — MINE- l 
RUL BAIA MARE 3—0 (7, 9, 9). 
Petroliștii au jucat bine în a-| 
ceastă partidă, pe care au ciștl- J 
gat-o în 40 de minute. Oaspeții» 
au comis uneori greșeli elemen- 
tare. Dorința de victorie a ambe-i 
lor echipe și-a pus amprenta | 
asupra nivelului tehnic al jocului. * 
Au arbitrat N. Gălășanu șî Gh. 
Ionescu. (ION TANASESCU-co- î 
resp.).

VIITORUL BACAU — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 3—0 (2, 14, 7).| 
Doar 49 de minute le-au fost ne-1 
cesare băcăuanilor pentru a tranșa « 
în favoarea lor întîlnirea cu stu
denții craioveni. Se poate spune 
că — după cum au jucat — uni
versitarii au constituit un parte
ner de antrenament pentru echipa
gazdă. Au arbitrat V. Arhlre dini 
Brașov șl C. Șovăială din Ploiești. A 
(ILIE IANCU-coresp. principal). •

UNIREA TRICOLOR BRAILA — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 3—01 
(13, 12, io). Luat prin prisma cla-J 
samentulul meciul a avut o miză 
deosebită, datorită căreia Jucăto
rii ambelor echipe au evoluat 
crispat. La gazde, lipsa lui Kra
mer din formație a fost vizibilă
șl atacul nu a mai avut aceeași» 
incisivitate. Prin pierderea acestui j 
meci Progresul șl-a micșorat'

I

I
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LA CLUJ. „NAȚIONALELE"

Fază la fileu din partida Dinamo Bucu
rești — tractorul Brașov, cîștigată de 

prima formați#

Foto : B. VASILE

DE SĂRITURI IN APA
Sîmbătă și duminică se dispută, la Cluj, 

campionatele naționale de sărituri de la 
trambulină (1 m și 3 m) în bazin acoperit. 
Iau parte săritori din București, Sibiu, O- 
radea și Cluj. întrecerile constituie o ultimă 
verificare și selecție înaintea campionatelor 
internaționale care vor avea loc, săptămîna 
viitoare, tot la Cluj.

-a fost încă dat uitării — și „ 
pe bună dreptate — timpul 
acela trist în care fotbalul ■ 
românesc, biată „cenusătja- ,(j 
să' in peisajul sportului au- 
tohton, devenise — de plano»

ținta malițiozităților mai mult sau * 
i puțin îndrituite, obiect de corozivă | 

critică sau ieftină ironie, începînd de I 
la oamenii cei mai avizoți întru mate- „ 
rie și terminînd cu.„ caricaturiștiî, aflați | 
în criză de subiect. “

N-a fost uitată, zicem, vremea aceea,» 
cînd echipa națională a României,® 
plimbînd prin lume — dimensionate la * 
ultimul stadiu — micile și morile nea- ■ 
junsuri ale unei neinspirate organizări 1 
și ale unor — de ce n-am spune-o ?— • 
conducători prieteni cu improvizația, de- g 
venise victimă certă pentru formații nu ■ 
o dată anonime. Și tocmai de aceea,' 
printr-o referință necomplicatâ co în-» 
săsi regula de trei simple, MOMEN- L 
TUL PREZENT al soccerului tricolor, pre- * 
gătit printr-un travaliu susținut și mo-j 
deșt, are darul să ne satisfacă, proiec-I 
tat fiind la scara valorilor mondiale.

Plasată pe locul al cincilea în cla-| 
samentul european al anului trecut, | 
ierarhie întocmită de cea mai presti
gioasă revistă de specialitate a conți g 
nentului — am numit France-Football-u! | 
—, neavînd deasupra sa decît Anglia, 
Suedia, R. F. a Germaniei și Italia,| 
„cărți de vizită* scăpate de necesita; | 
tea oricărei prezentări suplimentare și 
lăsînd în urmă nu mai puf in de _al»e| 
26 de țări cu tradiții, stiluri si aspirații | 
fotbalistice cit mai diverse, echipa 
României a prilejuit pertinentului co-j 
mentator francez rînduri laudative, de| 
multiplă semnificație.

„Dacă pe primele patru locuri ale | 
clasamentului — nota citata revistă—s 
nu întîlnim nici o tară din estul Euro
pei, atunci extraordinar este faptul ccl 
în capul plutonului fotbalului acestor I 
țâri se află România, prezențe de obi
cei ștearsă în fața echipelor sovietice, 
ungare, cehoslovace, iugoslave sau bul-1 
gare". .

Cuvinte simple, afirmații nete, lncre-| 
dințate hîrtiei — pe baza acelui argu
ment irefutabil reprezentat în , fotbal 
de rezultatul înscris pe tabela de mar- 8 
caj — de un martor, neutral, iată tot 
atîtea prilejuri de satisfacție pentru tî-| 
năra generație a fotbalului nostru, cea s 
care — cu Dumitrache, Lucescu, Dinu, 
Dobrin sau Radu Nunweiller în pri
mele rînduri — a împlinit visul califi-1 
cării la „mondiale*, deziderat pe care 
iubitorii jocului cu balonul rotund de 
pe aceste meleaguri f-au urmărit mail 
bine de trei decenii... .

Această indubitabilă recunoaștere a 
actualei valori, raportată la parame-S 
tri maximi, conferă, netndoios., fotba-. 
luluî tricolor acea prestanță atît de ne-| 
cesarâ celor ce vor să-și încerce for-t 
tele de la egal la egal, prestanță care - 
i-a lipsit ani de zile, cînd sufocat de 
prestigiul adversarului, părăsea gazoa-1 
nele Europei adesea umilit, victimă a. 
unui complex mai degrabă psihologic... | 

Conjunctura aceasta, a ultimelor 
pregătiri înaintea marelui asalt 
xican', este, credem, cea mai 
gruentă ca acei care trăiesc in peri ‘ 
metrul fotbalului nostru să afle — 
o dată și nu în multe cuvinte • 
tînăra reprezentativă a României se- 
bucură acum 1 ,
pretutindeni de o plenară recunoaștere 
a virtuților sale.

Ovidiu IOANIȚOAIA j

țâri se află România, i 
cei ștearsă în fața ecl

.me-, 
con-1

- încă!
— că* 

sntativă a României seg 
în rîndul specialiștilor de |

ANTRENORII DE HANDBAL

Incepînd de luni — mai întîi la sediul 
C.N.E.F.S., apoi la clubul Dinamo din Ca
pitală — se va desfășura un curs de per
fecționare a antrenorilor de handbal de la 
echipele din campionatul școlar șl al junlo- 
rilor.

Victoria de la Paris rodul unui efort La închiderea ediției
colectiv, realizarea întregii echipe

Memorabila performanță a 
handbaliștilor tricolori, remar
cabilul lor succes repurtat la 
„Palais du Handball”, drama
tica finală de la Paris — toate 
acestea sînt încă vii în memo
ria iubitorilor sportului din 
țara noastră. Completate cu 
succesul de Ia Lisabona și a- 
flate în preajma unui nou e- 
veniment internațional de am-

ploare — semifinala „C.C.E.” 
în care este angajată campioa
na noastră, Steaua — ele re
prezintă un moment de mare 
interes pentru sportul cu min
gea mică. De această conjunc
tură favorabilă profită redacto
rul nostru Călin Antonescu — 
trimis special al ziarului 
„Sportul** Ia C. M. din Franța 
— pentru a vă Înfățișa in trei

articole „filmul” ascensiunii 
handbaliștilor români, drumul 
tor spre cel de al treilea titlu 
mondial. Astăzi (în pag. a 2-a), 
mîine și sîmbătă vă puteți re
memora cu ajutorul mini-se- 
rialului nostru momentele care 
v-au emoționat in timpul celei 
de a Vll-a ediții a mondiale
lor de handbal.

Primele meciuri din semifinalele cupelor
europene la fotbal

Aseară s-au desfășurat pri
mele partide din cadrul se
mifinalelor cupelor europene 
la fotbal. Iată rezultatele r

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

Legia Varșovia — Feijenoord
0—0

La Varșovia, în ciuda unei 
dominări teritoriale catego
rice, echipa locală Legia nu 
a putut învinge formația o- 
landeză Feijenoord Rotter
dam. Scor : 0—0. Returul, la 
15 aprilie, la Rotterdam

Leeds United—Celtic Glasgow
0—1 (0—1)

In turneul U.E.F.A
...s-a desfășurat ieri, la Ate
na, primul meci 
prezentativele de
Greciei și 
reourtat
(0—0).

Turciei, 
victoria

dintre re- 
juniori ale 
Gazdele au 

cu 2—1

CUPA CUPELOR
A.S. Roma—Gornik Zabrze
Meciul a început aproape 

de miezul nopții. în min. 25, 
Gornik conducea cu 1 —0.

Schalke 04—Manchester City
1—0 (0—0)

de la Gelsenkirchen 
în fața a 

40 000 de spectatori, pe ploaie 
și pe un teren desfundat. A 
marcat Libuda.

Jocul 
s-a desfășurat

CUPA EUROPEANĂ 
A TTRGURILOR

S.C. Anderlechl — interna- 
zionale 0—1 (0—0). A mar
cat Boninsegna.

Eddy Merckx 
pe locul I

Ieri, în cursa ciclistă Gând- 
Vewergeen (233 km), pe pri
mul loc s-a clasat cicllstu 
belgian Eddy Merckx, cari 
a străbătut distanta în 5 1 
46:56. ~ 
tierul 
la 30 
tor

Pe locul 10 a sosit ru 
italian Felice Gimondi 
de secunde de învingă

Terenul de la Bari suspendat
Pentru incidentele petrecute duminică la Bari (în me 

ciul Bari — Veronn rezultat 1—1) Federația italiani 
a suspendat terenul . chipei gazdă pe două etape și i 
omologat rezultatul de 2—0 în favoarea echipei Veroni
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Reînnodăm azi firul poveș
tii — care pe alocuri, în en
tuziasmul unor suporteri, a 
căpătat caracter de... legen
dă I victoria handbaliștilor 
români la cea de-a VII-a e- 
diție a campionatului mon
dial. Acum lucrurile sînt cu
noscute, și în general și în 
amănunt. Comentariile au 
dus la opinii și aprecieri în 
funcție de temperamentul și 
priceperea fiecăruia în hand
bal. Motiv pentru care pă
rerile, unanime în ceea ce 
privește valoarea sau juste
țea acestei victorii, sînt totuși 
împărțite atunci cînd este 
vorba de lămurit mijloacele 
cu ajutorul cărora reprezen
tanții țării noastre au reu
șit să iasă învingători în cea 
mai disputată ediție de pînă 
acum a campionatului mon
dial.

Iată cauza, principala cau
ză, pentru care, ajungînd la 
ceasul analizei lucide, cu ochi 
critic, vom încerca, înainte 
de orice, să arătăm pe ce 
piloni s-a sprijinit edifica
rea acestei mari performanțe, 
a acestui succes de presti
giu pentru. întreaga mișcare 
sportivă din țara noastră. In 
acest scops este necesar să 
întoarcem înapoi multe file 
de calendar și să ne reamin
tim de o dimineață cețoasă 
de iarnă, cînd pe aeroportul 
Arlanda din Stockholm se-, 
lecționata. masculină de hand
bal a Rbmâniei pornea pe 
drumul 8'itoarcerii spre casă 
după ediția a Vl-a a C.M., 
purtînd cu ea doar medaliile 
de bronz, deși sosise în Sue
dia cu cele de aur. Era în 
ianuarie 1967. Atunci, în o- 
rele de 2bor pe ruta Copen
haga, Berlin, Praga, Bucu- 
rești-Băneasa s-a discutat pen
tru întâia oară pe tema i 
„Cum pregătim campionatul 
viitor., pentru ca să putem 
da bătălia, cu succes, pentru 
primul loc ?“ Am ascultat cu 
atenție părerile și replicile 
antrenorilor, ideile lor cu 
privire la problemele de se
lecție și metodică a pregă
tirii.

Anii s-au scurs repede, ui
mitor de repede. Au fost ani

de succes» sau de tnfrîngeri 
(nu puțffie\ de confirmări 
sau de speranțe înșelata. Dar, 
acum se poate afirma acest 
lucru cu toată convingerea, 
au fost ani de misiei asi
duă. de căutări febrile însă 
finalmente încununați de sa
tisfacția de a fi reușit al
cătuirea unei formații echi
librate valoric, omogenă ca 
vîrstă, cu o deosebită forță 
morală, cu capacități tehnice 
și tactice aproape nelimita
te. De aceea, putem spune 
fără ezitare că principala ca
racteristică a echipei româ
ne, calitatea care i-a confe
rit titlul de cea mai bună 
din lume, a fost omogenita
tea sa valorică. Uh comenta
tor avizat, care a urmărit 
pas cu pas pregătirile viito-

Drumul spre cea mai im

căruia portarii ceî mai te
muți se sperie, ocazia de a 
înscrie facil ? Poate fi uitat, 
de asemenea, aportul în a- 
părare a lui Valentin Sa- 
mungi, care cu intuiția sa, 
cu prețul unor mari eforturi 
fizice, a încurcat chiar și cele 
mai savante combinații ofen
sive ale unor redutabile for
mații. sau cel al portarului 
Cornel Penu, care a făcut 
partide excelente ? Pe de 
altă parte, nu trebuie negli
jat nici rolul deosebit (vom 
vorbi mai pe larg de acest 

‘lucru într-un material vi
itor) în apărare al lui Guneș 
și Chicid. care, pe lingă sar
cinile defensive, l-au comple
tat în atac pe Gruia. Pînă 
și rezervele (Nica, Goran, 
Moldovan, Popescu. Marines-

tă treaptă a podiumului

VICTORIA DE LA PARIS -
RODUL UNUIEEORT COLECTIV, 
REALIZAREA ÎNTREGII ECHIPE

rilor campioni mondiali, 
jocurile lor de verificare, 
cum este cazul semnatarului 
acestor rînduri, nu poate face 
evidențieri personale și nici 
nu are curajul să afirme, de 
pildă, că cel mai bun jucă
tor al echipei noastre a fost 
maestrul emerit a! sportului 
Gheorghe Gruia. Ar fi ne
dreptățit Cornel Oțelea, că
pitanul echipei, cel care di
rija jocul și care iniția ac
țiunile la sfîrșitul cărora 
Gruia semna cu talent și e- 
leganță golurile. Sau maes
trul de necontestat în mî- 
nuirea mingii, care este Cris
tian Gațu. Cite din golurile 
lui Gruia nu au avut la 
bază driblingurile sau fente
le lui subtile, care au dere
glat sistemul defensiv advers, 
oferind acestui șuter, în fața

cu) au contribuit decisiv la 
realizarea acestui mare re
zultat, prezența lor în teren 
fiind nu de complezență, ci 
activă, cu efecte — în func
ție de momentul de joc — 
cel puțin egale cu cele ale 
titularilor. Acesta este un a- 
devăr poate neglijat în dis
cuții, dar cu o deosebită pon
dere în conturarea victori
ilor : rezervele au fost la fel 
de bune ca titularii! Astfel, 
în timp ce alte formații efec
tuau schimbări în mod for
țat, sau atunci cînd scorul 
le era net favorabil, cu sco
pul de a odihni titularii, se
lecționata română nu-și pier
dea nimic din valoare cînd 
înlocuia jucători, acționînd 
la fel de bine, cu „arme" tac
tice noi, adaptate handbaliș
tilor aflați pe teren, însă la

fel de prețioase în goluri 
sau în eficiență defensivă.

Așadar, victoria de la Pa
ris nu se datorește unei ve
dete, unui fenomen handba
listic răsărit ca un semn de 
bunăvoință a naturii pe me
leagurile noastre. Ea este ro
dul unei munci colective, in
teligent fructificată, este — 
in ultimă instanță — rezul
tatul efortului întregii ECHI
PE. Afirmînd acest lucru, ne 
vom întoarce la discuția din 
avionul ce ne purta deja 
Stockholm la București, cînd 
— printre altele — antre 
norii își propuneau să alcă
tuiască un team a cărui princi
pală calitate să fie omogeni
tatea valorică, sudura sufle
tească, în care să nu existe 
senatori de drept și tineri 
„servanți", timorați de pre
zența unor nume sonore. 
Noua campioană a lumii la 
handbal masculin este o for
mație care nu datorează ni
mic vreunei personalități 
sportive. Ea și-a făurit sin
gură, într-un excelent spirit 
de ECHIFA, această mare 
performanță. Singura datorie 
de onoare, pe care o „achi
tăm" azi cu plăcere în nume 
le tuturor jucătorilor, al iu
bitorilor handbalului și al 
masei de amatori de sport 
din țara noastră, este cea 
față de cei trei antrenori t 
Nicolae Nedef, Eugen Trofin 
și Oprea Vlase. Acest trio 
și-a urmărit c-u perseverență 
ideile, a muncit cu abnega
ție și încăpățînare, fără să 
cedeze în fața unor greutăți 
sau la unele critici prea dure 
și, cîteodată. de loc justifi
cate, realizînd în cele din 
urmă o selecție extrem de 
judicioasă, o pregătire tehni
că. tactică și fizică excelent 
adaptată la cerințele impuse 
de participarea la un cam
pionat mondial.

Așa că. în concluzie la a- 
ceastă primă discuție „post- 
C.M.“ să reținem că vedetele 
handbalului românesc, cele 
care au împins balanța vic
toriei înspre tabăra noastră 
au fost : O ECHIPA și un 
TRIO DE ANTRENORI...

Călin ANTONESCU

$

ÎNTRECEREA S-A TERMINA T ‘
(Urmare din pag. 1)

O situație similară — pri
vind factura grupelor — a 
existat și în cadrul celor 71 
de cluburi sportive care au 
răspuns pozitiv chemării 
lansate de Dinamo Bucu
rești. (Facem mențiunea că 
municipiul București și-a or
ganizat o întrecere aparte, 
pe cele opt sectoare, iar clu
burile Steaua și Dinamo au 
constituit o grupă specială).

Obiectivele întrecerii pri
veau, pentru consiliile judș- 
țene, următoarele capitole : 
1) Activitatea de educație fi
zică și sport de masă (du
minici cultural-sportive or
ganizate în mediul sătesc: 
campionatul asociației sporti
ve ; gimnastica de înviorare ; 
locuri fruntașe obținute în 
competițiile sportive de masă 
cu faza finală ; ' inițiative 
locale pe linia educației 
fizice și sportului de masă) ;

2) Titluri mondiale, europe
ne, balcanice și republicane 
— seniori, tineret și juniori :
3) Recorduri mondiale, euro 
pene, balcanice, republicane 
și județene — seniori și ju
niori ; 4) Sportivi in loturile 
republicane ; 5) Realizarea de 
noi clasificări sportive; 6) 
Promovarea în categorii su
perioare ; 7) Realizarea pla
nului de venituri ; 8) Amena
jări și reparații de baze spor
tive prin muncă voluntară și 
fonduri realizate din 
peste plan.

Pentru cluburile sportive, 
obiectivele întrecerii 
aceleași ca și 
liile județene, 
din ele, acela 
de masă.

Stabilindu-se 
re obiectiv un 
taj s-a ajuns, 
tralizării datelor pe baza re
zultatelor obținute, la urmă
torul clasament

Consiliile pentru educație fizică și sport
Grupa 11

Grupa

Grupa

a Il-a :

a III-a :

locul 
locul 
locul 
locul 
locul 
locul 
locul 
locul 
locul

venituri

au fost 
pentru consi- 
minus primul 
al activității

pentru fieca- 
anumit punc- 
în urma cen-

general :

CROSUL NU ESTE :• 1 W .
fii

0 FLOARE VEȘTEDĂ... 1 Sî

■.vi;

I — județul Cluj
II — județul Prahova
III — județul Constanța
I •
II
III
I -
II — județul
III — județul

județul Caraș-Severin
• județul Arad
- judelui Hunedoara 
județul Dîmbovița

Buzău 
Botoșani

municipiul București, 
I a fost cîștigat de sec- 
5, locul II de sectorul 

locul III de sectorul 2.

154 270
138 b55
117 420
105 605
79 680
69 260
66160
54 145
52 255

P
P
P
P
P
P
P 
n 
P

pate 
către 
țene sînt cele pe care se gă
sesc aceste unități în grupele 
amintite mai sus).

în clasamentul final de 
celelalte consilii jude-

în
locul
torul
6 și
(Specificăm că pozițiile ocu

Cluburi sportive :
Grupa I : locul J -- Rapid București 20175locul II — C.S.M. Cluj 17 750

locul III — Progresul București 16 375
Grupa a Il-a : locul I -- C. S. Școlarul București 11200

locul II — Dinamo Brașov 10 750
locul III — Voința București 9 525

Grupa a III-a : locul I -- Nicolina Iași 5 075
locul 11 — Pedagogic Oradea 5 025
locul III — Politehnica Brașov 4 525

Grupa specială : locul I -- Steaua 60 575
locul II ■— Dinamo 49 375

P 
P 
P
P 
P 
P
P 
P 
P
P 
p

ne-a re-

Duminică, la Bolintinul din 
Vale (20 de kilometri de Bucu
rești) a fost o zi neobișnuită. 
A avut loc o sărbătoare a spor
tului de masă. Mai precis, a 
crosului. „Cenușăreasa" atletis
mului nostrtL a fost tratată (să 
sperăm că este doar începutul...) 
ca o prințesă. Inchipuiți-vă că 
aproape 1 500 de copii — pionieri 
și școlari — s-au hotărît ca m 
această zi să renunțe la un co
mod program de interior, la o 
lectură sau la o audiție muzi
cală la gura sobei, lucru mat 
firesc pentru o dimineață moho- 
rită și friguroasă, aliniindu-se, 
într-o frumoasă ținută sportivă, 
în curtea școlii generale, la star
tul întrecerilor de cros.

★Inițiativa aparține unui iubitor 
al probelor de alergări, el întinși, 
cu ani în urmă, un pasionat fon- 
dist. mai întîi în întreceri popu
lare, apoi de performanță, pro
fesorul de educație fizică Geor
ge Popa. Un pionier al cro
sului din epoca de glorie a 
„C.U.T." . și „C.T.M." După mai 
bine de două decenii, veșnic tl- 
nărul George Popa (deși are a- 
cum tîmplele platinate) a vrut 
să demonstreze că o întrecere de 
cros se bucură și acum de a- 
ceeași prețuire ca și o compe
tiție de volei sau handbal. Cu o 
singură condiție: să i se asigure 
un cadru corespunzător.

De acest aspect s-a ocupat în 
mod deosebit prof. George Popa 
și colegul său de catedră, prof. 
Dumitru Mihai, un om la fel de 
întreprinzător și de pasionat, că
ruia i se datoresc, în paranteză 
fie spus, bazele sportive școlare , 
din Bolintin. Dar despre aceasta 
cu alt prilej.

Cu mai bine de două luni in 
urmă, cei doi profesori de edu
cație fizică au sondat terenul. 
Oare un concurs de cros ar pu
tea „prinde" la Bolintin ? Copiii, 
profesorii au îmbrățișat cu căl
dură ideea, cu mult entuziasm. 
Șl chiar autoritățile locale. In a- 
ceastă privință este suficient să 
amintim un singur fapt: în săp- 
tămîna dinaintea concursului, 
Consiliul popular al comunei a 
fost convocat în sesiune specială. 
Pe ordinea de zi: cum vom asi
gura crosului cele mal bune con
diții de desfășurare? Președin
tele consiliului popular, tovară
șul Mihai Rădoi, și secretarul 
comitetului de partid, tovarășul 
Marin stoica, doi oameni foarte 
receptivi la idei generoase, și-au 
asumat obligația de a răspunde 
direct de 
de masă

minict cultural-sportive. Crosul 
era insă — oarecum — o ne
cunoscută.

Interesant de semnalat șl un 
alt aspect: in preajma primelor 
starturi, inițiatorii au avut de 
răspuns unor oferte de ultim 
moment. Pionierii șt școlarii din 
comunele învecinate, din Poe- 
nari, Ogrecenl, Crevedia, Fio- 
rești, Trestleni șl Bolintinul din 
Deal au solicitat și ei înscrierea 
pe listele de concurs. Bineînțeles, 
aceasta presupunea 
tun suplimentare.

unele efbr-
Dar pentru

ACEȘTIA AU 
CTȘTIGATORIl

FOST

Cl. III—IV. Băieți — R. Ar- 
denel (IV C, Bolintln Vale) ; 
fete — Simona Dtagomirescu 
(IV C, Bolintln Vale).

Cl. V—VII. categ. I. Băieți
— C. Capiu (VII, Poenari) ; 
fete — Dumitra Negoi (VI C, 
Boltntin Vale) ; categ. a Il-a. 
Băieți — I. Ispas (VII, Creve
dia),

CI. VIII. Băieți — D. Dra- 
gomir (Crevedia) ; fete — E- 
lena Preda (Trestleni).

Cl. a IX-a. Băieți — V. Me
hedinții (Bolintln Vale) ; fete
— Marilena Bărbiilescu (Bo- 
lintin Vale).

Cl. X—XII. Băieți — N. Mi- 
halcea (Bolintln Vale) ; fete
— Maria Calomfîr (Bolintin 
Vale).

Ciclism. 13—14 ani: I. Gheor
ghe (Bolintin Vale) ; 15—16
ani : FI. Foaie (Bolintin Vale).

succesul inițiativei, al ideii, or
ganizatorii n-au precupețit ni
mic. Așa s-a ajuns la cifra de 
1 500 de participant!. Cineva re
marca că tot duminică, la Bucu
rești, numărul atleților prezenți la 
deschiderea • - -
ber nu s-a

sezonului in aer ll- 
ridicat nici la 1 000...

★
în sine a fost o In- 
mimai pentru con- 

miile de

ții t
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Primul start.'... Concurența
Vale ți comunele învecinate...

pionieri din clasele a 11 l-a și a IV-a
Foto i prof. GEORGE POPA

din Bolintinul din

reușita acestei acțiuni 
de un fel neobișnuit,

★
celor din Bolintln a 

Era, fi-
Crosul 

răscolit pe toată lumea, 
rește, o noutate. Activități spor
tive mal fuseseră organizate în 
comună. Meciul de fotbal, cam
pionate de volei și handbal, du-

Concursul 
cîntare, nu 
curenți ci șl pentru 
spectatori (cetățeni din comună, 
dar și din așezările care aveau 
reprezentanți în întrecere), ali
ntați de-a lungul traseului.

Nu este lipsit de interes să a- 
mintim faptul că organele jude
țene de sport, cele ale U.T.C. șt 
organizației de pionieri, repre
zentanți ai Inspectoratului școlar^ 
prezenți la -------- ’ - -
substanțială 
șita ei, cu 
rialului de 
rea ordinii, 
premii. La fel de prețios a fost 
și aportul unui pionier al atle
tismului nostru, DUmitru Tîlma- 
ciu. Prezența sa, mai mult decit 
simbolică, a însemnat pentru toți 
participanții un imbold. <
------------------------ ------ ----------------

De altfel, aupi concurs, maes
trul emerit al sportului Dumitru 
Tilmadu a ținut să ne declare: 
„A fost o treabă splendidă, care 
a demonstrat că atunci cînd exi
stă pasiune șt colaborare se pot 
realiza lucruri minunate. Iată, 
intr-o comună fără tradiție în a- 
tletlsm, crosul a Însemnat o reu
șită. Mă bucur că aici, în Județul 
Ilfov, iubitorii atletismului nu 
lipsesc. Mă gîndesc că tot din 
comune ale acestui județ s-au 
desprins mari sportivi: Dinu 
Cristea din comuna Vasilațl, 
Radu Ioniță din comuna Târtfi- 
șești și mulți alții. Și Bolintinul 
din Vale, ca și celelalte comune 
care au avut reprezentanți pot 
să dea Ia Iveală elemente de 
mare valoare competitivă. Satul, 
mediul rural rămîne principalul 
sector de unde pot fi depistate 
elemente pentru cros, pentru 
probele atletice care presupun 
multă rezistență fizică. Felicit pe 
inițiatori și mă angajez să " 
și altă dată alături de el. Șl 
numai alături ’ ' “

fiu 
nu

f 
I

AZI, ETAPĂ
ÎN DIVIZIA

FEMININA A

Se reia campionatul divizionar

CLASAMENTELE LA ZJ

acțiune, și-au adus o 
contribuție la reu- 
organizarea secreta- 

concurs, cu menține- 
cu acordarea de

de ei,..".
★
lată o acțiune 

cuvintele sînt prea ' 
sărace pentru a-i reda frumu
sețea.

Deci, crosul poate fi revitallzat. 
Nu este o floare veștedă, cum au 
afirmat unii specialiști înconju
rați de inerție. Totul este să 
vrei să faci un lucru bun, să 
perseverezi, să-ți apropii oameni 
la fel de pasionați și de bine 
intenționați ca și tine. Așa au 
început cîndva marile crosuri de 
masă. Ce-ar fi să le reactuali
zăm ? Bolintinul a arătat că este 
posibil!

Iată laptele, 
masă in care

de

Tibariu STAMA

Săptămina viitoare, salina Slănic găzduiește

A V-a EDIJIE A CAMPIONATELOR
MONDIALE DE MICROMODELE (INDOOR)

1970
ROMANI

După cum am mai anunțat, în
tre 9 și 12 aprilie țara noastră 
va găzdui al V-LEA CAMPIONAT 
MONDIAL DE AEROMODELE DE 
CAMERA CLASA F 1 D. întrece
rile supremei competiții rezer
vată sportivilor modelișll vor a- 
vea loc in mina Slănic Prahova, 
la o adîncime de 122 m, într-un 
splendid palat săpat în sare. O- 
riglnala „sală de sport", în care 
își vor disputa întîietatea cei 
mal buni constructori de mlcro- 
modele din lume, are înălțimea 
unui bloc de aproximativ 15 e- 
taje, lungimea de 120 m șt lăr
gimea 32,5 rn. In afara acestor 
excepțional» calități, palatul de 
sare de la Slănic este lipsit de 
umiditate, de curenți aerieni ca
pabili să tulbure 
bilelor aeromodele 
mal ușoare de un

Am insistat mai
locului de desfășurare a viitoa
relor „mondiale- de micromodele,

deoarece în acest pretențios sport 
sala are cuvînt hotărîtor. Avem, 
deci, o arenă de micromodele a- 
proape perfectă în care s-au sta
bilit multe performanțe. Cea mai 
răsunătoare: noul record mon
dial al lui Jiri Kalina (Cehoslo
vacia) — 39 mln. și 16 secunde. 
Cea mai recentă: 35:20 — nou 
record al României realizat de 
maestrul emerit al sportului Otto 
Hlntz, căpitanul formației care 
ne va reprezenta la această mare 
competiție.

Șl acum, ultimele vești în le
gătură cu apropiatul eveniment.

• Pînă în prezent, pe adresa 
Federației române de modelism 
au sosit următoarele confirmări 
de participare la cea de a V-a 
ediție a campionatelor mondiale 
de micromodele (INDOOR) : CE
HOSLOVACIA, FINLANDA,

FRANȚA, R.F. A GERMANIEI, 
ITALIA. IUGOSLAVIA. POLO
NIA. UNGARIA. S.U.A.
Îl Echipa României va fi alcă- 
tâ din Otto Hlnt2, Aurel Popa 

și Nicu Bezmari. Rezervă — Va- 
sile Nicoară.
• Printre numeroasele premii 

cu care este dotată competiția, 
se numără și trofeul AUREL 
VLAICU“, oferit de Federația 
română de modelism.
• Juriul constituit de Federa

ția Aeronautică Internați mală: 
RUDOLF CERNY (Cehoslovacia!, 
președinte, Ing. LUIGI BOVO 
(Italia) șl dr. RUDY BECK (Un
garia).
• Concursul propriu-zis va 

începe vineri 10 aprilie ș1 va 
cuprinde șase lansări oficiale.

V. Tf.

CUPA DACIA LA ORIENTARE TURISTICĂ

zborul sensi- 
de cameră — 
graml
mult asupra

In pădurile Pustnicul și 
Cernica s-a desfășurat dumi
nică un concurs de orientare 
turistică (gr. I) dotat cu 
,.Cupa Dacia" și organizat de 
A. S. Dacia. întrecerea se
nioarelor a prilejuit o luptă 
foarte strînsă între maestre- 
le sportului Georgeta Liță 
(Voința) și Mariana Abrudan 
(I.T.B.). A învins la o dife
rență de 10 sec. G. Liță. Pe 
locul III s-a clasat tînăra 
Aurora Sișu (Dacia).

Alte rezultate i seniori B,

M. Țicleanu (Dacia) ; 2. I. 
Itu (Metalul); 3. R. Roșea 
(I.T.B.); seniori B: 1. M Ăl- 
botă (Sănătatea); 2. P. Mi- 
ronescu (Tînăra Gardă). 3.
I. Ghence (idem); junioare : 
I. Oana Creangă (Dacia): 2. 
Marilena Coconu (Dacia) ; 
3. Virginia David (Sectorul 
V); juniori: 1. P. Zaharescu 
(Voința); 2. V. Tornescu (Cu- 
tezătoriit; 3. P, Constantin 
(Dacia): începători : 1. R. Ma
rian și M. Kivu,

• A XV-a eta
pă a diviziei femi
nine A de baschet 
se dispută astăzi, 

. i și Ia 
Cluj. Sînt progra

mate meciurile: „(J“ Cluj — 
A.S.A. Cluj, Progresul Bucu
rești — Voința Brașov (sala 
Progresul, ora 19,30); Politeh
nica București — Crișul Ora
dea (sala Politehnica, ora 17), 
I.E.F.S. — Mureșul (sala Giu- 
lești, ora 17) și Rapid—Con
structorul (sala Giulești, ora 
18.15).

A
la București

-----L---- ,> ci ui. Sînt ni

• Clasamentul la zi în 
„Cupa eficacității", oferită de 
antrenorul S. Ferencz pentru 
echipa cu cel mai bun pro
centaj la aruncările 
1. Politehnica 63,30% 
172), 
154), 
106), 
149). 
166), 
7.

A.S.A. 60,30%
I.E.F.S. 59,50%
Progresul 59% 
Rapid 58,40%

libere :
(272—
(255—
(178—
(274—
(284—

2.
3.
4.
5.

6. Voința 57% (228—130), 
Crișul 54,60% (260—142),

8. Constructorul 53°/0 (266— 
143), 9. „U“ 51,40%, 10. Mure
șul 51,30% (218—112).

• Dr. T. Minescu și 
Virginia Constantinescu

dr. 
au 

fost numiți medici ai loturilor 
naționale de băieți și fete.

Sîmbătă și dumi
nică se 
pionatul divizionar, 
întrerupt din cauza 
dublei întîlniri cu 
echipele naționale 
ale Ungariei. După 
6 etape ale returu
lui, situația în clasamente se pre
zintă astfel :

reia earn-

FEMININ
1. Voința Tg. Mureș

2 41156 4717 15 0
2. Voința Buc. 17 14 0 3 41214 45
3. U.T. Arad 17 10 0 7 38897 37
4. C.S.M. Reșița 17 9 0 8 41254 35
5. Rapid Buc. 17 9 0 8 40417 35
6. Laromet Buc. 17 8 0 9 40J09 33
7. Petrolul PI. 17 8 0 9 38885 33
8. Voința C-ța 17 7 0 10 38603 31
9. Voința Cluj 17 6 1 10 39053 30

10. Hidromecanica Brasov
17 6 0 11 40137 29

11. Metrom Brașov
17 5 0 12 38809 27

12. Gloria Buc. 17 4 1 12 38872 26
MASCULIN

1. Petrolul PI. 17 14 0 3 88927 45
2. Olimpia Reșița

17 13 0 4 87366 43
3. Fi. Cimpina 17 12 0 5 86786 41
4. Voința Tg. M. 17 10 0 7 87179 37
5. Rapid Buc. 17 9 0 8 87986 35
6. Gaz metan 17 7 0 10 86317 31
7. Rafinăria Teleajen

17 7 0 10 85959 31
8. C.S.M. Reșița 17 7 0 10 85676 31
9. Voința Buc. 17 6 0 11 85725 29

10. Constructorul Buc.
17 6 0 11 85540 29

11. C.F.R. Timiș. 17 6 0 11 83478 29
12. Voința Cluj 17 5 0 12 83801 27

Dialogul cu cifrele 
levat cîteva concluzii :

• Atenția deosebită acor
dată întrecerii de către con
siliile județene Cluj, Caraș- 
Severin, Dîmbovița, Prahova, 
Arad, Buzău etc. cît și de 
către cluburile sportive Stea
ua, Rapid, C.S.M. Cluj, Șco
larul București. Nicolina Iași, 
Pedagogic Oradea etc. ;

® Slabul simț de răspun
dere manifestat fată de or
ganizarea și urmărirea aces
tei acțiuni de către județele 
Galați (ultimul loc atît în 
întrecerea consiliilor județe
ne, cît și în aceea a clubu
rilor, Politehnica, Dunărea și 
Oțelul Galați neacumulînd 
nici un punct), Timiș, Ilfov, 
cît și cluburile Petrolul Plo
iești, Farul Constanța, Stea
gul roșu Brașov, Universita
tea și Politehnica București ;

• Lipsa de fair-play față 
de întrecere și competitori a 
11 cluburi universitare, care 
nu au raportat rezultatele 
obținute, fiind, în consecin
ță, gratulate cu 0 puncte.

MISTIFICĂRI
ȘI LUCRU DE MÎNTU1ALA

Tributari unei practici care 
a făcut carieră pînă nu de 
mult, aceea a umflării cifre
lor sau a mistificării lor, mai 
mulți activiști cărora le-a 
fost încredințată, la nivelul 
județelor sau a cluburilor 
sportive, misiunea de urmă
rire a întrecerii, au raportat 
alte rezultate, evident supe
rioare celor reale, fraudă 
care n-a rezistat, însă, decit 
pînă la controlul întreprins, 
înainte de întocmirea clasa
mentelor 
organele 
consiliul 
reș, care 
minici cultural-sportive și 82 
de asociații care organizase
ră campionatul intern, a tre-

generale, de către 
C.N.E.F.S. Astfel, 

județean Maramu- 
raportase 1 164 du-

buit, în fața verificării, să 
recunoască că cifrele anun
țate nu corespund realității si 
să suporte 
cință de a i se anula toate 
punctele.

Exagerări 
zultatelor s-au 
amenajări și 
baze sportive, 
care au fost sancționate cu 
reduceri apreciabile de punc
te în clasament.

Controlul întreprins a re
liefat și alte situații : consi
liile județene și cluburile nu 
cunosc la zi situația clasifi
cărilor sportive acordate de 
către federații și nu sprijină 
comisiile pe ramură de sport 
pentru întocmirea formelor si 
ținerea evidenței clasificări
lor acordate de către acestea. 
Există, de asemenea, o lipsă 
de corelare a situațiilor 1? 
nivelul județelor, cluburilor 
și federațiilor sportive în 
problema clasificării, legiti
mării sportivilor și a afilie
rii secțiilor.

„întrecerea ’69“ care a an
gajat într-o vastă concurență 
aproape toate domeniile vie
ții sportive solicita, pentru 
susținerea și buna ei desfă
șurare, nu numai organele 
ce poartă emblema „sport" 
ci, fiind o problemă de pres
tigiu, toate organele și or
ganizațiile de stat și obștești 
cu atribute sau tangențe cu 
activitatea sportivă. Și, aco
lo unde toate aceste forte 
s-au conjugat, cifrele — ce 
vin să exprime valoarea fap
telor — au fost ridicate și 
propulsat pe locuri superioa
re cluburile sportive și con
siliile județene a căror acti
vitate o oglindeau; Nu pu
ține au fost, însă, cazurile 
cînd toate aceste foruri au 
rămas insensibile la întrece
rea declanșată, fapf Ce a ge
nerat. pentru consiliile jude
țene și cluburile din acel pe
rimetru. punctaje scăzute și 
locuri foarte modeste în ie
rarhia generală.
ÎNTRECEREA CONTINUĂ
întrecerea desfășurată în 

1969 — ai cărei harnici câș
tigători (primii trei din cele 
trei grupe, atît la C.J.E.F.S.- 
uri cît și la cluburi sportive) 
vor primi pînă la 15 aprilie 
steagul de fruntaș, insignele 
și diplomele „Merite în ac
tivitatea sportivă" și o con
sistentă sumă de bani pen
tru repararea și amenajarea 
bazelor sportive — a predat 
ștafeta întrecerii pe 1970.

Pornindu-se de la expe
riența acumulată și de la în
vățămintele oferite de ediția 
precedentă, în dorința de a 
da întrecerii un caracter mai 
dinamic, de a suprima falsu
rile, criteriile — atît la capi
tolul sport de masă cît și cel 
de performanță — au fost 
verificate și îmbunătățite. 
S-a renunțat, astfel, la unele 
puncte ce facilitau cifre goa
le. fără acoperire și lăsau 
cîmp liber birocratismuhii, 
s-au făcut modificări și co
relări în acordarea puncta
jului la diferite obiective îr) 
funcție de 
loarea lor, 
ferențiere 
echitabilă.

Convinse de 
cestei acțiuni 
șează — într-un vijelios cu
rent de întrecere — toate e- 
nergiile și potentele existen
te, mobilizate atît de rezul
tatele obținute (fruntașele 
grupelor), cît și de dorința 
de a avansa spre pozițiile 
mai înalte ale clasamentelor 
(ocupantele locurilor medii) 
sau de a se desprinde de 
„lanternă" (unitățile cu punc
taj minim sau 0), consiliile 
județene și cluburile sporti
ve, angajate în „întrecerea 
1970“, vor da o mai mare 
atenție acestei acțiuni me
nite să le măsoare torțele și 
să le dea proba exactă a re
surselor. preocupării și sim
țului lor de răspundere.

neplăcuta conse-

în raportarea re- 
constatat și la 
reparații de 

inexactități

importanța și va- 
concretizind o di- 
mai justă și mat

utilitatea a- 
care declan-

UN PRIM EXAMEN
TRECUT CU SUCCES

Meciurile etapei a XVIII-a : FE
MININ : Laromet București — 
Metrom Brașov. Petrolul Ploiești
— Voința Constanța, C.S.M. Reși
ța — Hidromecanica Brașov, Vo
ința București — Gloria Bucu
rești. Rapid București — U.T. 
Arad, Voința Cluj — Voința Tg. 
Mureș. MASCULIN : Voința Cluj
— Petrolul Ploiești. Rafinăria Te
leajen — Flacăra Cimpina. C.F.R. 
Timișoara — Gaz metan Mediaș. 
Rapid București — Constructorul 
București. Voința Tg. Mureș — 
Olimpia Reșița. Voința București
— C.S.M. Reșița.

în febra preocupărilor 
viitoarele competiții din 
an. recentele întreceri 
drul „Cupei Primăverii" 
stituit un prim test al 
torilor noștri fruntași. Este 
explicația faptului că pe : 
durile de t._;„_ 
Tunari au fost prezenți 275 spor
tivi din 29 secții de tir, record 
de participare la asemenea con
curs.

Este un prilej real de bucurie 
faptul că numărul. participanților 
a crescut îndeosebi la probei» 
unde tirul este deficitar. Am a- 
vtit plăcuta surpriză să Înre
gistrăm prezența la întrecere a 
unor secții de tir (Medicina Cluj, 
Viitorul Focșani, Cutezătorii Bucu
rești, Constructorul Alexandria, 
Unirea Teleajen, Politehnica Bra
șov, Nicolina Iași) care apar pen
tru prima dată la o competiție de 
asemenea amploare.

Dar, faptul că la probele de 
pușcă juniori s-au prezentat pes
te 85 de părticipanți, nu poate 
să ne satisfacă în totalitate, deoa
rece în afara membrilor lotului 
republican de juniori care au 
obținut rezultate pline de spe-

pentru 
acest 

din ca- 
au con- 

trâgă- 
- ' și 

. stan- 
tragere ale poligonului

ranțe, au fost și mulți sportivi 
care au contat doar ca persoane 
fizice. Astfel, la proba de armă 
standard 3x20 f. Juniori, din cel 
63 concurent!, 11 nu au tras nici 
peste rezultatele mai puțin pre
tențioase cerute de normele Cate
goriei a III-a, iar la armă stan
dard culcat 60 focuri Juniori, nu
mai 34 de trăgători, din cei 73 
de partlcipanți, au tras peste ni
velul normei de categoria a Il-a.

Disputa în cea mai spectacu
loasă probă, cea de pistol viteză, 
s-a redus în final la un... duel 
între campionul țării Ion Tripșa 
șl cunoscutul pistolar Marcel

ÎN PLIN SEZON DE PRIMĂVARĂ
• întrecerile pen

tru „Cupa Federa
ției" s-au desfășu
rat pe pîrtia ame
najată 
Piatra Arsă, 
vreme care a stîn- 
lenit vădit disputa
rea curselor, viscolul șl zăpada 
grea fiind reale obstacole în ca
lea schiorilor. In ciuda Intem
periilor, disputele au fost înte- 

I resante, mai ales la Juniori și 
I fete.

Din păcate, trebuie să consem- 
I năm absența campionului națio- 
i nai. Dinu Petre. abandonurile 

prea ușoare înregistrate de Șt. 
Drăguș. I. Țeposu și Marcela 
Leampă, ca șl comportarea sub 
orice critică a lui N. Sfetea (cla
sat penultimul, la 30 de minute 
de clștlgător). Cum nu este pri
ma dată cînd unii schiori des
consideră aceasta tradițională 
competiție, ----
liza a r~ 
donurllor s 
lie luate 
zultate : 
Clmpoia . _ , __
Cincu (ASA) lh06:24;
rujă (Dinamo) lh0Ș:30 ; 4. N. Veș-

pe platoul 
pe o

aceasîă
este necesară 6 ana- 

neprezentărilor și aban- 
și dacă va fi cazul să 
măsuri disciplinare. Re- 
seniori 25 km: 1. Gh. 
(ASA) lh04:03; 2.
............ ‘ ‘ ’ 3. Gh. Gir-

tea (ASA) lh06:33; 5. M. Stoian 
(ASA) lh07:39 : 6. Gh. Volcu (CI. 
sp. Sinaia) ih07:58; Juniori 5 km: 
1. C. Crăciun (St. roșu) 23:25; 2. 
Gh. Ionetecu (Dinamo) 23:57 ; 3. 
C. Irimia (CI. sp. Sinaia) 24:26 ; 
fete 5 km: 1. Adriana Barabaș 
(Tractorul) 24:36; 2. Elena Bâșa 
(Dinamc) 24:48 ; 3. Rodica Clin
ch! (Tractorul) 25:40.

• Activitatea Internă de pri
măvară continuă prin competi
țiile de la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni. La Fundata, fondlștii se 
vor întrece pentru „Cupa Fun
data" la fond, organizată de 
CJEFS Brașov, iar la Stîna de 
Vale se va disputa ..Cupa Stîna 
de Vale" la probe alpine, în or
ganizarea CJEFS Bihor și a In
stitutului Pedagogic Oradea.

« La propunerea Comisiei Cen
trale de Medicină Sportivă, dr. 
Laurian Taus șl dr. Cornel Da- 
boșlu au fost numiți medici al 
loturilor 
pentru

olimpice si naționale 
perioada 1970—1972.

★
Gh.

V A
lui de

XVII-a ediție a concursu- 
schl „Cupa oțelarului",

desfășurat pe plrtlile Semenlcu- 
lui, s-a bucurat de un deplin 
succes, atît datorită comportării 
bune a sportivilor reșițeni. cît 
șl participării a trei sinăleni — 
Marin Focșeneanu, Dinu Cezar, 
Ion Mușat *
ordine în 
special șl 
samentul : 
localnici, ț 
gurează: i 
Traian Suclu (CSMR), 
necsny (Se. sp.); slalom 
1. C. F : ■ „ 
Konecsny; combinată: 
necsny; 
slalom
(Sc. sp.): fond — seniori: W. De- 
nuel (Olimpia); senioare: Helga 
Just (CSMR), juniori: E, Deme
ter (Olimpia): junioare t Lucia 
Panescu (CSMR). Evt’.uînd ca 
deschizător de pîrtle, maestrul 
sportului Cornel Tăbăraș, fost 
multiplu campion al țării, actual
mente antrenor al schiorilor de 
la Clubul sportiv Sinaia, a lăsat 
o frumoasă impresie, etalînd ace
leași calități care l-au adus cu- 
noscutele-i performanțe. (P. BOC- 
ȘANU și D. GLAVAN coresp.j.

clasați în 
ambele probe 
slalom uriaș).

alcătuit doar 
pe primele locuri fi- 
seniori — slalom: 1.

2. H. Ko- 
. ,, uriaș :

Ruzsicska (Sc. sp.), 2. H.
i. h. Ko- 

junioare — slalom și 
uriaș: Mariana Trestian

această 
(slalom 
în cla- 
pentru

șl cunoscutul pistolar Marcel 
Roșea, din care a rezultat o per
formanță de certă valoare. Dupâ 
o spectaculoasă întrecere. vic
toria i-a revenit lui M. Roșea cu 
595 p„ performanță la un punct 
de recordul mondial al probei.

în ceea ce-1 privește pe V. A- 
tanaslu, component de bază al 
echipei de pistol viteză. acesta 
ne-a părut foarte nervos, într-o 
stare psihică nefavorabilă abor
dării unul concurs.

La restul probelor de pistoale 
ne bucură comportarea majori
tății componențllor lotului re
publican. Dintre el se evidenția
ză L. Giușcă — a egalat recor
dul țării la pistol cu aer com
primat (582 p) —șl M. Dumltriu
— a obținut 551 p la pistol pre
cizie.

In privința probelor de pușcă, 
două aspecte se euvin a fi sub
liniate. Primul : toți component» 
loturilor republicane (băiețt șt 
fete) confirmă ascensiunea 
lorică începută anul trecut, 
exemplu, media primilor 
clasați la armă liberă țrei pozi
ții (3x40), este de 1143 p. cifră 
remarcabilă în orice concurs in
ternațional de amploare : la 
ceeași probă — pentru fete (3x20)
— media este de asemenea ridi
cată : 559 p. Al doilea aspect : 
urmărite cu atenție D. Becea, Gh. 
Vlădan, Aurora Gumă. C. Ma- 
nole, I. Ilovicl. E. Stan. N. Satala 
pot aspira la un loc în lotul re
publican.

La probele de talere 
skeet), rezultatele 
nute de trăgători, 
ceputul de sezon 
ne semnalează un 
trenament încă ___________
Sînt și unele cauze obiective In 
legătură cu calitatea muniției ce 
se folosește în această etapă.

In final putem aprecia ca acest 
p.Im concurs republican a în
semnat un bun prilej de trecere 
în revistă a stadiului de pregă
tire a trăgătorilor noștri frun
tași.

va- 
De 

patru

a-

C.

(șanț șl 
tehnice obți- 

acum ia in- 
competițlonal. 
grad de an- 
neconcludent.

E GORETI
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RE-GÎNDIREA VECHILOR CE A FOST IN TUR?

REGLEMENTARI
noi structuri 
fotbalul no3- 
vreme resim-

Necesitatea unor 
economice pentru 
tru era de multă 
ptă. Mal precis, vechiul tip de 
legături economice se 
tuturor a fi artificial, 
injust și neconectat 
principii mal generale 
in țara noastră. Iar pe 
el crease și niște obișnuințe pre- 
judiciante pentru destinul fotba
lului, dar călduțe pentru o cate
gorie de oameni căzuțl în mina 
inerției. Acordarea autonomiei 
financiare de către C.N.E.F.S. fe
derației șl cluburilor este pen
tru orice judecată lucidă măsura 
în stare dacă va fi bine înțeleasă 
și susținută, să scoată problema 
din impas. Arătam în cîteva arti
cole precedente cum au fost co
optate în beneficiul fotbalului 
niște resurse majore, că pentru a- 
nul în curs federația a stabilit 
baremurl de subvenționare, că 
șl-a declinat în favoarea clu
burilor toate responsabilitățile și 
beneficiile legate 
Internațional al 
cum și intenția 
ea din 1971 
acorde fonduri 
divizionare A 
rlrea cheltuielilor competlționale 
(in legătură cu ultimul punct, 
amintim opinia exprimată săptă- 
mîna trecută în ziarul 
către Titus Lucaclu, 
clubului Universitatea 
considera necesară o 
tranzitorie de 3 ani, răstimp ne-

dovedise 
Incomod, 
cu niște 
operante 
deasupra

de calendarul 
echipelor, pre- 
fcrului central 
să nu mai 

cluburilor
pentru acope-

nostru de 
secretarul 

Cluj, care 
perioadă

cesar fiecărei unități pentru a- 
cumularea unui fond de rezervă). 
Acordul intervenit recent între 
federație șt televiziune se înscrie 
șl ei printre acțiunile 
pregătitor în vederea 
fotbalului pe un nou tip 
turl economice.

Pînă în prezent n-au
Uzate decît o pârte din premi
sele necesare viitoarei stări ca
litative. In legislația mișcării 
sportive, reglementările care pri-

cu efect 
edificării 
de struc-

fost rea-

rora conducerea federației va 
realiza o acțiune de interpretare 
șl adaptare a normelor și preve
derilor existente. Aceste intenții 
de ameliorare ar urma să se 
manifeste în direcția : NORME
LOR FINANCIARE PRIVIND CA
LENDARUL 
INTERN Șl 
SISTEMULUI
URMĂRIRE ȘI EXECUȚIE A BU
GETULUI SECȚIILOR DE FOT
BAL ; REALIZARH UNOR CORE-

COMPETIȚIONAL 
INTERNAȚIONAL ; 
DE ALCĂTUIRE.

FOTBALUL ÎN ETAPA
AUTONOMIEI FINANCIARE

vesc In toate sensurile activita
tea fotbalistică sînt disparate, 
fapt care Îngreuiază realizarea 
unui ansamblu cu trăsături ope
rative. DE ACEEA AR FI NE
CESAR CA TOATE ACESTE 
NORME SA FIE EXTRASE ȘI 
ÎNMĂNUNCHEATE INTR-UN ACT 
DE SINTEZA. Dar mai ales e- 
xistă obligația expresă ca tcate 
prevederile anterioare să fie re- 
gîndlte în funcție de fizionomia 
actuală a fotbalului. Avem infor
mații demne de toată încrede
rea în acest sens, conform că-

LAȚ11 INTRE VENITURILE U- 
NE1 UNITĂȚI ȘI CHELTUIELILE 
EI ; STABILIRII CONDIȚIILOR 
DE CONTRACTARE DINTRE 
CLUBURI ȘI TELEVIZIUNE; CO
INTERESĂRII CLUBURILOR
PENTRU ÎNSCRIEREA LOR IN 
PROGRAMUL PRONOSPORT ; 
ÎMBUNĂTĂȚIRII SISTEMULUI DE 
STIMULARE AL ANTRENORILOR 
Șl JUCĂTORILOR ETC.

ce se pare că 
confuzie după 

politici fl-

BALONUL, rcjtuND

Ceea ce intenționăm să accen
tuăm — deoarece pare încă ne
înțeles șl neasimilat pînă în pre
zent, după toate dezbaterile dfn 
sesiunea Comitetului federal și 
după toate intervențiile presei — 
este că nu se va inaugura etapa 
autonomiei financiare proprlu- 
zise pînă cînd nu vor fi elabo
rate, discutate șl omologate noi 
prevederi șl reglementări, gene
rale șl speciale, cu privire la 
baza economică a echipelor dl-

vizionare A. Ceea 
a produs derută și 
anunțarea viitoarei 
nanciare a federației a fost toc
mai Impresia că se urmărește 
Instituirea autonomiei cu men
ținerea concomitentă a vechilor 
prevederi, Incompatibile, uscate șl 
sufocante. De aceea, se cuvine 
reținută promisiunea făcută de 
către președintele federației la 
ultima întrunire a Comitetului 
de conducere DE A PREGĂTI 
Șl ADUCE LA CUNOȘTINȚA IN 
TIMP UTIL UN NOU BLOC DE 
PREVEDERI, CORESPUNZĂTOR 
ESENȚEI CONCEPTULUI DE 
AUTONOMIE FINANCIARA, fa
cilitator șl stimulator pentru tre
cerea șl menținerea în această 
.etapă cu alte perspective. Acea
stă re-interpretare a normelor e- 
xistente tinde să conducă la o 
reală Independență a cluburilor în 
operațiunile de folosire a fondu
rilor proprii. Pînă atunci, schim
bul de. opinii sincer șl compe
tent pe care ziarul nostru șl-a 
propus să-l vltallzeze șl să-l 
găzduiască în coloanele sale va 
aduce, sintem convinși, nume
roase elucidări cu apreciabilă va
loare practică. începutul a fost 
făcut. Așteptăm din partea tutu
ror responsabililor cluburilor di
vizionare intervenții la obiect.

Romulus BALABAN

P. S. La redacție ne-au so
sit numeroase scrisori in care 
sintem Întrebați în ce măsura 
orientarea spre autonomie 
nanclară vizează secțiile 
fotbal din divizia secundă 
terță. Răspundem tuturor
politica de autonomie financia
ră nu este concepută (deocam
dată) decit pentru cluburile 
din prima divizie.

fi
de
Șl 
că

EDIFICATOR
UN „TEST

POLIS
T.U.G. BUCUREȘTI CIJPIAJ INTERNATIONAL

STOCKHOLM

• Jocul disputat la Arad, în etapa a V-a 
a campionatului, s-a încheiat eu un rezul
tat. de egalitate ; 1—-1 (0—0). Scorul l-a des
chis Lereter, în minutul 76, dînd impresia 
că a adus victoria U.T.A.-ei. 'Cu 6 minute 
înainte de sfîrșit, Neagu a egalat. Croni
carul nostru aprecia rezultatul „intr-adevăr 
echitabil, deși U.T.A. a atacat mai mult". 
Ocazii mari au avut Axente, Regep, Petescu 
și Florin Dumitrescu.

• Fiecare echipă a 
tori, dar numai 11 au 
U.T.A. cu note între 
cu note între 6 șl 9.

• Cea mai mică notă : Broșovschi (U.T.A.) 
— 5 ; cele mai mari note : C. Dan și Du
mitru (Rapid) — 9.

• Totalul notelor însumate de cei 11 ra- 
pidiști este de 83 (media 7,55). Jucătorii de

folosit cîte 13 jucă- 
fost notați: cei de la 
5 și 7, iar rapidiștii

I

la U.T.A. au realizat doar 70 de puncte 
media 6,36.

• Arbitrul Al. Toth (Oradea), care a con
dus această partidă, n-a primit decît ★★★.

• înaintea jocului din etapa a V-a, U.T.A 
se afla pe locul II, cu 6 puncte, iar Rapidul 
pe locul V, cu 5 puncte, dar cu un joc mai 
puțin» (Astăzi, Rapid e 
puncte, iar U.T.A. pe 
puncte).

• Ambele echipe au 
ție în ceea ce privește 
retur: din patru jocuri, fiecare din ele a 
cîștigat cîte trei și a pierdut unul.

• în meciul de la Arad publicul local a 
fost notat pentru „Trofeul Petschowschi“ cu 
10, în timp ce actualul lider este obligat 
să dispute returul la Ploiești, terenul din 
Giulești fiind suspendat...

pe locul I cu 26 de 
locul IV cu 22 de

astăzi aceeași situa- 
jocurile disputate în

e
Ieri, la verificarea selecționabililor

Lotul reprezentativ — Dinamo București
(tineret-rezerve) 4-2 (2-2)

Apropiatul meci de la Stutt
gart aduce față în față nu 
ziumai două echipe naționale 
participante la turneul final al 
campionatului mondial 1970. ci 
va opune două școli de fotbal 
diferite și două diferite mo
duri de pregătire pentru Me-

'■Astfel, noi afh beneficiat de 
o îndelungată pregătire în co
mun, urmată de un lung tur
neu în Brazilia, in timp ce ad
versarii noștri au susținut, in 
aceeași perioadă, numai două 
întîliurl internaționale amica
le, fără întreruperea campio
natului. Deci, pregătire la clu
buri, in ambianța unui cam
pionat intern extrem de 
tovitor și 
racterizat

Așadar 
gătirii în 
ca prim 
important 
rea formației — ne prezentăm 
cu un avantaj net față de ad
versarii noștri și totodată vom 
putea trage cele mai juste 
concluzii privind utilitatea re
centului „voiaj de studii” al 

■ tricolorilor noștri pe*ste Ocean.
De data aceasta nu ne mai 

hîrjonim cu inofensivii jon
gleri sud-americani, cu care 
se pare că am început să ne 
acomodăm destul de bine, ci 
avem de furcă cu reprezentan
ții unui fotbal foarte asemă
nător, ca stil, celui englezesc, 
vom înfrunta pe practicanții 
unui joc bărbătesc, atletic, pe 
alocuri dur.

Este un prilej excelent pen
tru a ne verifica posibilitățile 
în fața unei echipe atît de pu
ternice, finalistă a 
campionat mondial, 
o serie de jucători 
valoare individuală, 
personalități ale fotbalului con
tinental.

Meciul din R.F.G. ne va da 
o idee mai apropiată de ade
văr în ceea ce privește po
sibilitățile actuale ale echipei 
noastre naționale, poate și so
luții noi pentru întărirea lo
tului.

Adversarii noștri fac apre
cieri care ne măgulesc, pome
nind mereu de cele două re
zultate . (1—0 și 0—1) care ar 
stabili un fel de egalitate va
lorică între fotbalul nostru și 
cel vest-german, dar noi tre
buie să 
ceptăm 
cert pe 
meniul
pei R.F.G., este acela al omo
genității. Să nu uităm însă 
că echipa pe care o vom in-

„is- 
dur“, cum l-a ca- 

recent Beckenbauer, 
sub aspectul pre- 
comun — care are 

scop obținerea unui 
spor in omogen iza-

ultimului 
posedînd 
de mare 
adevărate

fim realiști și să ac- 
că singurul avantaj 

care îl avem, în mo
de față, asupra echi-

tîlni peste cîteva zile la Stutt
gart va intra pe teren cu ju
cători faimoși ca Horst Dieter 
Hoettges. Wolfgang .Weber, Wil
ly Schulz. Gerd Muller, Sieg
fried Held. Uwe Seeler, Franz 
Beckenbauer...

Nu mă liniștește prea mult 
nici scrisoarea . pe care mi-a 
trimis-o dr. Wilfried Gerhardt, 
șeful de presă al federației de 
fotbal vest-germane, cu cîteva 
zile înaintea tragerii la sorți, 
— și din care citez ;

.....în orice caz, echipa voas
tră face parte dintre acele for
mații pe care, eu personal, 
nu le-aș dori să cadă în grupa 
noastră. Am o părere deose
bită despre cunoștințele de joc 
ale echipei voastre și în orice 
caz nu putem ignora faptul că 
România este una din cele trei 
țări care, de la campionatul 
mondial din 1966 încoace, 
ne-au învins”.

Foarte frumos, sintem pre- 
țuiți pe plan internațional, dar 
trebuie să confirmăm. începînd, 
mai ales, cu acest examen pre
liminar. extrem- de greu, de 
la Stuttgart. Și asta nu numai 
prin rezultatul absolut al jo
cului. ci, în primul rînd. prin 
valoarea și nivelul evoluției 
noastre în acest meci.

Condițiile de pregătire cre
ate la noi au fost superioare 
celor ale echipei R.F.G. — în 
privința aceasta nu mai Înca
pe nici o îndoială — și este 
de așteptat ca- într-o formă 
sau alta, aceasta să se reflec
te în comportarea generală a 
jucătorilor noștri. în primul 
rînd sub aspectul omogenită
ții și al sudurii între compar
timente.

Să nu se uite însă un lu
cru, pe care practica îl vali- 

întîmplă 
fotbaliști 
înțeleagă 
de parcă

(Suedia) 2-0 (1-0)
suedeză Polis 

a întîlnit ieri 
după amiază formația T.U.G. 
După un joc plăcut. în care 
suedezii au lăsat o frumoasă 
impresie, victoria a revenit 
fotbaliștilor români care au 
concretizat de două ori prin 
M. Vasile (min. 25) și No
vac (min. 88). (Aurel Păpă
die)

Echipa 
Stockholm

în primul meci al cuplaju
lui internațional amical de
pe stadionul Agronomia e- 
chipa Institutului de construc
ții a dispus de echipa Vaes- 
by I.K. (Suedia) cu 2—0
(i—0). Au marcat Gheorghiu 
(min. 22) și Savu (min. 81). 
în cel de al doilea joc for
mația Agronomia a învins cu 

(2—1) pe Maesta (Sue- 
Au 
27.
75),

4—1 
dia). 
(min. 
(min.
ner (min.

înscris Pătmescu
36 și 62) și Macri 
respectiv, E. Hub-
42). (F.S.).

ORI OFICIALA \ MECIURILOR DIVIZIEI A
Federația română de fotbal a stabilit ca meciurile din 

etapa a XX-a a campionatului diviziei A, care vor avea loc 
duminică 5 aprilie, să înceapă la ora 16,30.

• Apropo de „mjis- 
tangul din Giulești". 

ratarea de 
(penaltyul 
bară 
90)

foarte bine

prin exce- 
plin de in-

„După 
pomină 
tras în 
minutul 
acea dramatică 
nală de Cupă 
namo — Rapid, mulți 
mi-au cerut, m-au 
sfătuit, să-l scot pe, 
Neagu din lotul Ra
pidului. N-am făcu
t-o. Deși mi-a... scur
tat viața cu ratarea 
lui, am crezut mai 
departe în el.

Azi crede toată lu
mea".

Ați înțeles, desigur, 
că l-am citat pe an
trenorul Valentin 
Stănescu. Cel pe care 
Neagu l-a învins du
minica trecută la 
Brașov...

Dar ăsta-i fotbalul 1 
Și „nea Tinel" a 

avut dreptate...

în 
din 
fi- 

Di-

Cînd era — zicem noi 
— un exemplu.

Să-l ajutăm pe a- 
cest tînăr (foarte do
tat) să se țină de pro
misiune.

Cum ?
Prin exigență.

® Meci amical, de 
pregătire, între lotul

dează cam des : se 
ca. într-o echipă unii 
de clasă mare să se 
atît de bine între ei,
ar fi Jucat mereu împreună.

Din toate punctele de ve
dere partenerul nostru de la 
8 aprilie a fost 
ales.

Va fi un „test“ 
lență edificator și 
vățăminte.

Cred că analiza atentă și 
disecția ,.pe viu“ a acestui 
meci ar putea folosi selecțio
nerilor noștri și i-aș felicita 
din inimă dacă la reîntoarce
rea din R.F. a Germaniei — 
indiferent de rezultatul parti
dei — ne-ar aduce la cunoștin
ță că a fost cristalizată echipa 
de bază pentru campionatul 
mondial.

Petre STEINBACH

• L-am întîlnit zi
lele trecute pe mijlo
cașul dinamovist Di
nu. Fără... perucă. 
(Adică fără plete de 
liceeană). Altă alură. 
Spre satisfacția noas
tră — și altă atitudi
ne. Cu aceeași oca
zie. Dinu ne-a pro
mis (din nou) că va 
redeveni ceea ce a 
fost acum un an, doi.

Tufan în acțiune

min. 
în 

pre- 
min.

precis, egalînd pînă la pauză 
prin Dembrovschi (min. 28) 
și Tufan (min. 39).

La reluare, antrenorii lo
tului reprezentativ au operat 
o serie de schimbări, trimi- 
țînd în teren următoarea for
mulă de echipă : RĂDUCA- 
NU-SATMĂREANU, PESCA
RU, DINU, DELEANU, DU
MITRU, RADU NUNWEIL- 
LER, DEMBROVSCHI, DO
BRIN, TUFAN, KALLO. De 
remarcat faptul că, din 
63, RăducanU a trecut 
poarta dinamoviștilor, 
cum și faptul că, din
76, Dobrin a fost înlocuit cu 
Moldovan (un jucător care 
pînă atunci evoluase în ta
băra adversă).

Schimbările efectuate în e- 
chipă au fost utile, selecțio
nabilii evoluînd acum mai 
clar și într-un tempo mai 
viu. Elevii lui Angelo Nicu
lescu și Em. Vogi și-au creat 
o serie de ocazii, fructificînd 
însă numai două, prin Tufan 
(min. 62) și Dembrovschi 
(min. 66).

S-au remarcat, îndeosebi, 
Dinu, Dobrin, Dembrovschi, 
Tufan și Deleanu.

Restanță in divizia C

Petrolul Berea

Aproximativ 6 000 de spec
tatori au urmărit, ieri, în tri
bunele stadionului din șos. 
Ștefan cel Mare, jocul de ve
rificare a lotului reprezenta
tiv, desfășurat în compania 
echipei de tineret-rezerve Di
namo București și încheiat 
cu victoria selecționabililor 
la scorul de 4—2 (2—2).

în prima repriză, antreno
rii Angelo Niculescu și Eme- 
rich Vogi au folosit următo
rul „11“ : ADAMACHE-
IVANCESCU, SATMAREA-

— Sînt fericit...
— ?
— ... Că 

Sîmbătă, la ora 
noaptea, blocul 
care locuiesc la 
mir se mișca ca
plop. Inchipuiți-vă ce 
simțeam eu, care stau 
tocmai la etajul 7. 
Am văzut un sfert

trăiesc.
11
în 

lz- 
un

— Cîteva. vorbe 
despre Nelu Nuniveil- 
ler. In meciul Fener
bahce — Allay Izmir, 
derbyul campionatu
lui, Nelu a jucat cum 
nu l-am văzut nicio
dată în țară. De-a 
dreptul senzațional. 
A marcat spectaculos 
unul din cele două 
goluri ale victoriei, a 
fost la un pas de un 
alt gol cu capul, din 
plonjon (mingea a 
șters bara), a fost pe 
tot terenul, a jucat, 
vă rog să mă credeți, 
entuziasmant. Dacă-l 
vedea și Angelo Ni- 
culescu...

NU, DINU, MOCANU, GHER- 
GHELI,, PESCARU, DEM
BROVSCHI, DOBRIN, TU
FAN, KALLO.

Prima parte a jocului s-a 
desfășurat sub semnul unei 
ușoare superiorități a dina- 
moviștilor bucureșteni, con
cretizată și prin cele două 
goluri 
pescu 
(min.
11 m, 
faultului în careu comis de 
Mocanu asupra lui Doru Po
pescu).

Treptat, selecționabilii au 
echilibrat jocul, au supus 
poarta apărată de Andrei 
unui tir din ce în ce mai

Miercuri după-amiază s-a 
disputat la Buzău partida 
restanță dintre Petrolul Ber
ea și Dunărea Brăila, din 
divizia C, seria a Il-a. Petro
liștii și-au adjudecat victoria 
la limită, 1—0 (0—0). (M.
Dumitru-coresp.).

înscrise de Doru Po- 
(min. 3) și Stoenescu 

18 din lovitură de la 
acordată ca urmare a

MECIURI
OLIMPIA SATU MARE— 

CRIȘUL ORADEA 2—1 (0—0) 
în meci amical, formația O 
limpia 
zionara 
rul de 
brescu 
11 m), respectiv Kun II
(min 68), (A. Verba, coresp.).

a întrecut pe divi 
A, Crișul, cu

2—1. Au marcat 
(min. 47 și 80

, respectiv

sco-
Do- 
din

DE LA F.R. FOTBAL
Incepînd cu data de 1 a- 

prilie 1970, toate taxele 
privind : vize anuale, legi
timări, transferări, contes
tații ele. se vor vira în 
contul F. R. Fotbal la 
B.N.R. cont Nr. 49.6.228 
Filiala Sector 1 București, 
sau se achită in numerar 
la casieria federației.

AMICALE
LEMNARUL ODORHEIUL 

SECUIESC — GAZ METAN 
MEDIAȘ 6—1 (2—0). Golu
rile au fost realizate de Laslo 
I (min. 63, 80, 88), Laslo II 
(min. 53), Szell (min.
Redniveș (min. 23, autogol), 
respectiv Dodu (min. 81). (A. 
Pialoga, coresp.).

30),

secund și Progresul. 
La lot, destule nu
me sonore. După ca
litatea jocului însă 
(mai ales din prima 
repriză), credem că 
un străin (de pildă 
impresarul care a 
contractat turneul în 
Mexic) ar fi... încurcat 
echipele, preferind 
divizionara B. Nu lo
tul B...

• Scurtă discuție 
cu Motroc. venit cî- 
teva zile la Bucu
rești.

— Ce mai faci, Ne- 
lule ?

de oră moartea cu 
ochii.

— La ce te gîndeai 
în acele minute ?

— La multe. E cu
rios, dar în asemenea 
momente îți revezi 
fulgerător toată via
ța. Poate o să zîmbiții 
dar, printre altele, 
mi-a venit în minte 
gindul că n-o să mai 
apuc să-mi revăd Ra
pidul campioană...

— Fiindcă am a- 
juns de la moarte la 
fotbal, ce-ai putea să 
ne spui ca să ne re- 
pui inima la loc 7

• C. Braun-Bogdan 
(antrenor emerit) : 
,.Campionatul se află 
in mina U.T.A-ei... 
Cîștigînd la Ploiești, 
Rapid nu mai poate 
pierde titlul".

Nu-i mai puțin a- 
devărat că pierzînd la 
Ploiești, titlul poate 
ajunge — la propriu 
— în mîna U.T.A.-ei. 
Ați consultat clasa
mentul ? Rapid are 
26 de puncte (care 
pot ajunge 28), iar 
U.T.A. 22 (care pot 
ajunge 24).

LOTO

M.

Adresa

primele DOUĂ CLASATE) ?
A
B
C
D

1 CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?Matei, care nu se vede in fotografie, a reluat in plasă balonul, sub privirile consternate ale 
apărătorilor constănțeni și spre satisfacția lui R. lonescu și Pavlovici (cu mâinile ridicate).

Fază din meciul Progresul București — Portul Constanța 2—0
Fotăi T. ROIBU

J0 CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele :

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reaminjimj din fiecare grupă 
•e califică

GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA

PRONOSPORT
Printre miile de cîștigători 

de la tragerile LOTO care 
se desfășoară după NOUA 
FORMULA, un remarcabil 
succes l-au realizat o serie 
de participanți care au ob
ținut premii mari.

Astfel, la tragerea LOTO 
din 6 februarie 1970. parti- 
cipanții Emil Simion din Cu- 
gir și Stan Petcu din Bucu
rești au obținut cite un auto
turism la alegere și diferen
ța de premii în numerar ; 
la tragerea Loto din 20 fe
bruarie 1970, 
Francisc Fogorasi 
Mureș a cîștigat 
la 27 februarie 
Iancu Horea din 
lizat pe un bilet 
lei ; la tragerea 
Loto din 6 martie a.c. parti
cipantul Manolache Petre a 
cîștigat 100 000 lei. La aceeași 
tragere s-au mai atribuit și 
11 autoturisme. La tragerea 
Loto din 13 martie 1970, Ză- 
viceanu Constantin din Satu 
Mare a obținut 100 000 lei, 
iar Buftea Grigore din Ba
cău 98 075 lei. Deci, săptă- 
mînă de săptămînă NOI'A 
FORMULA își arată din plin 
roadele.

Tn luna aprilie, tragerea 
LOTO acordă următoarele 
premii : autoturisme DACIA 
1 100, MOSKVICI 408 și SKO
DA 1000 MB ; excursii 
COASTA DALMAȚIEI; 
sursii pe ruta PRAGA

participantul 
din Tg.

100 000 lei ; 
a.c. Droc 

Sibiu a rea- 
sfert 100 000 
Mărțișorului

pe
ex-

KARL MARX STADT — 
ERFURT — LEIPZIG — 
MEISEN — DRESDA — BU
DAPESTA și numeroase pre
mii în bani.

Astăzi ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la con

cursul nr 14 din 1 aprilie 1970 
EXTRAGEREA I : 18 25 4

41 14 44
FOND DE PREMII : 489.550 

lei
EXTRAGEREA a N-a : 42 7 

36 26 24 22 41 S’
FOND DE PREMII : 437.004 

lei.

; a V-a : 172,2 
a Vl-a : 264,45

Ca- 
a

7.25
D :

L O T O
PREMIILE TRAGERII DIN 

_ 27 MARTIE 1970
EXTRAGEREA I : Catego

ria I : 1.25 variante a 91.191 
lei ; a Il-a : 5 variante 10Vo 
a 22.798 
a 10.178 
2.777 lei 
662 lei ; 
431 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : 
tegoria B : 4,20 variante 
38.155 lei : categoria C : 
a 11.052 lei ; categoria 
26,55 a 3.018 lei ; categoria E :
60,95 a 1.315 lei ; categoria 
F : 48,30 a 1.659 lei.

AMBELE EXTRAGERI : 
Z : 1435,30 variante a 100 lei.

Premiul de categoria I a 
revenit participantei MARIA 
DUMITRESCU din București.



ftul in lume PRIMA ECHIPA A BRAZILIEI ÎNVINSĂ 
LA SCOR DE FORMAȚIA SECUNDĂ

• Uruguay a dispus de Peru

Trimisul nostru special, Constantin COMARNISCHI, transmite:

Reprezentativa feminină a României
a învins echipele Austriei și Greciei
La închiderea edifiei se disputa întilnirea România

1 (prin telefon).MOSCOVA,
Lumea tenisului de masă, în 
primul rînd cea de pe conti
nentul nostru, dar și de pe ce
lelalte meridiane și-a îndreptat 
atenția, în aceste zile, spre 
capitala Uniunii Sovietice. Aici 
la Moscova, cu începere de 
miercuri, s-au reunit cele mai 
bune palete din Europa pen
tru a-și disputa, timp de o 
săptămînă, obișnuitele șapte 
titluri puse in joc.

Respectînd tradiția, și cea 
de-a VII-a ediție a „europene
lor" a fost inaugurată cu pro
bele pe echipe. Participă 19 
formații feminine și 20 mascu
line. Deși ceremonia oficială a 
deschiderii competiției a avut 
loc seara, primele întîlniri s-au 
disputat încă de miercuri di
mineața.

în general, primele întîl
niri s-au încheiat 
zultate normale, 
ile favorite ieșind 
gătoare aproape pe toată linia. 
Spunem aproape pentru că în 
cadrul partidelor feminine s-a 
înregistrat o surpriză : națio
nala Franței a cîștigat în fața 
reprezentativei Iugoslaviei ! 
Succesul nescontat al jucătoa
relor franceze 
special formei 
tînăra Claude 
rioasă asupra 
Ier. cea mai

cu re- 
tormați- 

învin-

s-a datorat în 
demonstrate de 
Bergeret, victo- 
Mirijanei Ress- 
bună jucătoare 

iugoslavă. E adevărat că Ress
ler manifestă o oarecare in
dispoziție în joc, dar trebuie 
să recunoaștem că' Bergeret a 
avut o evoluție spectaculoasă 
și eficace.

Reprezentativa României a 
obținut, pînă la ora transmi-

siei, două victorii, de alt
fel așteptate : împotriva Aus
triei și Greciei. Maria A- 
lexandru și Eleonora Mihalca 
s-au comportat mulțumitor. 
In schimb, deși a jucat un sin
gur meci, cel cu austriaca 
Willinger, Crișan ni s-a părut 
nesigură, și asta nu pentru că 
a pierdut un set, ci pentru că 
acțiunile ei — lipsite de cursi
vitate — nu au convins. Să 
nu ne grăbim însă și să vedem 
ce se va întîmpla în conti
nuare... Acum cîteva minute, 
cu o întîrziere de mai bine de 
o oră a început partida Ro
mânia — Ungaria. In setul în- 
tîi din primul meci, Mihalca— 
Kishazi, sportiva maghiară 
conduce cu 11—3 și a interve
nit regula activizării.

Din cauză că întîlnirile se 
vor încheia foarte tîrziu, nici 
clasamentele nu pot fi încă al
cătuite. De aceea nu se poate 
ști cine vor fi adversarele de 
mîine (n.r. joi) ale formației 
noastre.

REZULTATE TEHNICE: E- 
chipe femei grupa I : R.F.G. — 
Elveția 3—0. gr. II U.R.S.S. — 
Bulgaria 3—0, Franța — Iugo
slavia 3—1 !, gr. III Cehoslo
vacia — Luxemburg 3—0, Po
lonia — Olanda 3—0, gr IV 
Ungaria — Grecia 3—2. Ro
mânia — Austria 3—0, Maria 
Alexandru — Gabrielle Sme- 
kal 2—0 (12, 9), Carmen 
șan — Elisabeth Willinger 
(—20, 14, 9), Alexandru, 
șan — Smekal, Willinger
(7, 14), România — Grecia
Eleonora Mihalca — Nota Kot
sia 2—0 (14, 14), Maria Ale- --- *---------------------------

Cri-
2—1 
Cri-
2—0
3-0

Ungaria

ÎNVINGĂTOR

la europenele

La masa de joc t Carmen Crișan și Maria Alexandru, două 
dintre componentele reprezentativei României care participă 

de la Moscova

Primii fotbaliști brazilieni 
au susținut la Rio de Janeiro 
un meci de antrenament în 
compania echipei de rezerve. 
Spre surprinderea generală, 
rezervele au jucat foarte bine 
obținînd o victorie categorică 
cu scorul de 5—1 (3—0). Din 
rîndul învingătorilor, s-au re
marcat Dario (care a înscris 
3 puncte), Rivelino (1) 
Tostao (1). Unicul punct 
titularilor a fost realizat 
Pele.

Iată formațiile aliniate i

BRAZILIA A i Ado, G. 
Alberto, Brito, Joel, Antonio, 
Clododldo, Gerson, Jairzinho, 
Fele, Roberto, Cesar.

BRAZILIA B : Felix 
Maria, Baldochi, 
Everaldo, Piazza, 
Tostao, Rogerio, Dario, Edu.

Ze 
Fontana, 
Rivelino,

★

xandru — Maria Louka 2—0 
(10, 12), Eleonora Mihalca,
Magdalena Lesai — Kotsia,

Trimisul nostru special VALERIU CHIOSE transmite

In meciul de șah al secolului

Echipa U.R.S.S. își mărește avansul...
BELGRAD, 1 (prin telefon), tn 

lipsa lui Flohr, reținut la Mos
cova din motive de sănătate, asul 
replicilor spirituale este aici 
trînul Najdorf, căruia toți 1 
adresează familiar și simplu 
„don Miguel*4.

— Fischer îl bate pe Petrosian 
ca să se răzbune pe Larsen, spu
nea ieri argentinianul în foaierul

bă-
se
cu

jucătorilor, unde- accesul ziariști
lor este strict interzis, subsemna
tul pătrunzînd aproape prin mi
nune, profitînd de faptul că cer
berul de la poartă nu avea... un 
chibrit șl plecase pentru o clipă 
să-și. aprindă țigara.

în cele cîteva rlnduri pe care 
le am nu văd ce aș putea alege 
din noianul impresiilor adunate 
în timpul celui de al doilea tur.

SERGIU SAMARIAN
COMENTEAZĂ PENTRU „SPORTULu

Și 
al 
de

în cadrul pregătirilor pen
tru turneul final al campio
natului mondial, ia Montevi
deo s-au întîlnit într-un meci 
amical selecționatele Uru- 
guavuluî și statului Peru.

Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 2—0 (2—0) prin 
golurile marcate de Maneiro 
(min. 17) și Cubilla (min. 41). 
Partida a fost urmărită de 
peste 45 000 de spectatori. Au 
jucat următoarele formații i 
URUGUAY i Mazurkiewic^ 
— Anchetta, Matosas, Ubinas, 
Brunell, Castillo, Maneiro, 
Losada, Gomez, Gubilla, Ba- 
reno. PERU t Rubinz — Cam
pos, De 
Salinas, 
Baylon, 
lardo.

5)

Za (Torre, Gonzales, 
Castaneda, G..alle, 

Beon, Gubillas, Gal-

CUPEI CUPELOR**
Finala competiției interna

ționale de baschet „Cupa cu
pelor" opune echipele J. A. 
Vichy și Fides Neapole. Pri
mul joc Se va desfășura la 15 
aprilie, 1^ Vichy, iar cel de-al

SIFFERT

PE ;,PORSCHE“
1 (Agerpres).

BELGRAD, 1 (prin telefon). 
De cînd în 1948, în marea sală 
„Dierentuin" din Schewenin- 
gen, au început lupta pentru 
titlul suprem cei cinci candi
dați (Botvinnik, Euwe, Ke
res, Reshevsky și Smîslov), 
lumea șahistă nu a mai avut 
ocazia să urmărească o com
petiție care să reunească pe 
toți corifeii șahului mondial. 
Anii au trecut, dar, prevalîn- 
du-se parcă de longevitatea 
„sportului minții", în sala Pa
latului Sindicatelor din Bel
grad i-am întîlnit pe toți cei 
cinci din pleiada anului 1948. 
Patru dintre ei fac parte și 
astăzi din elita activă a șahu
lui. iar al cincilea, cel mai în 
vîrstă. Dr. Max Euwe, are 
cinstea de a fi căpitanul Echi
pei Lumii. Alături de acești 
veterani, sub luminile scenei 
Se află cele mai mari nume 
ale șahului actual: Spasski, 
Fischer, Larsen, Petrosian, 
Portisch, Tal, Hort etc.

Primele două tururi ale me
ciului au justificat pe deplin 
așteptările. S-a jucat tare, cu 
multă ambiție, remizele așa- 
zise de salon fiind excluse din 
repertoriul participanților. De
și la toate mesele partidele 
au fost interesante, totuși aten
ția majorității spectatorilor 
s-a concentrat asupra întîlni- 
rilor dintre liderii echipelor : 
Spasski — Larsen și Fischer 
— Petrosian. Se pare că schim
barea de locuri dintre Larsen 
și Fischer a fost o inspirație 
fericită a ultimului. Intr-ade
văr. în timp ce Larsen nu pare 
a se descurca în fața campio
nului lumii, Fischer îi face 
zile negre lui Petrosian. Dar 
să vedem cum s-au petrecut 
lucrurile... După o remiză în 
prima rundă, în cea de a doua 
Larsen a jucat cu totul nein
spirat, suferind unul dintra 
rarele K.O. care survin în par
tidele marilor maeștri. Iată 
cum arată „catastrofa” :

mutări, albul este în urmă cu 
două tempouri) 10.J4? („în po
ziție inferioară, se fac mutări 
slabe", a spus tot Tarrasch ; 
și avea dreptatel Slăbirea 
flancului regelui va fi magis
tral folosită de Spasski) 10... 
Cg4! U.g3 h5! 12.K3 h4 !! (Un 
sacrficiu minunat, în stilul 
clasic). 13h:g4 h:g3 14.Tgl. 
(După 14.T:h8 albul pierde i- 
mediat). 14...Thl!! (Superbă 
lovitură finală). I5.T:hl g2 
16.Tfl. (La 16.Tgl urmează 
Dh4+ și Dhl). 16...Dh4+ 17. 
Rdl g:flD-t» și albul a cedat.

Fischer este fără îndoială un fa
natic al șahului, un „obsedat" 
care nu joacă pentru a trăi, cl 
pentru că nu poate să trăiască 
fără să joace. Și cea de a doua 
partidă a lui cu Petrosian a fost 
un model de geometrie a gindirii, 
în care un adevăr se naște din- 
tr-un alt adevăr pentru ca la 
sfîrșit să fie demonstrat tot ade
vărul. Runda a doua a prilejuit 
șt o sclipitoare încrucișare de 
„florete" între Najdorf și Tal, doi 
jucători care se compară unul cu 
celălalt și fiecare se simte ono
rat de această asemănare, ni l-a 
revelat, de asemenea, pe Keres 
și pe Smîslov la vîrsta deplinei 
maturități strategice, ea și pe 
Talmanov cîștigînd cu aceeași 
dezinvoltură cu care Interpretează 
un concert de Bach. Au fost și 
cîteva remize, dar de vreme ce 
acest meci se joacă „pe viață și 
pe moarte”, într-o atmosferă de 
ridicată tensiune sportivă, dezno- 
dămîntul de egalitate este și el 
necesar, ca un antinevralgic găsit 
întîmplător în buzunar.

REZULTATELE rundei a H-a : 
Larsen — Spasski o—1, Petrosian
— Fischer o—1, Portlsch — Korci- 
noi 1/a—‘/a, Polugaevski — Hort 
‘/t—‘/a. Gligoricl — Gheller */»—*/2, 
Smîslov — Reshevsky 1—0, Uhl- 
mann — Talmanov 0—1. Botvin
nik — Matulovici */2—*/2. Najdorf
— Ta! 1—0, Keres — Ivkov (se 
joacă la ora transmisiei, cu avan
taj pentru șahistul sovietic).

Formația U.R.S.S. conduce 
meciul cu ECHIPA LUMII

Louka 2—0 (7, 12), gr. V, An
glia — Finlanda 3—0, R.D.G.
— Belgia 3—1.

Echipe bărbați, gr. I, Sue
dia — Franța 5—0, Suedia — 
Turcia 5—0, Polonia — Turcia 
5—0, Franța — Polonia 5—4, 
gr. II, U.R.S.S. — Austria 5—0, 
U.R.S.S. — Bulgaria 5—0, Aus
tria — Belgia 5—1, gr. III, Iu
goslavia — Olanda 5—1, Iugo
slavia — Grecia 5—0, Dane
marca — Olanda 5—2, Dane
marca — Grecia 5—1, gr. IV, 
Ungaria — Luxemburg 5—0, 
Ungaria — Elveția 5—0. R.F.G.
— Luxemburg 5—1, R.F.G. — 
Elveția 5—0, gr. V, Anglia — 
Finlanda 5—0, Anglia — Scoția 
5—0, Cehoslovacia — Finlanda 
5—0, Cehoslovacia — Scoția 
5—1.

PROGRAMUL DE AZI AL 
ECHIPEI ROMÂNIEI

Ora 9, România — Polonia 
Ora 13, România — Anglia

LONDRA
Competiția internațională au
tomobilistică dotată cu „Wills 
Embassy Trophy" s-a încheiat 
cu victoria' sportivului elve
țian Jo Siffert, care, la vo
lanul unei mașini „Porsche", 
a parcurs 25 de ture (95 km) 
în 33 :37,4 realizînd o medie 
orară de 169,120 km. Pe lo
curile următoare s-au clasat 
englezul Brian 
„Chevron" 
Bonnier pe

Cel mai 
realizat de 
dez Reine 
sche", cronometrat în 1 : 18,0 
(medie orară de 174,960 km).

doilea va avea loc la 22 apri
lie la Neapole.

★
La Ludwigsburg (R. F. a 

Germaniei), în cadrul preli
minariilor campionatului eu
ropean de baschet (juniori), 
selecționata Franței a între
cut cu scorul de 74—57 
(35—28) formația Austriei.

★
A început turneul de cali

ficare pentru campionatul 
european de baschet (juniori) 
de la Neuchatel (Elveția). în 
prima zi a competiției, s-au 
înregistrat următoarele re-

zultate : Iugoslavia—Suedia 
96—52 (59—23); Bulgaria—El
veția 83—69 (43—21).

★
Turneul internațional de 

baschet masculin de la Anti
bes a fost cîștigat de echipa 
locală Olympique, care în ul-z 
timul meci a învins cu sco
rul de 97—76 (48—39) forma
ția AH’Onestă Milano.

Clasament final i 1. Olym
pique Antibes—6 puncte ; 2. 
B.B.C. Anvers — 4 puncte ; 
3. Picadero Barcelona—4 
puncte; 4. All’Onestâ Mila
no—4 puncte.

ECOURI DUPĂ CAMPIONATUL

Bent Larsen
Boris Spasski

l b3 (Campionul danez are 
o înclinație spre deschideri mai 
puțin folosite, căutînd să fie 
cu orice preț original; nu tot
deauna însă cu succes) l...e5 
2.Nb2 Cc6 
5 Cd4 Nc5 
principiilor 
trei mutări 
chidere 
de timp, de rău augur) 6...d:c6 
7 e3 Nf5 8.Ne2 De7 9. Dc2 0-0-0 
(Și iată cum, după numai nouă

3.C4 Cf6 4.Cf3 e4 
6.C:c6 (Conform 
lui Tarrasch, cele 
aie calului în des- 

constituie o pierdere

în
_ ___ _____ cu

10‘/i—81/» (1). Joi se joacă parti
dele turului III.

Sportivi din 9 țări
(Urmare din pag. 1)

repetiție înaintea „Tur
celor 6 națiuni", bra- 
sovietice Ludmila Po- 

Natalia Kiseleva

o bună 
neului 
s is tele 
rubaiko și 
și alături de ele V. Giliarov,
un sprinter cu frumoase per
spective. Pavel Dyrek, un bra- 
sist polonez notat cu 2:33,8 
(200 m), Klaus Dork horn, Eva 
Miintze și Monika Mănnel, 
trei reprezentanți ai „noului 
val” din R. D. Germană, cra- 
ulista austriacă Elisabeth Milli
ner, precum și patru înotă
tori cehoslovaci, veni ți să ta
toneze forțele gazdelor cu două 
săptămîni înaintea întîlnlrii bi
laterale România—Cehoslovacia 
de la Cluj.

Pentru reprezentanții noș
tri, acest concurs jubiliar va 
însemna un examen dificil în 
fața unui juriu sever care va 
decide componența loturilor 
naționale în vederea viitoare
lor confruntări

ANCA GEORGESCU : „Voi 
face totul ca și numele meu 
să apară cu majuscule in 
SPORTUL"

MARTA PALMIERI (Italia): 
„Aici îmi pot asigura biletul 
pentru Turneul celor 6 
țiuni”.

PROGRAMUL 
ÎNTRECERILOR

na-

JOI 2 APRILIE : 100 m liber
(m)—Rec. C. Int. : M. Gomula 
(Polonia) 56,0 ; 100 m liber (f) — 

(Cehoslovacia)
(m) : V. Costa 
(f) — D. Bje- 
1:20,0 ; 200 m
Slavic 2:22,3 ;

— M. Seydei

Kocendova
100 m bras
100 m bras 
(Iugoslavia) 
(m) — M. 

m mixt (£)

M.
63.5 ;
63.5 ;
dov 
mixt
200
(R.D.G.) ; 4X100 m mixt (m și 
f) ;

CE V-AȚI

internationale.

PROPUS ?
Un interviu 

cițiva dintre 
privire Ia speranțele lor in 
acest concurs :

CRISTINA BALABAN : 
recorduri naționale Ia 
800 m liber”

EUGEN ALMER: 
să-l bat pe Slavic la

ZENO GIURASA: 
voi avea și eu un loc 
feta sprinterilor"

MARIAN SLAVIC : „Mă inte
resează cele două minute în 
proba de 200 m“

ION MICLAUS : „Cu un 
2:05,0—2:06,0 îmi pot asigura 
un loc în ștafeta de 4X200 m 
liber"

LUDMILA PORUBAIKO 
(U.R.S.S.) : „1:18,0 (100 m bras) 
și selecția pentru tradiționalul 
nostru meci cu R. D. Ger
mană”

fulgcr printre 
participant! cu

„Noi 
400 și
„Vreau
400 m" 
„Poate 

în șta-

VINERI 3 APRILIE t 400 m li
ber (m) — W. Sperling (R.D.G.) 
4:27,1 ; 400 m liber <f) — C. B3- 
laban 4:58,2 ; 100 m spate (m) — 
V. Filimonov (U.R.S.S.) 61,2 ;
100 m spate (f) — c, Balâban 
69,4 ; 100 m delfin (m) •
Wagner (Cehoslovacia) 

100 m delfin (f) — A.
ner 70.4 ; 4X200 tn liber ;

SlMBATA 4 APRILIE : 200 tn 
liber (m) — V. Moraru 2:04,1 : 
200 m liber (f) — M. Seydei
(R.D.G.) 2:18.0 : 200 tn bras (m) —
V. Costa 2:32,5 ; 200 m bras
(f) — U. Kupper (R.D.G.) 2:50,0 : 
400 m mixt (m) — I. Rusev 
(Bulgaria) 5:05,0 ; 400 m mixt
(f) — M. Seydei (R.D.G.) 5:28,4; 
4X100 m liber (m șl f) ;

DUMINICA 5 APRILIE : 200 tn 
spate (m) — V. Filimonov
(U.R.S.S.) 2:17,1 ; 200 m spate
(f) — B. Hoffmeister (R.D.G.)
2:32,4 ; 200 m delfin (m) — A. 
Tozzl (Italia) 2:16,9 ; 200 m del
fin (f) — H. Hustede (R.F.G.) 
2:36,5 : 800 tn liber (f) — D. 
Coroiu 10:46.5 ; 1500 m liber (m)—
W. Sperling (R.D.G.) 17:33,9.

In flecare zi, seriile sînt pro
gramate dimineața, de la ora 
10, iar finalele după-amiază de 
la 18,30. Probele de 800 m (f), 
1500 m liber ți cele de 400 m 
mixt se vor desfășura în serii 
contratimp.

Redman pe 
și suedezul Jo 
„Lola".
rapid tur a fost 
concurentul sue- 

Wissell pe „Por-

MONDIAL DE HOCHEI
STOCKHOLM (Ager

pres). — Cornentînd desfășu
rarea campionatului mondial 
de hochei pe gheață (grupa 
A), corespondentul agenției 
„France Presse" notează în-

TENISMENII ROMANI AU DEBUTAT
VICTORIOS LA CATANIA

A început turneul interna
țional de tenis 
Ilie Năstase 
6—2, 6—2 pe 
boys (Anglia), 
a dispus cu 8—6, 6—2 de ita
lianul Piero Toci.

★
Tn turul trei al probei de 

simplu bărbați de la San 
Jtian (Porto Rico), jucătorul 
american de culoare Arthur

de la Catania, 
l-a învins cu 
Stephne War- 
iar Ion Țiriac

Ashe l-a învins cu 6—0, 6—0 
pe jamaicanul Lumsden, iar 
englezul Battrick a cîștigat 
cu 6—3, 6—1 în fața mexi
canului Loyo Mayo.

în turneul feminin, tenis- 
mana 
reny 
toare 
fața 
Curtis.

maghiară Judyth Szo- 
a obținut o surprinză- 
victorie cu 6—4, 6—3 în 
americancei Mary Ann

tre altele! „Cîștigînd pentru 
a opta oară consecutiv titlul 
mondial, hocheiștii sovietici 
au demonstrat din nou că 
rămîn maeștrii incontestabili 
ai jocului cu crosa ți pucul, 
în acest turneu maraton de 
la Stockholm, în care for
mula meciurilor tur-retur a 
pus la încercare rezistența 
fiecărui jucător, echipa 
U.R.S.S. a fost singura care 
a rezistat pînă la capăt. Doar 
suedezii le-au ținut piept, 
comportîndu-se destul de bine 
în acest campionat. în progres 
față de edițiile anterioare, 
s-au dovedit finlandezii, pe 
cînd echipa Cehoslovaciei nu 
reușește cu toate eforturile 
să revină la strălucirea de 
altădată. S-a simțit, desigur, 
absența echipei Canadei, care 
oricînd ar fi putut da un 
plus de echilibru în lupta 
pentru primele locuri".

RECORD ȘAHIST !

A DEGERAT ÎN POARTA !

0 <

Cite ore poate să petreacă 
un om în fața tablei de șah ? 
Răspunsul a fost dat de stu
dentul american, în vîrstă de 
19 ani. Herberts de la univer
sitatea din Spokane. El a ju
cat timp de 72 de ore, dobo- 
rînd vechiul „record mondial" 
cu 4 ore. în acest timp, Her
berts a susținut 224 de par- 
tide-fulger, dintre care a cîș
tigat 200. a pierdut 17 și a 
terminat la egalitate 7 partide!

Un caz unic s-a petrecut nu 
demult în orașul finlandez Ka- 
lavaara, în timpul unui meci 
de fotbal. Pe o temperatură 
de minus 15 grade se întîlneau 
două echipe ale combinatului 
de celuloză din orașul res
pectiv. Superioritatea uneia 
din echipe era așa de mare 
încît portarul acesteia nu 
intervenit • aproape deloc 
joc. Și s-a întîmplat ceea ce 
era de prevăzut: portarul res
pectiv a trebuit să fie dus la 
spital unde s-a 
suferise serioase

constatat că 
degerături !

W4»* "V

Citeodată trebuie să implori taurul să vină la luptă.. Cam așa dă impresia acest instantaneu 
corrida, in 

asalturi cu lot soiul de giumbușlucuri
surprins 
și-a completat 
spectatorilor

într-o recentă 
curajoasele

care toreadorul spaniol Blas Romero „Platanito" 
inedite, spre deliciul

©bV/ifi

boxer profesionist, susținînd 21 
de meciuri la Madison Square 
Qarden din New York și cu
cerind în 1943 titlul de cam
pion al lumii la categoria u- 
șoară. încă din acele timpuri, 
Sidney Walker a avut de în
fruntat un mare handicap. 
Campionul lumii, tată a 10 
copii, nu știa să scrie și nici 
să citească. Acest lucru l-a fă
cut să fie o pradă ușoară în 
miinile managerilor săi, astfel 
incit atunci cînd și-a dat sea
ma, averea sa se irosise. Nu 
i-a mai rămas altceva decît 
să-și confecționeze o ladă de 
lustragiu, reîncepînd meseria 
ce o practicase în copilărie 
Unul din foștii lui admiratori 
i-a facilitat pînă la sfîrșit ob
ținerea postului de lustragiu 
la hotelul din Miami Beach, 
unde astăzi fostul milionar 
cîștigâ cîțiva dolari pe săp- 
tămînă !

tala 
serie 
prezentate de formații simfo
nice și dirijori renumiți. Prin
tre acestea se află orchestra 
Fiiarmonia din Berlinul Occi
dental, condusă de Herbert 
von Karajan, orchestra sim
fonică de stat a URSS, condu
să de Evgheni Svetlanov, or
chestra simfonică din Viena 
care va executa opere ale lui 
Johann Strauss avînd la pupi
tru pe Josef Krips, precum 
și orchestra NHK din Tokio.

S-AU RĂTĂCIT...

MUZICA LA J.O.

bavareză va organiza o 
de concerte strălucite,

RECORDUL LUI 
NOTTINGHAM FOREST

Derbyul voleihalistic ciștigat de Politehnica Galați
urmă să echilibreze situația pe 
tabela de marcaj : 2—2. In acea
stă perioadă steliștii au jucat 
dezorganizat, atacul nu a funcțio
nat cu 'precizie, cedînd puncte și 
din serviciu. In ultimul set obo
seala șl-a pus amprenta pe jocul 
timișorenilor și aceștia 
fără drept de apel. S-au 
Stamate de la Steaua, t 
Armion, Dlndelegan de I 
tehnica. Au arbitrat Em.
șl Ov. Georgescu. (EM. F.).

(Urmare din pag. 1)

considerabil șansele de a rămîne 
In prima divizie. S-au remarcat 
Popescu și Ozum de la gazde, 
respectiv, Păunolu și Enescu. (D. 
CR1STACHE — coresp.).

DINAMO — TRACTORUL BRA
ȘOV 3—0 (4, 7, 10). Dinamovlștii 
bucureșteni s-au impus ușor în 
fața unei echipe care a jucat în 
permanență crispat șl a încercat 
doar rareori cîteva acțiuni timide.

7 —
In general, partida a fost de un 
slab nivel tehnic șl spectacular. 
Au arbitrat foarte bine G. Nedelcu 
și D. Medianu. «

STEAUA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 3—2 (12, 2, —11, —5, 6). 
Puțin a lipsit să asistăm la sur
priza etapei. După ce bucureștenii 
reușesc să obțină un avantaj de 
două seturi, oaspeții joacă din ce 
în ce mai bine, în atac străpung 
eu ușurință blocajul advers, slnt 
atenți în apărarea la fileu șl în 
linia a doua, reușind în cele din

lipatuii L V. vlaturuia(ia*, (ti Ucezulanu ac. 43—25, București

cedează 
remarcat 
respectiv, 
la PC- 

Iliescu

întrucît nici unul din cei 
43 de concurenți înscriși la o 
cursă de fond desfășurată în 
apropierea capitalei Malaye- 
ziel, Kuala Lumpur, nu trecuse 
linia de sosire la două ore 
după ce fusese dat startul, 
organizatorii întrecerii au de
venit neliniștiți. Ei s-au ur
cat într-un automobil și au 
pornit în căutarea alergători
lor. I-au găsit la 10 km 
punctul 
alergau

Logodnica halterofilului visează.. 
(„SPORTOWIEG"-Varșovia)

din Miami Beach. In perioada 
anilor 1941—1955, sub numele 
de Beau Jack, el a cîștigat 
peste două milioane dolari ca

Muzica nu va fi dată uitării 
cu prilejul Jocurilor Olimpice 
de vară de la Miinchen. Intr-a
devăr, cu această ocazie capi-

Echipa Nottingham Forest 
care activează în prima ligă a 
campionatului englez de fotbal 
deține un. titlu demn de invi
diat. Ea este cea mai disci
plinată formație din soccerul 
britanic. Din anul 1945 nici un 
jucător 
a fost 
și nu 
Comisia 
Ligii.

al acestei echipe nu 
eliminat 
a fost

pentru

de pe teren 
sancționat de 

disciplină a

TELEX • TELEX • TELEX TELEX • TELEX * TELEX

de 
de plecare, dar toți 
într-o direcție greșită.

UN 
AJUNGE

BOXER MILIONAR 
LUSTRAGIU !

deFostul campion mondial 
hox, negrul Sidney Walker, 
care pe vremuri a cîștigat o 
avere impresionantă, lustruieș
te de 15 ani pantofii clienților 
elegantului hotel Fontainebleau

Fostul internațional de fotbal Di Stefano, 
care a activat în formația Real Madrid, a 
acceptat să fie antrenorul echipei spaniole 
F. C. Valencia.

Campionul european de box la cat. mijlo
cie, danezul Tom Bogs, își va pune titlul 
în joc în fața englezului Mcateer. Meciul 
se va desfășura azi la Aarhus.

Cea <le-a 31-a ediție a competiției cicliste 
Paris — Camembert, disputată pe o distanță 
de 253 km, a revenit rutierului francez 
Georges Chappe, cronometrat în 7h 24:50.

In semifinalele „Cupei Elveției" la fotbal 
(meciuri tur), formațiile gazdă au suferit

înfrîngeri. 
scorul de 
iar Lugano a fost întrecută cu 
(0—2) de F. C. Zurich.

Servette Geneva a 
0—2 în fața echipei

pierdut cu 
F. C. Basel, 
același scor

într-un meci restanță din campionatul ce
hoslovac de fotbal, Slavia Praga a terminat 
la egalitate: 1—1 cu Sparta Praga.

în turneul internațional masculin (le volei 
(rezervat echipelor de juniori), care se des
fășoară în prezent la Lublin (Polonia), se
lecționata Poloniei a învins cu scorul de 
3—0 (16—14, 15—6, 15—4) echipa R. D Ger
mane. într-un alt joc, reprezentativa Unga
riei a dispus cu 3—2 (15—8, 15—11, 8—15, 
11—15. 15—10) de formația Franței.


