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Edifia jubiliara a „internaționalelor" de înot

„Luați locurile!"
entru un spectator neavl- 
zat — intrat întîmplător 
intre cei 4 pereți ai unei 

" piscine, intre care unul, 
se zice, trebuie să fie neapărat 
de sticlă — lumea aceasta a 
natației, care bordează dreptun- 
ghiul de apă cu o obstinență pe 
care mulțl n-o înțeleg și puțini 
o scuză, lumea aceasta, zic, pare 
la prima vedere pe undeva stra
nie.

Sentimentul acesta, ți-l oferă, 
înainte de toate, neobișnuita in
timitate a acestui univers care
— de la cronometrori șl până la 
puținii spectatori numărați nu o 
dată pe degetele mîinilor — este 
aproape mereu același.

De la .concurs la concurs, indi
ferent de anotimp, indiferent de 
„afiș".

...Ieri dimineață, la piscina de 
la „23 August" — trufașă gazdă 
tindră a înotătorilor din nouă 
tari veniți să-și adjudece titlurile 
de campioni internaționali ai Ro
mâniei — totul s-a consumat 
normal, fără spectacol, fără sen
zațional, fără explozii, fără di
latări de pupilă. Așteptarea cea 
mai pământească a oricăruia din 
puținii, dar fidelii familiari ai 
înotului.

Era cald și o liniște, dacă vreți, 
nesportivă — oh, am uitat șa
hul ! — uzurpată la intervale
egale de strigătul acela de mue
zin care invita la „luarea locu
rilor" șl de pocnetul dureros 
al pistolului

N-a fost galerie, dar parcă se 
aștepta cineva, la așa ceva...

„Azzurrinele" — între care stu- 
dentesa milaneză Patricia Pasetti 
aduce izbitor cu chipul jucăuș 
al Ritei Pavone — stăteau în
tinse direct pe pardosea făcînd 
parcă plajă, in timp ce înotă
toarele din R.D.G. — le vedeam 
prin peretele de sticlă — se 
plimbau prin parc, cu capetele 
ascunse în prosoape, asemenea 
unor beduini ciudați...

Anca Groza, într-un costum 
singerlu, cîștiga una din preli
minariile probei de „liber** fete, 
iar Radu Toroceanu, bătrînul 
„lup de mare" al natației ro
mânești, trebăluia, cu o rîvnă 
nebănuită la. o vtrstă atît de 
frumoasă, între masa presei și 
cea a oficialilor.

Tolea Grințescu, fosta vedetă a 
naționalei de polo, își nota, 
conștiincios, într-un carnet se
cundele înregistrate în dreptul lui 
Florin Lazăr, și dădea din cap
— părintește — rostind., probabil, 
niște povețe neauzite de noi cei
lalți.

...Era cald. O fetiță de vreo 10 
ani — concurentă plină de im
portanță, cu șanse și palmares 
încerca apa cu palma, și gestul 
ei. în alt context cu siguranță 
hilar, mi s-a părut a avea în el 
ceva atît de matur, de serios, 
incit instinctiv mi-a venit în 
minte cuvîntui comuniune.

Se auzea de undeva, plutind 
peste noi, vocea tinguioasă a 
crainicului, una dintre acelea pe 
care le bănuiești capabile să în
tâmpine cu ton 
plare, bună și 
tristă.

Și în timpul 
alți opt băieți . , 
pieptul apei, în luptă 
dele, cu adversarii, cu 
șiși...

egal orice Intim 
rea, veselă și

acesta, 
vtnjoșt

in bazin, 
spărgeau 

cu securi’ 
ei tn-

Ovidiu IOANITOAIA

împreuna cuSlavic campionul sprinterilor, este premiat 
sovieticii Giliarov și Nikulcin

Performerul

zilei

Fază din meciul Dinamo
Foto i T. MACARSCHI

zv -Ir
IDinamo

Medicina. în fotografie dinamovistele resping printr-un 
blocaj reușit

La 23 de ani, 1,75 m și 73 
kg, studentul timișorean Va- 
sile Costa are o bogată carte 
de vizită : multiplu campion 
și recordman național, dublu 
campion balcanic, de trei ori 
învingător consecutiv în „Ma-

rele premiu al orașului Brati
slava" și 7 titluri de campion 
internațional al României.

Practică acest sport de 10 
ani cu o seriozitate demnă de 
a fi luată ca exemplu de toți 
tinerii noștri înotători, atin- 
gînd cu ușurință performanțe 
de bună valoare europeană. 
Demnă de subliniat maturita
tea cu care-și dozează efortu
rile în fiecare concurs, indi
ferent de adversarii pe care 
îi are in culoarele învecinate. 
O a doua pasiune a acestui 
viitor inginer electrotehnic 
— modelele de avioane în mi
niatură.

DESFĂȘURAREA ÎNTRECERILOR
■>

Peste 200 de înotători din 8 
țări — reprezentanții Greciei 
sînt așteptați în cursul zilei 
de astăzi — au luat startul în 
micul maraton nautic pe care 
ni-1 prilejuiește ediția jubilia
ră (a X-a) a Campionatelor 
internaționale ale României.

Trei viotorii ale culorilor 
țării noastre, toate în probe 
masculine, și două performante 
de valoare europeană — Sla
vic 55,6 la 100 m liber și Costa 
69,8 la 100 m bras — ne-au 
oferit primele satisfacții, tn 
rest însă, cifrele din fișele 
cronometrorilor reflectă posi
bilitățile medii (pe plan inter
național) ale celor ce se în
trec în aceste zile sub acoperi-

șul noii piscine 
gust".

de la „23 Au-

PRIMUL CAMPION 
MARIAN SLAVIC

doua lungime, Slavic se des
prinde incet și sigur de urmă
ritorii săi, ciștigînd in 
timp ce reprezintă un nou 
cord al internaționalelor

55.0,
ro

dinții 
bloc- 

_______ ___ ___ rapizi 
sprinteri, doi reprezentanți al 
Uniunii Sovietice și șase spor
tivi români. Chiar de Ia pri
mii metri, campionul și record
manul țării, Marian Slavic, 
impune ritmul. Giliarov și Ni
kulcin îi prind, însă, repede 
plasa. La 50 m se întoarce 
după 26,0, destul de mult pen
tru a se înregistra o perfor
manță de valoare. In cea de *

Conform tradiției, cea 
finală a zilei a adus pe 
starturi pe cei mai

FESTIVAL ITALIAN

fă-Finala sprinterelor nu a 
cut decît 6ă tranșeze — pentru 
moment — o mai veche riva 
litate a „sutistelor" peninsu 
lare. După cronometrele din 
serii, Mietta Strumolo pornea 
favorită. Desfășurarea întrece-

Adrian VASILIU 
Gh. LUCIAN

(Continuare In pag. ala)

In divizia A, la volei,
Medicina

(f) 3-0
întîlnirea dintre Me

dicina și Dinamo 
București, desfășurată 
joi seara în sala din 
Șos. Ștefan cel Mare, 
s-a consumat pe par
cursul a 90 de minute 
și a revenit dinamo- 
vistelor. Jocul a fost 
presărat cu faze fru
moase din partea am 
belor echipe. Medici
na a opus o dîrză re
zistență în seturile I 
și III, obligîndu-le pe 
adversare să se între
buințeze la maximum, 
în ultimul set Medici-

na a condus cu 14— 
10, dar a comis unele 
greșeli de care dina
movistele au profitat. 
Scor 3—0 (14, 
pentru Dinamo.

★ '
Azi, în sala Con

structorul, începind de 
la ora 17, divizionara 
Constructorul întîlncște 
echipa L.R.S. Lodz (Po
lonia) apoi, in conti
nuare, formația mascu
lină a Școlii sportive 
nr. 1 joacă cu S.R.S. 
„Spolem" Lodz.

N. MATEESCU

! NUMAI
i AMINTIRI?

I
I

IN

STEAUA V.f.L. GUMMERSBACH,
0 PARTIDA DE MARE AIRACEIE
CADRUL SEMIFINALELOR „C.C.E." LA HAND

BAL MASCULIN
cadrul semifinalelor 
i campionilor euro- 
la handbal masculin

In
„Cupei 
peni“ I 
sc intilnese — simbătă, ora 
19, în sala Floreasca -lin 
Capitală — echipele STEA
UA și V.f.L. GUMMERS
BACH Meciul tur dintre 
campioanele României și 
R.F. a Germaniei va fi 
arbitrat de cehoslovacii 
Dolezal și Voreth. Iată Io
turile celor două formații:

STEAUA : Dincă, Belii — 
Gruia, Goran, Oțelea, Ga- 
țu, Marinescu, Popescu, 
Cristian, Savu, Iacob, Coa-

să, Speck — antrenor
Otto Thelman ;

V.f.L. GUMMMERSBACH: 
Podak, Kater — K. Brandt, 
Ringelbach, Bolger, Feld- 
hoof, Keller, J. Brandt, 
Westebbe, Schmidt, Kos- 
mehl, Braunschweig — an
trenor dr. Horst Drei- 
schang.

Meciul va fi televizat.
Echipa V.f.L. Gummers

bach urmează să sosească 
în cursul zilei de astăzi in

Capitală.
Meciul retur, Ia 14 aprilie.

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE

I
I
I
I

matorii sporturilor cu motor 
își amintesc cu nostalgie de 
concursurile motocicliste care 
aveau loc, cu mai mulți ani 
în urmă, aproape in fiecare 
duminică pe străzile din ju- 

Arcului de Triumf. Fără a ne referi 
alte amănunte în privința circuitelor 
viteză de la Șosea, reamintim doar 
acum 15—20 de ani motociclistii 

aveau publicul lor, care, pe ploaie, 
pe vini și pe arșiță, venea la con
curs în număr impresionant de mare. 
Cine ar putea să uite că la unul din 
circuitele bucureștene și-au plătit bile
tul de intrare peste 100 000 de oameni, 
cifră care poate fi astăzi invidiată 
chiar si de cele mai renumite stadioa
ne de fotbal ? Pe atunci, la noi în țară, 
așii curajului și îndemînării se bucurau 
de o popularitate cu nimic mai pre
jos decît „vrăjitorii" balonului, rotundî 

Și cu toate că ne-am reamintit me
reu de întrecerile de pe șoselele din 
jurul Arcului de Triumf, mai palide și 
mai neputincioase ni s-au părut de la 
un an la altul cuvintele așternute pe 
hîrtie, întrucît aceste concursuri au dis
părut, cu timpul, total. Dacă provincia 
își mai păstrează tradiționalele ei con
cursuri, care atrag mii de privitori,.Ca
pitala a rămas numai cu amintirile,I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I evocate de fiecare datâ în cadrul con
sfătuirilor periodice ale federației, de
— ții- — «IrM-z-trsT-rxi-t rnro.ci mnî nn*î-

I
I

ETAPA DIVIZIEI A LA BASCHET
etapa a XV-a a di- 
la baschet

I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

Ieri, în 
viziei A 
au fost înregistrate 
rele rezultate :

feminin, 
următoa-

TG. 
53— 
cele

POLITEHNICA
REȘTI — CRIȘUL 
86—51 (37—31). Publicul

BUCU- 
ORADEA 

a 
putut urmări o primă repri
ză echilibrată și spectaculoa
să. în care orădencele s-au 
ridicat permanent la valoarea 
adversarelor lor. Apoi, supe
rioritatea tehnică și tactică 
a bucureștencelor și-a spus 
cuvîntui, mai cu seamă că 
oaspetele au cedat, treptat, 
fizic și psihic. Au înscris : 
Diaconescu 24, Savu 23, De- 
metrescu 2, Ghiță 13, Taflan 
18, Ciocan 6 pentru învingă
toare, respectiv Vigh 2, Boca 
7, Horvath 6, Balogh 6, 
dor 14, Mihuț 6, Ghiță 8. 
vaci 2. Au arbitrat bine 
Chiraleu și P. Spiru. 
DIACONESCU-coresp.).

I.E.F.S. — MUREȘUL 
MUREȘ 59—58 (33—23, 
53). A fost unul dintre 
mai frumoase meciuri femi
nine desfășurate în ultima 
vreme în Capitală. A sur
prins vigoarea cu care mure- 
șencele și-au apărat șansele 
Și doar faptul că în ulti-

RAPID
„CUPA

A CUCERIT 
DE IARNA"

meciurilor dis-

Bo- 
Co- 
Gh.
(D.

In pauza
putate in sala Giulești a 
avut loc festivitatea de pre
miere, de către C.M.E.F.S. 
București și Administrația 
Loto-Pronosport, a echi
pei feminine Rapid, cîști- 
gătoarea „Cupei de iarnă", 
și a următoarelor clasate 
în această competiție, Li
ceul nr. 35 și Progresul.

RAPID — CONSTRUCTO
RUL BUCUREȘTI 64—53 
(43—31). Baschetbalistele de 
la Constructorul au fă
cut un meci curajos în fața 
campioanelor care, lipsite de 
aportul lui Bițu, au trebuit 
să facă eforturi pentru a cîș- 
tiga. Au înscris : Chiraleu 17, 
Racoviță 16, Nicola 12, Fe- 
renez 12, Vasilescu 4, Ivano- 
vici 3 pentru Rapid, respec
tiv Pruncu 10, Odobescu 13, 
Maracu 9, Gugu 10, Sandu 
11. Au arbitrat bine I. Pe- 
truțiu și S. Filoti. (GH. BUI- 
CLIU-coresp.).

Azi, finala „Cupei de iarnă"

DINAMO
STEAUA

mele 11 secunde (la scorul 
de 53—51) au încercat să 
transforme două aruncări li
bere, în loc să renunțe la ele, 
le-a privat de victorie. Re
marcăm jocul excelent pres
tat de Salcu (IEFS), autoarea 
a 20 de puncte. Bun arbi
trajul prestat de cuplul C. 
Negulescu — A. Atanasescu. 
(F. SIMION-coresp.).
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiii

PROGRESUL BUC. — 
VOINȚA BRAȘOV 62—61 
(26—27). Avînd cîteva in
disponibilități, bucureștence- 
Ie au cedat la limită în 
fața brașovencelor, din rîn- 
dul cărora s-a 
prin precizia 
la coș Șiman 
arbitrajul M. 
Vodă). (P.I.).

evidențiat, 
în aruncările 
și Vogel. Bun 
Aldea — M.

A.S.A. CLUJ
69—51 (38—23).
a oferit un joc de slab ni
vel tehnic, cîștigat categoric 
de A.S.A. (M. RADU-coresp.)

— „U" CLUJ 
Derbyul local

Astăzi1, de la ora 18,30, 
are loc, în sala Dinamo, 
meciul de baschet mascu
lin dintre echipele Dina
mo și Steaua,

întîlnirea va decide cîș- 
tigătoarea „Cupei de iar
nă". organizată pentru 
echipele divizionare de 
către C.M.E.F.S, Bucu
rești.

BRIGADĂ DE ARBITRI ROMÂNI 
LA MECIUL TURCIA - GRECIA (juniori)

Meciul retur Turcia — Grecia, din preliminariile turneului de 
juniori U.E.F.A., care va avea loc la 15 aprilie, va fi condus 
de o brigadă de arbitri români, compusă din Al. Pîrvu — la 
centru, N. Petriceanu și N. Cursaru — la linie.

^\\\\\\\\«^^^

LUPTĂTORI ROMÂNI IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
Tradiționalul turneu al 

Eliberării la lupte greco-ro
mane și libere, organizat a- 
nual de federația de specia
litate a Ungariei, are loc, in 
aceste zile, la Budapesta. A- 
lături de luptători din Bul
garia, U.R.S.S.. Cehoslova
cia, Polonia participă și 
sportivi din țara noastră.

La greco-romane: Gh. Ber 
ceanu (cat. 48 kg), Gh. Stoi 
ciu (cat. 52 kg), C. Vîrfrjsi 
(cat. 62 kg), E. Hupcă (cat.
68 kg), N. Neguț (cat. 90 kg) 
și FI. Chițu (cat.+ 100 kg) i 
la libere: I. Arapu (cat. 
kg), C. Ardeleanu (cat. 
kg), V Țigănaș (cat 82 
I. Mai ton (cat. 90 kg).

de 
va 
ș'

48
74 

kg)

Sezr nul internațional
lupte din țara noastră se 
inaugura în zilele de 11 
12 aprilie, cind orașul Brăi
la va găzdui triunghiularul 
reprezentativelor de lupte li
bere ale României — R.F a 
Germaniei și Ungariei.

HK

I
I
I
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A COMISIEI CENTRALE
DE MEDICINĂ SPORTIVĂ

către foștii alergători care-și mai păs
trează, undeva, neatinsă, pasiunea cu 
care își disputau întîietctea în urmă 
cu două decenii.

Cunoscînd aceste adevăruri, e tim
pul — poate — să îndreptăm ceea ce 
s-a greșit si să reînviem concursurile 
de altădată. în București s-au ame- 

i în noile
cartiere, nenumărate străzi care pot 
deveni piste de întrecere. Uitînd far
mecul reuniunilor de motociclism și ig- 
norînd succesul de care s-au bucurat 
ele, unii ar înclina să spună că aceste 
concursuri n-ar mai prezenia atîta in
teres pentru spectatorul bucureștean — 
atras astăzi de un bogat și variat pro
gram competitional. S-ar mai puțea 
invoca faptul că organele de miliție 
nu-și vor da asentimentul — de teama 
eventualelor accidente — pentru re
luarea curselor de viteză. Dar dacă 
în București s a găsit un traseu adec
vat curselor automobilistice, de ce nu 
s-ar putea desfășura — poate pe ace;

najat și asfaltat, mai ales 
cartiere, i

I . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilasi parcurs sau altul — și întreceri 

pe motociclete ? De altfel, participam 
tii la recenta plenară anuală a foruluiții la recenta plenară anuala a torului 

Ide resort gîndesc același lucru și vor
să readucă in actualitate, cit mai cu- 
rînd, tradiționalele concursuri de mo- 

I tociclism ale Capitclei. Le dorim suc- 
| ces deplin I T,dqn |0AN|țESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI
ȘCOLARE LA VOLEI

a avut loc tn 
ședinfa trimestri- 
lucru a Comisiei 
de Medicină S'por- 

lucrările comisiei

Recent 
Capitală 
ală de 
Centrale 
tivă. La
a participat tov. conf. dr. 
Emil Ghibu 
te al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport.

Cu acest prilej au fost 
discutate și avizate re
gulamentele și instrucțiu
nile de funcționare ale u- 
nităților rețelei de 
nă sportivă.

De asemenea, a 
cultată informarea 
activitatea medicală desfă
șurată in trimestrul intii la 
Ioturile olimpice și repu
blicane și informarea pri
vind manifestările științifi
ce medico-sportive interne 
și internaționale din anul 
1970.

In urma discuțiilor pur
tate au fost avizate regu
lamentele și instruețiu iile 
pr'zeitate, urmînd ca ele 
să fie supuse spre aprobare 
conducerilor Ministerului 
Sănătății și Consiliului Na
țional pentru Educație Fi
zică și Sport.

Totodată au fost adoptate 
o serie de măsuri privind 
activitatea medicală la lotu
rile olimp'.ce și republicane.

vicepreședin-

mcdicl-

fost as
pri vi nd

O fază greu de explicat (meciul Politehnica — 
Crișul}: 5 jucătoare in căutarea balonului 

buclucaș

Intre 7 șl 11 aprilie 
Sibiul găzduiește tur
neul final 
școlare și de 
volei.

Participă 
rele celor 12 
sp. Bacău, 
București,

al diviziei 
juniori la

cîștigătoa- 
! serii : Șc.

Șc. sp. 2 
Șc. sp. 1 

București, Liceul 2 Km.

Vilcea, Șc. sp. Brașov, 
și Liceul N. Bălcescu 
Cluj — la feminin ; Șc. 
sp. Buzău, Șc. sp. 2 
București, Șc. sp. 1 
București, Liceul 2 Rm 
Vilcea, Liceul N. Băl
cescu Cluj și Șc, sp. 
Timișoara — la mascu
lin.

COMITETELE FEDERAȚIILOR SPORTIVE
FORURI DE DEZBATERI RODNICE

• Comitetele federale pe drumul maturizării 0 Succese remar
cabile în competițiile internaționale, dar numeroase deficiențe 

în creșterea numărului sportivilor de valoare • Legătura directă 
dintre munca antrenorilor din cluburi și de lot și valoarea per
formanțelor în orice rnmură sportivă 0 Calitatea antrenamen
telor — aspect cu multe rezerve neexploatate r Educația, dis 
ciplina în competiții — domenii care necesită eforturi susținute 

și continue
ezbaterea amplă, pune
rea în centrul discuțiilor 
a problemelor hotărîtoare 
actuale și de perspectivă 

- în contextul obiectivelor sta
bilite cu prilejul Conferinței miș
cării sportive din 1967 — lupta 
de opinii șt propuneri realiste au 
caracter Dat reuniunile comite
telor federațiilor sportive. Acțlu-

nea, recent încheiată, desfășura 
tă pe baza îndrumărilor stabi
lite printr-o strînsă conlucrare, 
între Biroul C.M.E.F.S. și con
ducerile federațiilor, a marcat un 
progres simțitor în maturizarea 
acestor organisme de conducere 
a federațiilor, cu atribuții atît de 
importante în dezvoltarea fie
cărei ramuri de sport.

Prezența tn comitetele federale 
a unor activiști voluntari șl spe
cialiști din multe părți ale țării, 
cu îndelungată experiență am
plificată de multă pasiune și 
temeinice cunoștințe organiza
torice șl tehnice a început râ 
transforme aceste organisme în 
adevărate foruri de dezbatere a 
principalelor aspecte și sectoare 
de activitate ale ramurilor spor-de activitate ale ramurilor 
tive.

în ședințele comitetelor
rale, atît dările de seamă
liscuțiile particlpajiților_ au sub-

DE
liniat ROLUL. HOTĂRITOR 
SPRIJINULUI

ARTID ȘI
>1 TAREA

fede- 
cit și

ACORDAT
IN DEZ- 
SPORTI-

GUVERN 
MIȘCĂRII

dr. Emilconf.
vicepreședinte al

GHIBU
CNEFS
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DRUMUL SPRE CEA MAI ÎNALTĂ TREAPTĂ A PODIUMULUI

SOLIDITATEA SISTEMULUI DEFENSIV
Șl VARIETATEA ATACULUI - PRINCIPALELE 

CALITĂȚI ALE SELECȚIONATEI ROMÂNE
Subliniam într-un 
material prece
dent că principala 
calitate a selecți
onatei masculine 
de handbal a Ro
mâniei, proaspăt

campioană a lumii, dar in- 
scriindu-și pentru a treia, cară 
numele în acest palmares de 
onoare, a fost aceea a unei 
perfecte omogenități valorice. 
Pe acest fond de unilate, de 
coeziune, reprezentativa țării 
noastre a putut aborda în 
Franța, cu succes, cu seninăta
tea pe care o conferă automat 
încrederea deosebită în forțele 
tale și ale coechipierilor tăi, 
chiar și cele fhai dure bătălii.

Nu este greu de înțeles și 
acceptat, însă că, numai cu 
acest „atu" în mină handbaliș- 
tii români nu ar fi putut cîș- 
tiga toate rundurile ajungînd 
în cele din urmă pe fotoliul 
de onoare al învingătorilor.

La activul selecționatei noas
tre se află trecute și alte „ar
me" tactice, tehnice, sau chiar 
fizice. Dintre acestea un loc 
specia] l-a ocupat EFICIENȚA 
(pe un fond cit mai aproape 
de spiritul regulamentului) 
SISTEMULUI DEFENSIV. Se 
știe că organizarea apărării, 
învățarea unor scheme tacti
ce legate de o cit mai bună 
aeoperire a propriei porți sau 
antrenarea procedeelor tehnice 
cu eficiență, în momentele de
fensive, constituie încă motive 
de înfrigurate căutări ale teh
nicienilor de pretutindeni. De 
cele mai multe ori, sub pre
siunea unor competiții ce se 
apropie, aceste lucruri sînt tra
tate superficial — rezolvarea 
sarcinilor defensive rămînînd 
aproape exclusiv pe seama 
forței, a folosirii cu subtilita
te a faulturilor, a unui joc 
obstructionist, simplu în fond, 
prjn maniera lui : întrerupe
rea frecventă a acțiunilor ad
versarului. Firește, tot prin 
faulturi, dar comise fără os
tentație, ci — dacă putem 
spune așa ceva — cu „deli
cateță”.

Antrenorii noștri au proce
dat cu totul altfel. Intuind că 
o bună apărare macină încet, 
dar sigur, forțele adversarului, 
s-au preocupat de găsirea li
nei formule defensive, care să 
pună fericit în evidentă prin
cipalele calități tehnice și fi
zice ale componenților totului 
și care — în același timp — 
să pună probleme adversari
lor în limitele permise de re
gulament. In acest scop, cen
trul apărării echipei noastre 
a fost „cedat" unor jucători 
înalți : Gruia (1,92 m). Kic- 
sid (1,94 m) și Gunesch (1,97 m). 
Soluția a produs, la început, 
surprindere, mai ales că din
tre acești trei „mușchetari”, 
doi erau debutanți în „rolul 
de titulari" ai formației de 
bază. Ba, mai mult, Gabriel 
Kicsid era considerat de con
servatori prea crud (21 de ani) 
pentru dificila misiune de „ax" 
al întregii apărări. în ciuda a- 
cestor parări pesimiste, antre
norii au perseverat, consolidînd 
aepst sistem. Pe extreme 
au fost plasați doi jucători 
cu un mare grad de tehnici
tate, cu experiență ; Oțelea și 
Gațu, tocmai pentru că era 
bine cunoscut faptul că pă
trunderile prin aceste zone se 
fao în general prin acțiuni 
individuale în viteză și cu 
ajutorul fentelor sau al dri
blingurilor. în fața acestei li
nii de 5 jucători a acționat

acel „+1“, care a fost inepui
zabilul Samungi, un veritabil 
„vulpoi", cu o excelentă pri
vire periferică, cu o bună in
tuiție a, jocului, cu starturi 
fulgerătoare — care prin de
plasările sale, prin marcajul 
efectuat, a deranjat teribil cir
culația echipelor adversare, e- 
fectuată cu scopul de a muta 
din loc zidul (și la propriu și 
la figurat...) format de cei trei 
„stilpi" din mijlocul apărării 
noastre. Acest sistem defensiv 
de bază a fost folosit in per
manență, înlocuirile efectuate 
în timpul jocurilor fiind re
zolvate fără ea principiul să 
fie alterat.

Cu o asemenea apărare, e- 
chipa României primea goluri 
numai după ce adversarul fă
cea eforturi deosebite (cel mai 
mare număr de puncte la „pa
siv” într-un meci : 15 1). Chiar 
și cele mai ambițioase și va
loroase — sub aspect tehnic și 
tactic — formații au cedat trep
tat, epuizîndu-și repertoriul în 
repriza secundă, cînd repre
zentativa noastră se detașa 
DESTUL DE FACIL. Din a- 
cest motiv, conduși nu de 
puține ori în primele minute, 
handbaliștii români și-au păs
trat calmul, conștienți de efi
ciența tacticii lor. Chiar și in 
meciul final, unde formația 
R. D. Germane a încercat to
tul, făcînd o incredibilă risipă 
de energie, SELECȚIONATA 
ROMANA A EVOLUAT CALM, 
CU LUCIDITATE, PE FON
DUL UNEI SĂNĂTOASE ÎN
CREDERI ÎN FORȚELE PRO
PRII.

în ceea ce privește atacul, 
arma principală a jucătorilor 
români a fost alternarea cu 
pricepere a jocului pozițional 
cu cel al unei rapide circulații 
a mingii și a jucătorilor de pe 
semicerc. în fiecare din aceste 
situații — folosite cu o re
marcabilă inteligență și cu un 
apreciabil simț tactic — e- 
chipa română a etalat combi
nații variate, pregătite serios 
și — ceea ce este mai impor
tant — aplicate aproape cu re
gularitate în funcție de mo
mentul de joc. Bagajul cu ast
fel de combinații adus de ju
cătorii români în Fra,nța a 
fost atît de... variat, incit, pe 
bună dreptate, antrenorul for
mației R. D. Germane, Hainz 
Seiler, declara după epuizanta 
finală a C.M. : „A cîștigat e- 
chipa mai bună. Mă întreb — 
CUM POATE FI ÎNVINSA A- 
CEASTĂ SELECȚIONATĂ RO
MANĂ, CARE TE SURPRIN
DE LA FIECARE JOC. LA 
FIECARE ACȚIUNE ?“ Nota 
bene : este afirmația unui re
putat tehnician, care a studiat 
temeinic jocul handbaliștilor 
români !

în sfirșit, ar mai trebui să 
înscriem printre calitățile e- 
chipei campioane mondiale (au 
existat și lipsuri, dar despre 
ațestea într-un material vi
itor) și pe aceea a unei ju
dicioase pregătiri fizice. Do
zate excelent, fără să epuizeze 
prematur jucătorii, acumulate 
diferențiat, în funcție de struc
tura fizică a fiecărui compo
nent al lotului — forța, viteza, 
rezistența, rezistența în regim 
de viteză și alte componente 
ale acestui capitol de pregă
tire au influențat pozitiv e- 
voluția echipei, DÎNDU-I PO
SIBILITATE SĂ REZISTE 
CHIAR ȘI LA CELE MAI 
DURE ȘOCURI. Și au fost 
destule...

Nu încape îndoială că au

mai existat și alte calități. 
Sint insă lucruri de amănunt, 
de pură tehnicitate, care își 
vor găsi locul în analiza pre
gătirii și comportării echipei 
la C.M., ce o va efectua fede
rația prin colegiul de antre
nori. Noi am evidențiat pe cele 
mai importante, așa cum le-am 
găsit notate în carnetul ce ne-a 
însoțit, fidel, în peregrinările 
noastre prin sălile de sport 
de la Paris. Amiens. Caen sau 
Lyon. Adică, pe drumul pe 
care s-a făurit această mare 
performanță a sportului ro
mânesc...

Călin ANTONESCU

REÎNCEP CAMPIONATEEE
Simbătă — o singură partidă — 

șl duminică se reiau campiona
tele naționale de handbal. Clasa
mentele arată astfel :

NÂTÎOSÂlf Bf HANDBAL
4. I.E.F.S. 18
5. Rulm. Bv. 18
6. Progresul 18
7. Consir. Tim. 18
8. Voința Od. 18
9. Rapid 18

10. C.S.M. Sibiu 18

828 175-161 18
639 219-228 15
639 225-255 15
6 2 10 181-195 14
5 3 10 187-204 13
3 2 13 177-227 8
2 3 13 152-211 7

Masculin

1. Steaua Buc. 15 14 0 1 327-219 28
2. Din. Buc. 15 11 1 3 245-187 23
3. „U“ Cluj 15 9 0 6 220-219 18
4. „UJ Buc. 15 7 2 6 225-215 16
5. Pollt. Timiș. 15 6 3 6 229-220 15
6. Din. Bv. 15 6 2 7 240-245 14
7. Voința Buc. 15 5 3 7 259-237 13
8. Mln. B. M. 15 4 2 9 223-281 10
9. Din. Bacău 15 4 1 10 243-275 9

10. Rafinăria Teleajen
15 2 0 13 199-262 4

Programul primelor jocuri este 
următorul : masculin : Voința
București — Dinamo Brașov ; U- 
niversitatea Cluj — Dinamo Ba
cău. Feminin : Rulmentul Bra
șov — Confecția București; IEFS 
— Progresul (se dispută sîmbătă); 
Constructorul Timișoara — Uni
versitatea București; Voința O- 
dorhei — Universitatea Timișoa
ra ; C.S.M. Sibiu — Rapid.Feminin

1. „U“ Timiș. 18 16 2 0 233-168 34
2. „Uu Buc. 18 13 2 3 241-189 28
3. Conf. Buc. 18 13 2 3 235-192 28

TRAGEREA LOTO 
A PRIMĂVERII

La 10 aprilie ac. se va 
desfășura tradiționala tragere 
Loto a Primăverii care oferă 
participanților numeroase și 
atractive premii.

în primul rînd vom amin
ti autoturismele. Se vor a- 
corda în număr NELIMI
TAT • DACIA 1300, DACIA 
1100, MOSKVICI 408. SKO
DA 1000 MB și TRABANT 
601.

O deosebită atracție este 
constituită de către excursi
ile peste hotare. Se oferă a- 
trăgătoare excursii în Japo
nia cu vizitatea EXPO ’70. 
care va avea loc la Osaka ; 
la PARIS cu o durată de 
circa 8 zile și excursii în 
U.R.S.S. (partea sudică) cu o 
durată de 15 zile. Toate aces
te excursii se acordă în nu
măr NELIMITAT.

Se mai atribuie premii în 
numerar de valoare variabi
lă și premii fixe în bani.

Pentru atribuirea tuturor 
acestor premii se efectuează 
5 extrageri, în 3 faze. în 
total vor fi extrase 36 de 
numere.

Premiile vor fi acordate 
pe 25 de categorii.

Cu variantele de 15 lei a- 
veți dreptul de participare 
la toate extragerile cu șanse 
mari de cîștig.

Vînzarea biletelor începe 
astăzi 3 aprilie, iar ultima zi 
este joi 9 aprilie a.c.

Procurați-vă biletele din 
vreme.

• Tragerea Loto de astăzi 
va avea loc la București în 
sala din strada Doamnei nr. 
2 cu începere de la ora 19 
Tragerea va fi radiodifuzată 
după care va urma un film 
artistic. Intrarea liberă.

ARTA MIȘCĂRII
0 PRIMĂVARĂ 

ÎNSORITĂ?
Luna aprilie 

marchează star
tul „maratonu
lui" competițio- 
nal al gimnasțicij

---- sportive din acest 
an, cursă---deosebit de difi
cilă dat fiind că pe traseul 
ei, care se-ntinde în timp
din primăvară pînă în toam
nă, sînt presărate o serie dc 
„obstacole", dintre care ulti
mul este și cel mai dificil 
— campionatul mondial. 

Ultjmji pași se cer a fi 
fără ezitări, fără penalizări, 
pentru că altfel ne-am po
ticni atît de tare îneît ne-am

QRAMI
SPORTIV INTER IM
Starturi și reluări...

Primăvara a cîștigat (o 
simțim cu toții) „teren" 
și s-a instalat, statornic 

sperăm, pretutindeni. Inclusiv 
in... panoramicul sportiv săp- 
tăminal, adueîndu-i retușuri 
consistente și dăruindu-i des
tule lucruri, inedite. E drept, 
a durat cam mult, dar...

★

Am putea spune că e săp
tămâna handbalului. Pen
tru că „7“-le Stelei în

cearcă (să-i dorim succes !) să 
treacă și de semifinale. Dar, 
mai ales, pentru că se reiau 
întrecerile oficiale din cadrul 
campionatelor naționale la a- 
cest sport care, spuneam într-un 
nu prea îndepărtat editorial, 
ne aduce de ani de zile aur 
și mândrie. Dublul start meri
tă, credem, capul de afiș al 
panoramicului.

★

Am putea spune, de ase
menea, că e SAPTAMI
NA NAT AȚIEl. Pentru 

că — începute joi — „inter
naționalele" din noua și mo
derna piscină au multe argu
mente să solicite un loc de 
frunte în agenda competițio- 
nală a săptămînii. Poate și nu
mai pentru simplul (!?) fapt că 
înotători din 9 țări își . vor 
disputa medaliile in 29 de fi
nale !

★

De la noul bazin „23 Au
gust", la Floreasca... 
Start intr-o ediție a cam

pionatului de polo pe care 
o dorim răspuns convingător 
la toate întrebările care fră
mântă astăzi lumea acestui 
sport, altădată atît de aproape 
de consacrarea europeană. 
Campionatul debutează cu o 
nouă formulă de disputare — 
simbătă și duminică, in Capi
tală. fiind programate toate 
echipele. Să fie, oare, aceasta 
cheia succesului, pierdută de 
nu se știe cine, acum cîțiva 
ani?...

D
★

in obișnuință, am exclus 
din panoramicul săptă
mînii campionatul de

fotbal. Așa incit vom continua
turul de orizont in celelalte
sporturi.

Colegii care răspund de ru
brica de baschet apreciază că 
duminică va fi o etapă „cal
mă", fără surprize. Cei de la 
volei, în schimb, atrag atenția 
asupra celor două derbyuri 
care nu admit... pronosticu
rile : Rapid — Dinamo (mas
culin) și Dinamo — Universi- 
tea Timișoara (feminin). Si 
incă ceva ; merită să fie ur
mărite toate meciurile în care 
echipele amenințate de „lan
terna roșie" vor încerca să... 
iasă la lumină.

★
—. uține lucruri speclaculoa-
J-* se la rugby, la această 

oră a absenței uneia din 
fruntașele acestui sport: Gri- 
vița Roșie, după cum se știe

plecată în turneu în Franța. 
Etapa nu are, nu doar din 
această cauză, „sare și piper". 
Steaua și Dinamo susțin parti
de aparent fără probleme, așa 
că... Dar, s-au mai văzut, 
în rugby, multe infirmări de 
pronosticuri.

★

Pe lista „reluărilor" se în
scrie și returul campio
natul național de box pe 

echipe (în București etapa 
inaugurală programează — in 
sala Floreasca, de la ora 18 — 
meciul Metalul — Steaua) care 
poate aduce un plus de cali
tate și spectaculozitate aces
tei importante competiții in
terne. Nu este, desigur, nevoie 
de alte comentarii și nici de 
invitații speciale. „Careul ma
gic" își are marea lui putere 
de convingere și atracție. Să 
notăm, totuși, că — tot la s'îr- 
șitul săptămînii — mai sint 
programate partide în cadrul 
diviziei secunde (în sala Giu- 
lești : Combinata Rapid + Vo
ința București cu Metalul Plo- 
peni), ca și în sferturile de 
finală ale calificării juniorilor 
bucureșteni pentru campiona
tul național.

★

c
va

împina. Statornica și 
primitoarea gazdă a 
competițiilor mptocicliste 

asigura (ca întotdeauna)
celui de al doilea concurs re
publican, programat pe tra
seul dealului Muscel, toate 
condițiile unei depline reuși
te sportive. Așa. incit, local
nicii, excursioniștii și amato
rii de motociclism sint invi
tați din oficiu.

★

V a ciștiga Rapid titlul na
țional 2 Departe de lu
mea fotbalului, amatorii

de schi caută răspuns la pro
priile lor întrebări, deși, pri
măvara ar anunța, parcă, o 
cădere de cortină. Nu este, 
insă, așa. „Sporturile albe" își 
continuă activitatea. Pe pîrtia 
de la Stîna de Vale (o fru
moasă inițiativă a organizării 
unei „Cupe" de către Institu
tul pedagogic Oradea); la Fun
data. cu tradiționala Cupă a 
fondiștilor tineri, vîrstnici și... 
veterani.

Sint, credem, eiteva puncte 
de reper pentru programul 
sportiv al acestui sfirșit de 
săptămînă.

Silviu FLORESCU

La jocul din cadrul 
Cupei campionilor euro
peni Ia handbal masculin 
Steaua—V.f.L. Gummers
bach sint valabile numai 
carnetele de liberă intrare 
în piele roșie precum și 
cele de ziarist, cu delega
ție la masa presei.

putea rupe aripile confec
ționate, în zece ani de trudă, 
pentru zboruri la altitudini 
înalte, acolo unde plutesc 
visele olimpicilor.

Am spus zece ani ?! Vai 
ce repede trece timpul și, 
totuși, ce greu cînd aștepți 
să se înfăptuiască ceva la 
care ții mult de tot. Anul 
acesta se-mplinesc zece ani 
de cînd o echipă de gimnas
tică de-a noastră a urcat și 
a coborît pentru ultima oară 
de pe podiumul celor mai 
bune echipe din lume.

în acești zece ani. la noi 
și pretutindeni, gimnastica 
a cunoscut schimbări, trans
formări, frămîntări cu re
percusiuni roze pentru unii, 
întunecate pentru alții. în 
acești zece ani au apus și 
au răsărit „stele", s-au năs
cut și au murit echipe, unele 
chiar de tot, fără nici o su
flare. Vorbesc de echipele 
ECHIPE, cele care se-nscriu 
pe lista participantelor la 
marile concursuri avînd ce
va de spus sau, mai bine 
zis, avînd ceva de arătat, nu 
așa de ochii lumii si de flo
rile mărului.

Cu noi este altceva: am 
fost, sîntem și vrem să ne 
știm echipa cu „e“ mare de 
tipar.

Oricum ne-am suci, ori
cum ne-am învîrti, tot tre
buie să recunoaștem că zece 
ani sint prea suficienți pen
tru a ne da în vileag și a 
traduce în fapt ambițiile, 
pretențiile și posibilitățile. 
Cîțiva ani pentru mobiliza
re, cîțiva ani pentru rodare, 
restul pentru perfecționare 
și iată-ne la vremea scaden
țelor. Gata, de acum ne luăm 
locul în fotoliu, tribună sau 
masa de arbitraj și ne ui
tăm. Ne uităm, cugetăm, a- 
plaudăm sau... Doamne fe
rește !

!n fine, așa după cum 
spuneam, in luna aprilie, mai 
precis in zilele de 17—J9, 
startul în cursa maraton va 
fi dat de campionatele inter
naționale ale României și 
ecoul lor ne va însoți pe 
traseul care urmează a fi 
străbătut, alăturindu-se altor 
și altor ecouri pe care le do
rim din ce în ce mai me
lodioase... Am încredere in 
Ceampelea și în Dornea, ca 
să numesc numai capetele 
de listă, subînțelegind în a- 
celași timp tot cortegiul care 
le urmează, că vor face (a-și 
vrea să nu folosesc cuvin
tele șablon) să ne bucurăm 
să renaștem, să vedem și să 
simțim că-i primăvară, că 
au apărut florile, că in jiirtil 
nostru e mult soare, multă 
culoare.

Un buchet de flori se pre
gătește pentru voi cele care 
v-ați angajat să redresați 
gimnastica, un val plin de 
speranțe se va îndrepta spre 
sala Floreasca ; cu simpatia 
în ochi și credința în suflet 
vom veni să fim alături de 
voi. Vom strînge pumnii 
cînd veți lucra și ne vom 
rupe palmele cînd veți ter
mina cu fruntea sus.

Lăsăm acasă pesimismul 
și ideile preconcepute pentru 
a vă putea privi cu dreptate 
și înțelegere (nu îngăduință).

Vom ști să apreciem efor
tul vostru și vom acorda 
circumstanțele atenuante e- 
ventualelor „ezitări" speci
fice primului concurs de 
răspundere din an.

Despre noi știți tot ce gîn- 
dim, tot ce dorim. Rămîne 
ca voi să ne convingeți că 
primăvara poate fi însorită 
și în sala Floreasca, nu nu
mai pe alejle care o încon
joară.

Elena LEUȘTEANU

Șl DACĂ SIMȚI NEVOIA

UNUI SFAT...

IX
Știu că ai o 

fire foarte sen
sibilă. Te cunosc 
destul de bine și 
— tocmai de 
aceea — îndrăz
nesc să-ți vorbesc deschis. 
Sînt convins că la început 
ai să te superi puțin, dar 
după aceea, recitind ceea 
ce-ți scriu și reflectînd asu
pra unor lucruri petrecute 
cu tine în ultimul timp, ale 
căror cauze și urmări tu le 
cunoști mult mai bine, ai să 
găsești tăria să recunoști că 
această „discuție" este justi
ficată acum, și nu mai tîr- 
ziu, că ea îți poate fi folo
sitoare atît ție, cîț și altora.

Mergeam, în urmă cu un 
an, spre aeroportul Băneasa. 
Veneam să vă întîmpin și să 
vă felicit, pe tine și întrea
ga echipă Dinamo, pentru 
unul din multele succese ce 
le-ați adus pugilismului nos
tru. Cineva, mi-a prezentat 
atunci pe soția ta. Mi-o a- 
mintesc. Avea un buchețel 
de flori în mină și alți tran
dafiri în obraji. Tu și copilul 
tău ați fost subiectul unei 
plăcute discuții. Tu, cel mai 
bun și înțelegător soț, iar co
pilul, cel mai frumos dintre 
toți copiii. Tu, harnic și dor
nic de succese în profesie, în 
sport, în școală, iar copilul 
tău... „o să fie și mai și !“.

L-am recunoscut pe tatăl 
tău, printre miile de specta
tori ai galelor de box. Nelip
sit de la meciurile tale, 
trăiește, ca nimeni altul, 
bucuria acțiunilor ce-ți reu
șesc și tristețea clipelor de 
dificultate prin care treci, 
uneori, acolo, sus, în careul 
magic.

Ți-am arbitrat și judecat 
multe meciuri. Ești unul din
tre boxerii care nouă, oficia
lilor, nu ne creezi „neplă
ceri". Ai un stil curat, gîn- 
dești în ring, ai multe cu
noștințe tehnice. De altfel, 
toate acestea și rezultatele 
lor justifică încrederea pe 
care clubul tău și federația 
ți-o acordă, privindu-te și 
tratîndu-te ca pe un element 
de perspectivă. Ai cules, în 
ultimii ani, cîțiva lauri pre
gătitori ai cununii pe care 
ți-o dorești mult și pe care, 
împreună cu tine, dorim cu 
toții să se afle inscripția 
„Madrid -1971“ și — de ce 
nu ? — „Miinchen -1972".
Știu, ai muncit mult pentru 
aceste succese, dar numai tu 
poți spune cit de mare a fost 
și satisfacția ! Ai îmbrăcat 
în multe meciuri tricoul ce 
poartă tricolorul patriei. Ai 
cunoscut ce înseamnă gloria 
sportivă și — la cei 21 de 
ani ai tăi — îți rezervi tot 
dreptul să afirmi că... ,.a- 
cesta este numai începutul !”.

Așa este, Gyorffi, dar 
team văzut simbătă seara 
în meciul cu Todorovic și... 
nu te am recunoscut ! Ai cîș
tigat intr-adevăr, însă nu 
ți-ai onorat „cartea de vi
zită" și — ceea ce este foar
te important — nici calita
tea pe care ai avut-o de că
pitan al echipei noastre de 
tineret. Oboseala din ring nu 
era nici pe departe legată

de efortul (ne)făcut sau di 
valoarea adversarului, ci... 
de cu totul altceva, care — 
vrei, nu vrei — se află 1

Privește bine în jurul tău 
și caută să găsești (deocam
dată) singur adevăratele mo
tive. Cunoaște-i mai bine pe 
„băieții" cu care astăzi îți 
pierzi vremea la un „nevi
novat" film sau la „inofen
sive" escapade. Drămuiește-ți 
timpul și folosește-1 fructuos.

Dacă simți nevoia unui 
sfat, mergi cu multă încre
dere la antrenorii tăi. Apro- 
pie-te și deschide-ți inima 
față de maestrul Nour, cara 
a îndreptat, pe căi bune, pa
șii afiați la răspîntii ai mul
tor tineri.

Constantin CHIRIAC
P. S. !n finala campiona

tului individual de anul tre
cut, în meciul tău cu Covaci, 
eu am fost unul dintre ju
decătorii care (poate, „in
fluențați" de tinenețe și de 
perspectivele ei) te-au decla
rat învingător și... campion! 
Singura speranță care mi-a 
rămas, în urma unor păreri 
majoritare care susțineau in- 
justețea deciziei, este aceea 
că rezultatele tale ulterioare 
vor confirma și vor răsplăti 
votul de încredere pe care 
l-ai primit atunci...

Simbătă și duminică se 
vor desfășura primele parti
de din cadrul returului cam
pionatului republican pe 
echipe.

Duminică, în Capitală, de 
Ia orele 18, pe ringul din 
sala Floreasca se vor întrece 
formațiile Metalul și Steaua 
(div. A), iar dc la ora 18,30, 
în sala Giulești, combinata 
Rapid+Voința va primi re
plica formației Metalul Plo- 
peni (div. B).

în țară, sînt programate 
următoarele întilniri : divizia 
A : Oțelul Galați — Dinamo 
București, A.S.A. Tg. Mu
reș — Electroputere Craiova, 
Progresul Brăila — Farul 
Constanța ; divizia B : U.M. 
Timișoara — C.S. Baia Ma
re, Motorul Arad — C.S.M. 
Reșița, Ind. sirmei C. Tur- 
zii — Muscelul Cîmpulimiț, 
A.S.A. Cluj — Dinamo Bra
șov, Voința Satu Mare — 
C.S.M.+Voința Cluj, Crișul 
Oradea — Metalul Bocșa Ro
mână.

• între 7 și 11 aprilie, la 
Piatra Neamț, Arad, Oltenița 
și Tîrgu Mureș juniorii, cam
pioni de județe, își vor dis
puta întîietatea în cadrul fa
zei de zonă a campionatu
lui republican rezervat lor. 
Juniorii bucureșteni, care vor 
participa direct în faza fi
nală, vor evolua duminică, 
de la ora 10 pg ringul Ca
sei de cultură a sectorului 4 
(str. Turturele), în cadrul 
sferturilor de finală ale fa
zei pe municipiu.

STARTURILE PATINATORILOR
• Ultima compe

tiție de amploare 
rezervată patinaju
lui artistic este pro
gramată la începu
tul săptămînii viitoa
re, pe patinoarul

artificial din Poiana Brașov. Se 
dispută a V-a ediție a tradițio
nalului concurs republican al 
speratelor, competiție deschisă 
tuturor patinatorilor care n-au 
împlinit încă 15 ani. Paralel se 
dispută „Cupa Cutezătorii" — in 
organizarea Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor — la

care participă numai sportivi ne
legitimați.

• Patinatori români vor fi 
prezențl șl la o serie de concursuri 
internaționale, în această primă
vară. PRIMUL START APARȚINE 
TINERILOR BEATRICE HUȘ TIU
— CAMPIOANA REPUBLICANA
— ȘI SANDU DRAGOȘ, CARE 
SÎNT INVITAȚI LA RIGA, unde 
vor evolua in cadrul unui con
curs inclus in rindul festivităților 
legate de Centenarul nașterii lui 
V. I. Lenin.

• Medicul lotului de patinatori, 
pe lingă F.R. de Patinaj, este dr. 
V. Iliescu.

COMITETELE FEDERAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

VE DIN ȚARA NOASTRĂ, IN 
OBȚINEREA UNOR PERFOR
MANȚE REMARCABILE IN MA
RILE CONFRUNTĂRI INTER
NAȚIONALE DESFĂȘURATE IN 
PERIOADA ANALIZATĂ.

Din multitudinea problemelor 
discutate am căutat să le se
lecționăm, sub formă de sinteză, 
pe acelea care ni se pare nece
sar să stea în atenția comitetelor 
federale șl a celorlalte organe 
cu răspunderi în dezvoltarea ra
murilor sportive.

• Față de nivelul performan
țelor sportive românești care in 
ultimii ani s-au consolidat, atln- 
gînd valori mondiale la o arie 
mărită de ramuri sportive (14). 
numărul sportivilor legitimați și 
cu clasificare superioară este in
suficient, nu asigură menținerea 
și ridicarea, pe mal departe, a 
prestigiului cucerit cu atîtea e- 
forturi. Astfel, la gimnastică, la 
multe probe din atletism, scrimă, 
tir, volei, tenis de cîmp și de 
masă, polo, lupte libere rezerva 
imediată a sportivilor de valoare 
internațională este cu totul in
suficientă.

De aceea, se impun măsuri 
concrete și continue pentru creș
terea substanțială a numărului 
tinerilor cuprinși într-o activita
te de pregătire șl competițională 
sistematică. Printre aceste mă
suri, din propunerile și sugestiile 
înregistrate, menționăm unele 
valabile pentru toate ramurile 
sportive :

a) creșterea numărului sporti
vilor de valoare din șefiile afi
liate ale cluburilor, asoc.ițiilor și 
școlilor sportive prin depistarea 
și atragerea talentelor existente 
in număr suficient în toate ju
dețele (consolidarea actu lelor 
secții) ; în acest sens, contactul 
mai strîns al tehnicienilor din 
cluburi și secțiile afiliate ale a- 
sociațiilor cu ’ -ofesorii dc edu
cație fizică, ar tarea la diferitele 
etape ale campionatelor republi
cane școlare și de juniori re
prezintă una din căile principale 
de valorificare a talentelor — 
sarcină prevăzută în rezoluția

Conferinței mișcări! sportive din 
1967 — și implicit de creștere a 
numărului sportivilor cu reale 
perspective pentru marile per
formanțe ;

b) stabilirea de către fiecare 
federație a secțiilor de bază și 
mărirea treptată a acestora, din 
cadrul secțiilor afiliate existente ; 
aceste secții — model, întărite 
continuu sub aspectul cadrelor de 
antrenori șl al bazei materiale 
constituie principalele generatoa
re, adevărate laboratoare de se
lecție și pregătire științifică a 
campionilor, de perfecționare ar
monioasă fizică șl morală, de 
creștere a potențialului biologic și 
psihic al tinerilor cu aptitudini 
pentru diferite ramuri sportive ; 
astfel, spre exemplu, pe lingă va
loroasele secții de atletism de la 
Roman, Cîmpulung Muscel, Clu
bul sportiv școlar. Dinamo, Stea
ua și Clubul atletic universitar 
din București, Universitalea — 
Cluj și 2—3 secții ale școlilor 
sportive (ceea ce reprezintă puțin 
pentru necesitățile și obiectivele 
de performanță ale acestui impor
tant sport olimpic) este necesară 
ridicarea la valoarea acestora, in 
următorii 2—3 ani, a cel puțin 
10—12 din actualele secții ; numai 
astfel întrecerile din campionatele 
de juniori șl seniori de atletism 
se vor solda mai des cu perfor
manțe de nivel internațional, ne 
vom putea păstra și întări pres
tigiul dobîndlt de atletismul ro
mânesc la Jocurile Olimpice de 
la Tokio și Mexico ;

c) sprijinirea deosebită și crea
rea unor nuclee specializate pe 
probe în cadrul unor secții, în ra
port mal ales de capacitatea unor 
antrenori (spre exemplu : grupe 
speciale de tineri cu aptitudini 
marcante pentru anumite catego
rii de greutate din lupte, box, 
haltere, pentru suliță fete sau să
ritura în înălțime, pentru portari 
la fotbal sau hochei, pentru 1—2 
probe din înot ele.); astfel s-ar 
valorifica mai eficient experiența 
unor antrenori din cluburi ea 
spre exemplu Pândele Lixandru,

BIro G„ Baruch E„ Chiriac C„ 
Popescu C„ Bularca V etc.

d) creșterea numărului liceelor 
cu program de educație fizică Ia 
o singură ramură (gen liceul cu 
program de gimnastică din mu
nicipiul Gh. Gheorghiu Dej) ;

e) atragerea maeștrilor șl maeș
trilor emeriți ai sportului, care 
și-au încheiat activitatea compe
tițională, spre munca de antreno- 
rat în unități cu reale posibilități; 
acțiunile întreprinse în acest sens 
cu maestrele emerite de la gim
nastică, handbal, volei nu se do
vedesc eficiente ; deoarece în 
ultimii ani a crescut numărul 
sportivilor — campioni naționali, 
celebrități europene și mondiale 
care datorită implacabilei legi a 
vîrstel au părăsit activitatea com
petițională, se impune ca fiecare 
federație împreună cu consiliile 
județene pentru educație fizică și 
sport să readucă în circuitul spor
tului de performanță, de astă-dată 
ca instructori voluntari, arbitri 
sau antrenori, acest potențial teh
nic încă slab valorificat ;

f) conducerile federațiilor — in 
special cele de atletism, volei, 
handbal, baschet, scrimă, canotaj 
academic, rugby să conlucreze 
mai strîns cu cluburile studen
țești și cu sectorul de specialitate 
din Ministerul Invățămintului pen
tru ridicarea în rindul unităților 
de performanță internațională a 
unui număr sporit de secții din 
aceste cluburi ; de asemenea, li
nele federații, ca spre exemplu 
cele de tenis de cîmp și judo, ar 
trebui să sprijine crearea unor 
secții puternice în cadrul clubu
rilor studențești ;

g) continuarea pe o arie și mai 
întinsă a acțiunilor de organizare 
a campionatelor orășenești ale e- 
levilor din școlile generale, din

licee, extinderea mini-sporturilor 
precum și sprijinirea mai sub
stanțială a activității sportive în 
școlile profesionale.

• Numeroși participanți Ia șe
dințele comitetelor federale au a- 
rătat aportul hotăritor pe care 
l-a adus calitatea procesului de 
antrenament desfășurat în secți
ile fruntașe și la loturi în obține
rea de către sportivii români in 
anii 1968 și 1969 a unor perfor
manțe de prestigiu la lupte, ca- 
iac-canoe, scrimă, box, handbal, 
fotbal, atletism, bob, rugby, po
pice, tir și alte ramuri. In același 
timp s-au scos în evidență ca
rențe serioase, reflectate atît in 
nerespectarea unor cerințe meto
dice de bază, ale antrenamentului 
cit și în slaba introducere a nou
lui și generalizare a experienței 
înaintate. In multe secții de cate
gorie republicană de volei mas
culin și feminin, atletism, înot, 
polo, baschet, handbal feminin, 
schi, hochei, conținutul, organiza
rea și metodica desfășurării an
trenamentelor sînt rămase în ur
mă față de nivelul internațional, 
în acest domeniu se impune apli
carea consecventă a unor cerințe 
de bază ale procesului de crește
re a măiestriei sportive și în 
mod deosebit cele referitoare la : 
continuitate în pregătirea fizică și 
tehnico-tactică, volum mare de lu
cru pentru dezvoltarea capacității 
generale și specifice de efort, pen
tru creșterea vitezei, forței șl re
zistenței, pentru perfecționarea 
procedeelor tehnico-tactice, res
pectarea regimului de viață spor
tivă (alimentație, odihnă, elimi
narea alcoolului șl fumatului). In 
acest scop colegiile de antrenori 
ale federațiilor vor trebui să con
lucreze mai strîns cu tehnicienii 
consiliilor județene pentru educa
ție fizică și sport, pentru mări
rea eficienței muncii de îndruma
re și control pe care aceste cadre

o efectuează în cluburi și asocia
ții.

• Ca urmare a deficiențelor e- 
xistente in procesul de inștruire 
din multe cluburi, situația înde
plinirii obiectivelor de către spor
tivii nominalizați de fiecare fede
rație și CJEFS în planul de pre
gătire pentru J.O. din 1972, adop
tat la plenara C.N.E.F.S. din ia
nuarie 1969, nu este de Ioc îmbu
curătoare. De aceea se impune de 
urgență ca federațiile împreună 
cu CJEFS și cluburile sportive să 
analizeze temeinic perspectiva și 
căile de progres ale fiecărui spor
tiv inclus pe lista candidaților 
olimpici.

• Sistemul competițional în vi
goare se dovedește în mare parte 
corespunzător, cu mențiuni spe
ciale pentru utilitatea îmbunătă
țirilor aduse competițiilor școlare. 
Pentrh eventualele modificări 
(după 1972) este de dorit ca fle
care federație să posede date 
obiective suficiente referitoare la 
laturile pozitive și negative ale 
fiecărei competiții centrale.

• Deosebit de pozitivă a fost 
includerea in dezbateri și a pro
blemei aportului federațiilor în 
dezvoltarea activității sportive de 
masă, cu caracter eminamente re
creativ, de organizare folositoare 
a timpului liber. Federațiile de 
judo, oină, modelism vor trebui 
să pună în centrul preocupărilor 
lor acest sector a! activități! spor
tive. De asemenea și celelalte fe
derații șl mai ales cele de natație 
(înot), schi, gimnastică (gimnas
tica de întreținere și cea moder
nă pentru fete), atletism (cros), 
haltere (culturism), ciclism (ci
cloturism, tururi locale cu bici
clete de oraș), patinaj, tenis de 
cîmp, tenis de masă, fotbal, volei 
își vor spori preocupările pentru 
cuprinderea maselor de elevi, stu- 
denți și oameni ai muncii în 
practicarea sportului preferat. O 
atenție sporită se va da dezvol
tării sportului de masă feminin.

Pentru creșterea contribuției fe
derațiilor la activități sportive de 
masă, s-au precizat modalitățile 
de conlucrare cu organele sindi
cale. de tineret, studenți și pio
nieri, precum și unele măsuri de 
propagandă mal eficace.

• Acțiunile privind perfecționa
rea cunoștințelor antrenorilor și 
arbitrilor, precum și exigența față 
de munca acestora a constituit un 
punct important al dezbaterilor. 
Rezultatele practice confirmă în- 
trutotul formula : pregătire teo
retică și practică bună + pasiune 
+ muncă asiduă șl perseverentă 
«» performanțe superioare. In 
„spatele" medaliilor cucerite de 
sportivii noștri la lupte, box, 
handbal, scrimă, caiac-canoe, să
ritura în lungime și în înălțime 
femei, triplusalt etc. stă munca 
plină de pricepere și devotament 
a numeroși antrenori de cluburi, 
împletită și valorificată superior 
de antrenorii federali șl de Iot 
și susținută de arbitraje compe
tente.

Invers se petrec lucrurile la ra
murile sau probele la care nu 
progresăm (recentul Cros balcanic 
este Ilustrativ în ceea ce privește 
situația In probele de alergări de 
fond).

• Unele încălcări ale disciplinei 
sportive de o serie de sportivi și 
chiar tehnicieni au fost aspru 
criticate, stabilindu-se măsuri fer
me de înlăturarea lor, de îmbu
nătățirea muncii de educație în 
cluburi și în loturile naționale.

• Statutele șl regulamentele de 
funcționare ale’ federațiilor, elabo
rate în această perioadă, au ordo
nat mal bine diferitele compar
timente și sectoare de lucru ale 
federațiilor. Este necesar ca a- 
ceste documente să fie bine cu
noscute de toți membri) comite
telor federale, al comisiilor jude
țene pe ramură de sport și ai bi
rourilor de secții.
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DINTRE SUTE 
DE RAPOARTE...
Nici săptămîna aceasta ar

bitrajul n-a ridicat pro
bleme. nesemualindu-se 
plîngeri nici măcar in partidele 

din diviziile B și C, unde și 
mai greu reușești să mulțumești 
pe toată lumea.

Este cazul, totuși, să ne oprim 
asupra arbitrajului lui Andrei 
Rădulescu, în meciul Steaua— 
Dinamo București. Cronicarul 
nostru și-a spus cuvîntul, acor- 
dîndu-i Iul Andrei Rădulescu 
patru stele și apreciind astfel 
arbitrajul său ca bun. Așa a 
văzut lucrurile și comentatorul 
revistei „Fotbal", care notează 
arbitrajul cu 8. Dacă deschi
dem, totuși, o discuție pe aceas
tă temă, o facem pentru că s-au 
auzit și voci care i-au reproșat 
Iui Andrei Rădulescu ^abuzul de 
fluier". în sensul că ar fi in
tervenit prea mult în Joc, în 
loc să-l lase mai liber, apli- 
cînd, eventual* legea avantaju
lui.

A greșit Andrei Rădulescu, din 
acest punct de vedere ? N-a gre
șit ? Colegiul central al arbitri
lor, care, firește, a avut un 
observator la acest meci, con
sideră că arbitrul s-a orientat 
bine. La un moment dat, jocul 
avea tendința să degenereze. In
tr-o astfel de situație, este mai 
indicat ca arbitrul să fluiere 
\,tot“, pentru a tempera spirite
le. pentru a readuce jocul pe 
făgașul Iul normal. O astfel de 
poziție a arbitrului se impunea 
cu atît mai mult cu cît pe te
ren evoluau numeroși jucători 
din Iotul național pentru Mexic, 
care în condițiile unui Joc dur, 
ale unor intrări periculoase, de
venite tot mai dese, se puteau 
accidenta. Și, in măsura posi
bilităților. ■ 
asemenea lucruri, 
sigur de nimeni.

Un arbitraj 
în divizia B, 
nu a acordat 
delor, ambele 
dițiile unor faulturi asupra 
tarului. / „1
seama de timpul irosit de către 
formația 
Prin 
du-I (2 minute) Ia sfîrșitul ce
lor 90 de minute regulamentare. 
Un alt arbitru care a condus 
un meci de divizia B, Iuliu Er- 
doș (la centru în partida C.F.R. 
Arad—C.S.M. Reșița) a atras a- 
tenția asupra Iui, în mod “ 
vorabil.

Mergînd mal departe cu 
marcările. în lipsa stelelor, 
cordate numai la meciurile 
divizia A, să consemnăm, potri
vit informațiilor primite de la 
Colegiul central al arbitrilor, 
meritele brigăzilor victor Roșu, 
Guido Fodor, Nicolae Dima (Co- lorom - — - - - - - -
Ilie Hrîstea, 
colae Crețu 
rești—S.N. 
desfășurare 
divizia C.

trebuie să prevenim 
nedorite de-

curajos a prestat, 
care 
gaz- 
con- 
por- 

Eî a ținut, totodată, 

oaspe, Gloria Bîrlad, 
diverse manevre, adăugîn-

D. Isăcescu, 
două goluri 
realizate în

fa

re
a
li e

Codlea—Chimia Făgăraș). 
Alexandru Deca. Ni- 

(Tehnometal Bucu- 
Oltenița) la buna 
a unor jocuri din

Jack BERARIU
P.S. Rtndurlle de față sint Im

propriu Intitulate „Dintre sute de 
rapoarte", întrucît, după cum 
se vede, nu facem nici o tri
mitere la vreun raport. Șl a- 
ceasta pentru că obișnuita con
sultare a rapoartelor, în pri
mul rînd cele ale observatorilor 
federali, n-a mai fost posibilă, 
datorită unor măsuri restrictive 
luate de către F.R.F. Convorbi
rea pe care am avut-o cu tov. 
Fierea Tănăsescu, secretarul ge
neral al F.R.F., n-a avut ca 
urmare, cum ne așteptam, anu
larea acestei măsuri, cel puțin 
ciudate. Ne vedem, deci, siliți, 
ocuplndu-ne. în continuare, 
de importanta activitate a 
arbitrilor, să înființăm o altă 
rubrică. în locul acesteia, la 
care sîntem puși în situația să 
renunțăm.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— DYNAMO PANCEVO 
(IUGOSLAVIA) 4-4 (2-2)

TIMIȘOARA, 2 (prin tele
fon). Meci frumos și, spre 
deliciul spectatorilor, multe 
goluri, ieri pe stadionul 1 
Mai din localitate. Au în
scris : Surdan (mln. 12 și 
64), Drăghiescu (min. 15), Se- 
celeanu (min. 74) pentru stu- 
denți și Milenkovici (min. 
34, 44 și 75) și Burcii (min. 
88) pentru oaspeți. A arbitrat 
bine I. Ritter.

P. ARCAN-coresp principal

NOI JOCURI ALE
SUEDEZI IN

Ieri, în Capitală au avut 
loc trei partide 
nale susținute de 
suedezi, aflați în 
tara noastră.

ALIMENTARA
POLIS 2—2 (2—1). Au mar
cat I. Ionescu, și M- Andrei, 
respectiv

internațio- 
fotbaliștii 

turneu în

T. V.

Akesson. (2).

LOTUL NAȚIONAL VA PLECA ÎN MEXIC LA 11 MAI

DE LA 0 CONFERINȚA
Miercuri seara, după jocul de verificare a lotului național, 

F. R. Fotbal a organizat o conferință de presă, cu prilejul 
căreia conducerea federației de specialitate și antrenorii echi
pei reprezentative au expus concluziile comisiei de selecție 
In actuala etapă de pregătire a tricolorilor, precum și măsu
rile preconizate pentru o cit mai onorabilă reprezentare a 
fotbalului românesc la turneul final al campionatului mondial.

Prezentînd aspecte din 
munca de pregătire a lotu
lui, antrenorul Angelo Nicu
lescu a vorbit, la început, de 
forma selecționabililor, apre
ciind ca normală scăderea 
curbei de efort după turneul 
din America de Sud, urmînd 
ca ea să urce spre sfîrșitul 
lunii aprilie pentru a atinge 
treapta cea mai înaltă în pe
rioada jocurilor de ' ~
dalajara,

Referindu-se la 
de selecție, prof. 
Niculescu a subliniat fap
tul că, după jocurile din 
Brazilia și Peru, au mai 
apărut o serie de candi
dați, îndeosebi din rindui 
fotbaliștilor care au evo
luat in turneul din Israel 
și Australia. Printre a- 
ceștia ț Adamache, Ivăn- 
cescu, Pescaru, Tufan, și 
Kallo au fost încercați la 
meciul de verificare șio- 
mogenizare disputat în 
compania echipei de tine- 
ret-rezerve, Dinamo Bucu
rești, întărită cu cîțiva ti
tulari ai formației din șos. 
Ștefan cel Mare.

La „acțiunea practică", 
cum a caracterizat antreno
rul Angelo Niculescu verifi
carea de miercuri, au lipsit 
motivat o serie de titulari : 
Domide — bolnav de rubeo- 
lă, Dumitrache. Neagu (ambii 
menajați dat fiind faptul că 
duminică au suferit ușoare 
accidentări), -Lucescu și Hăl- 
măgeanu, amîndoi încă nere- 
făcuți de pe urma unor 
traume maj vechi. în ceea 
ce-1 privește pe Lucescu, se 
dă ca aproape certă partici
parea lui la jocul cu Steagul 
roșu, în care caz el va fi fo
losii și miercurea viitoare la 
Stuttgart.

La solicitarea noastră, 
antrenorul Angelo Nicu
lescu ne-a furnizat forma
ția probabilă pentru jocul 
cu R. F. a dermaniei : 
RĂDUCANU — SĂTMA- 
REANU, LUPESCU, DINU. 

MOCANU, DUMITRU, 
RADU NUNWEILLER, 
NEAGU, DOBRIN, DUMI
TRACHE, KALLO (LU
CESCU).

„Prin indisponibilitatea 
Iui Hălmăgeanu, problema 
cea mai acută — a mai 
spus antrenorul Angelo 
Niculescu (răspunzînd, ast
fel, și la o întrebare cu 
referire la Dan pusă de 
un confrate) — o consti
tuie unul din posturile de 
fundași centrali. Dan nu 
face parte din lotul pen
tru Stuttgart, dar el ră- 
mîne in vederile noastre", 

în legătură cu Dan, dis
cuțiile au continuat și 
după explicația dată de 
Angelo Niculescu, celălalt 
antrenor al echipei națio
nale, Emerich Vogi fiind 
de părere că „experiența 
jocurilor din America de 
Sud demonstrează că LUI 
DAN NU-I PRIESC TUR
NEELE DE LUNGA DU
RATA".

în altă ordine de idei, con
ducerea tehnică a echipei

la Gua-

operația
Angelo

FOTBALIȘTILOR
CAPITALĂ

I.A.R.A.—WAESBY I.K. 2— 
0 (1—0) Au marcat M. Stan 
si Sîrbu.

ABATORUL - 
I.K. 3—1 (1—0). 
Fătu, Tănăsescu, 
pectiv, Wistrand.

- MAESTA
Au marcat

Niță și, ros-

Duminică, in Capitală

ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR

DE PRESA

• Stadionul Dinamo, ora 13: 
Dinamo București — Poiana 
Cîmpina ;

• Stadionul Metalul, ora 13: 
Metalul Buc.—Flacăra Moreni ;

a Terenul Voința, ora 11,30: 
Șc. sp. nr. 2 Buc—Olimpia 
Giurgiu ; ora 13 : Voința Buc.— 
Unirea Cimpulung ;

• Terenul Laromet, ora 9,30: 
Laromet Buc.—Mașini unelte
Buc. ;

• Stadionul Steaua, ora 13 : 
Steaua Buc.—Marina Mangalia;

• Terenul T.U.G., ora 13 : 
T.U.G. Buc—S.N. Oltenița ;

• Stadionul Giulești, ora 10: 
Rapid Buc.—Flacăra roșie Buc.;

• Terenul Autobuzul, ora 13: 
Autobuzul Buc.—Chimia Rm. 
Vilcea ;

• Terenul Electronica, ora 
13 : Electronica Obor—T.M.U. 
Medgidia ;

• Stadionul „23 August" (te
renul II), ora 10 : Șc. sp. E- 
nergia Buc.—Progresul Buc.

y CUPON DE CONCURS

Numele și prenumele i

Adresa 3

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU
SFERTUKILE DE FINALA (reamintim^, din " 
se califică

GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA

fiecare grupa
primele DOUA CLASATE)?

A
B
C
D

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

*

* *

«
*

♦

........... ' )

naționale a ținut să mulțu
mească reprezentanților pre
sei pentru contribuția pe 
care și-au adus-o la reușita 
calificării, în special prin 
largul sprijin moral, solici- 
tînd, totodată, o tovărășeas
că înțelegere față de impor
tantele acțiuni viitoare în 
pregătirea tricolorilor pentru 
Mexic.

La asigurările noastre că 
lucrurile nu se vor petrece 
decît astfel, nu putem, totuși, 
să nu remarcăm că, de pil
dă, la această conferință de 
presă, conducerea tehnică s-a 
prezentat, la citeva puncte, 
neomogenă, trezind, deocam
dată, nedumeriri. Așa, de e- 
xemplu, pe antrenorul Ange
lo Niculescu îl satisface jo
cul lui Kallo, in timp ce Em. 
Vogi nu-l vede apt pentru 
lot. Apoi, antrenorul Vogi a 
vorbit destul de laudativ de 
Pescaru, dar Angelo Nicu
lescu l-a preferat pe Lupescu 
(care, inițial, nu figura în 
Iot) pentru postul de fundaș 
central dreapta.

în ceea ce ne privește, a-

preciem că Pescaru nu po
sedă un gabarit cu care să 
poată face față — în rolul de 
fundaș central — jocului în 
forță practicat, de pildă, de 
atacul campionilor mondiali. 
Oricum, o probă utilă în a- 
eest sens, ar fi reprezentat-o 
intilnirea cu R. F, a Germa
niei, însă, după cum se vede, 
Pescaru nu figurează in for
mația anunțată de antreno
rul Angelo Niculescu. Poate 
va fi folosit pe parcursul jo
cului.

Pentru reușita acțiunilor 
viitoare. F. R. Fotbal se în
grijește. în continuare, să tri
mită observatori la meciurile 
de verificare pe care le vor 
susține Anglia și Cehoslova
cia pe continentul european 
în urmează.

Mexic (la 
Columbia 

este prevă-

perioada care
Plecarea în 

deplasarea în 
s-a renunțat) 
zută pentru data de 11 
mai, socotindu-se că pen
tru o aclimatizare perfec
tă sint necesare cel puțin 
21 dc zile.

Ca amănunte legate de 
organizarea deplasării, 
F. R. Fotbal a făcut cu
noscut că au fost defini
tivate — cu compania Sa- 
bena — măsurile pentru 
transportul tricolorilor în 
Mexic.

G. NICOLAESCU

Ciuleștenii au cules... ghiocei !

Fără Răducanu, Dumitru, 
Lupescu, Angelescu și Neagu 
chemați la loturile A și B, Ra
pidul a început marți, în „pot
coava” din Giulești, prepara
tivele în vederea derbyului de 
duminică, de la Ploiești. 
Mțercuri, feroviarii s-au de
plasat la pădurea Băneasa, 
unde — pe lingă participarea 
la lecția de pregătire fizică, 
ținută de antrenorii Marin 
BARBULESCu și Nicolae 
CRISTESCU — au cules ghio
cei, violete și albăstrele ! Giu- 
leștenii au fost aseară la stu
dioul Buftea, unde, în sala de 
proiecție, au urmărit un film 
in premieră.

• Pînă astă-seară, la sediul

clubului Rapid, se fac ulti
mele înscrieri pentru excursia 
ce se organizează, la Ploiești, 
cu ocazia meciului de dumi
nică. Judecind după numărul 
înscrierilor de pină acum (4 
vagoane au și fost „ocupate") 
se pare că suporterii feroviari
lor sint hotărîți să-și facă „da
toria" în importanta partidă 
cu U.T.A. ! Este evident, dței, 
că Rapid va avea avantajul 
galeriei. De altfel, bucureștenii 
au reținut un stoc important 
de bilete, pe care îl țin și la 
dispoziția acelora care vor să 
meargă la Ploiești cu mijloace 
de transport proprii (biletele 
se vind la casele stadionului 
Ciulești).

Flavius Domide și-a reluat antre

namentele !

Ieri, la ora prânzului, am 
luat legătura prin telefon cu 
Aradul, pentru a afla 
din tabăra textil iștilor. 
pătul firului a răspuns 
tarul clubului U.T.A., 
Nicolae Blăgău.

„Marți și miercuri,

vești 
La ca- 
secre- 

prcf.

ne-a 
spus el, fotbaliștii noștri au 
făcut antrenamente obișnuite,

iar azi dimineață (n.r. ieri) 
s-au deplasat la Lugoj pentru 
a juca în compania diviziona
rei C Vulturii Textila — echi
pă antrenată de fostul nostru 
jucător Țîrlea. Desigur, vă in
teresează ce face Flavius Do- 
mide. El și-a reluat marți pre
gătirile și va juca, probabil, 
duminică împotriva Rapidului".

O SCHIMBARE LA FAȚA 
DE AZI PE MÎINE?

Numeroase rubrici de fot
bal revarsă în ultima 
vreme o adevărată 

ploaie de criiici la adresa ine
ficientei ofensive a echipelor 
noastre. Fără să surprindă ca 
atare, volumul și virulența „ti
rului" gazetăresc sînt, totuși, 
neașteptate pentru amatorul 
obișnuit de fotbal, care știe 
prea bine că, de mulți ani 
de zile, eficiența de atac a 
echipelor românești este, con
stant, un simplu deziderat, ul
timele ediții ale campionatu
lui național fiind caracteriza
te de scoruri care spun des
tul : 0—0, 1-0, 1—1...

Ce e de făcut, acum, după 
o lungă și bătătorită cale, 
pentru a remedia această sta
re — hai s-o spunem — cro
nică din fotbalul nostru ?

Citîndu-I pe Radu Urzicea- 
nu, autorul unui interesant ar
ticol publicat în nr. 200 ol 
revistei Fotbal (Unde e ofen
siva... ofensivei ?) care susți
ne că „Procesul (n.a. — insu
ficienței ofensive) nu trebuie 
să li se deschidă lor, elevilor, 
ci... programei analitice" (n.a. 
— pregătirii, instruirii pe care 
o fac antrenorii), subscriem 
total la critica „programei a- 
nalitice". Ea ni se pare... prin
cipalul vinovat, principala cau
ză ol cărei efect este această 
simptomatică (și obsedantă) 
lipsă de eficacitate. Oricîtam 
fi, însă, de critici, nu putem 
trece cu vederea anumite cri
terii, obiective și subiective, 
din care autorii „programei 
analitice", antrenorii, își fac 
un scut, criterii pe care nu le 
privim ca pe niște scuze, dar 
care sînt, totuși, explicații, 
lată cîteva dintre ele :

1) Admirîndu-i — cu sau 
fără rezerve — pe antrenorii 
italieni (de pildă), mulți teh
nicieni români au adoptat 
„filozofia neînfrîngerii", care 
afirmă că un 0—0 antispec- 
tacol (care nemulțumește, bi
neînțeles, publicul și presa) 
este mai sănătos decît o vic
torie nesigură, obținută cu 
riscuri care te pot duce și 
la pierderea jocului. Mai a- 
les la jocurile susținute în de
plasare, filozofia — crez de 
care aminteam, este o evi
dență.

2) Superioritatea apărări
lor (nu numoi ca organizare, 
ci și ca valoare) asupra îna
intărilor, asupra jucătoriloi de 
vîrf, este și ea o Invitație la 
practicarea unui joc închis,

x’

V/

C
orum

neproductiv (de goluri). Penu
ria de oameni de gol (nu 
știm dacă avem în țară o 
duzină) reclamă și ea pru
dența despre care vorbim.

3) Ar mai fi, de asemenea, 
explicația — demnă și ea de 
luat în considerare — obiș
nuinței (deprinsă de mulți ani) 
de joc. Jucînd, în deplasare, 
de ani de zile, „pe apărare", 
cu 7—8 contraatacuri de meci, 
este greu să-ți reprofilezi de 
azi pe mîine jocul.

Interesant ni se pare faptul 
că aceasta este și maniera de 
joc la echipa națională, ba
zată, după cum ne spunea 
antrenorul Angelo Niculescu, 
pe aceleași criterii : „avem a- 
părători mai buni decît ata
cant!, randamentul ofensiv (fa
tal destul de redus) căutînd să 
fie realizat prin urcarea în a- 
tac — pe baza unei bune cir
culații de balon ta mijlocul 
terenului — a mijlocașilor, 
care să susțină decisiv vîrfu- 
rile".

Acestea ar fi cîteva din ex
plicațiile (obiective și subiec
tive) naturii „programei a- 
nalitice" a antrenorilor noș
tri. In spatele acestor expli
cații stau cauze care trebuie 
„atacate" în timp, cu răbda
re, cu perseverență, științific, 
„ofensiva... ofensivei" fiind 
un... război de durată. Dar, 
asupra lui vom reveni.

Marius POPESCU

Desigur, cititorii noștri nu au uitat ca, nu demult, prin inter
mediu] unei scurte știri, din Cluj ni se făcea cunoscut că 
„în urma unei ședințe de analiză, biroul secției de fotbal a 
cJubuiui „Universitatea" a renunțat la conducerea tehnică a 

formației". Era vorba de înlocuirea antrenorului ștefan Cirjan. 
Faptul în sine nu ne-a mirat. Nu era primul caz cînd un antre

nor devenea... disponibil, peste noapte. Alte lucruri interesau — 
MOIIVELE ACESTEI MASURI ATÎT DE DRASTICE, luată în plin 
sezon competițional. Și pentru a afla răspunsul, am considerat 
utilă o deplasare la Cluj, la fata locului. In orașul de pe Someș 
am stat de vorbă cu multă lume : cu oameni ale căror lîmple au 
încărunțit de cînd slujesc fotbalul, cu cîțiva dintre cei ce au apă
rat pe stadioane culorile lui „U" cu talentul și pasiunea celor mai 
frumoși ani ai vieții, cu Ștefan Cirjan, cu Titus Lucaciu, secreta
rul clubului universitar. Am răsfoit și presa locală (ziarul „Făclia"), 
în paginile căreia biroul secției de fotbal „U“ Cluj șl-a expus, mai 
pe larg, punctul de vedere.

Pentru a evita orice posibili
tate de interpretare ero
nată, am considerat că cel 
mal bine este să redăm 

faptele așa cum ne-au fost rela
tate de cei în cauză, permițîn- 
du-np doar unele intervenții 
considerate (de noi) necesare- 
în vederea unei mai bune în
țelegeri a situației.

ZIARUL „FACLIA" (12 martie) : 
„Comunicat" — In zilele de 10 S1 
11 martie, conducerea clubului 
sportiv „Universitatea" Cluj, îm
preună cu biroul secției de fot
bal, au procedat la o analiză de 
ansamblu a evoluției echipei de 
fotbal în turul campionatului, a 
stadiului pregătirilor actuale și 
de perspectivă (...). S-a eviden
țiat, cu acest prilej, că la baza 
pregătirii echipei nu exi
stă un program judicios 
conturat, deși acest lucru 
a fost sesizat în repetate 
rînduri, că unii jucători fac 
dovada unor abateri repetate...1*. 
Printre altele, se mai spunea în 
comunicatul publicat că au exis
tat superficialitate în pregătire, 
manifestări de Individualism, in
terese personale în dauna echi
pei, față de care conducerea 
tehnică a manifestat îngăduință 
sau a recurs la soluții formale. 
In comunicat se făceau apoi cu
noscute măsurile : înlocuirea an
trenorilor. analiza fiecărui jucă
tor. repartizarea judicioasă a 
sarcinilor în biroul secției.

Am pornit în căutarea lui 
Ștefan Cirjan. Sunînd la ușa 
apartamentului din str. Iașilor, 
în prag ne-a întîmpinat antre
norul cu păr alb și fața puțin 
palidă. Desigur, am regretat că 
trebuie să-i tulburăm liniștea atît 
de necesară — pentru că nu se 
simțea prea bine — dar, expli- 
cîndu-1 motivul vizitei, gazda 
ne-a înțeles șl discuția s-a înfi
ripat fără multe introduceri.

Ce spune Ștefan Cîrjan despre 
neașteptata despărțire de „U" 7 
Vom reda rezumatul însemnări
lor noastre în care ne-am stră
duit să cuprindem ceea ce ni 
s-a părut mai important din 
atîtea lucruri pe care ni le-a 
spus.

„Toiul s-a declanșat după acel 
1—1, realizat Ia Cluj în prima 
etapă a returului, în fața Uni
versității Craiova. Așa e In fot
bal. Și echipe mari pierd pe te
ren propriu ; de rezultate egale 
nici să nu mai vorbim. Desigur, 
noi am dorit victoria, însă ad
versarul și-a apărat bine șansele. 
In condițiile acestui scor egal, 
am considerat, totuși, că jocul 
practicat de echipă — o repriza 
bună — nu trebuie să ducă — 
indiferent sub re formă — la 
sancționarea jucătorilor. Dar iota, 
primesc un telefon de la un prie
ten din București, care avea 
obiceiul să mă sune de fiecare 
dată acasă. după meci. El 
mă face atent s* nu iau 
partea echipei fiindcă aceasta 
ar putea duce la destituirea 
mea. Eu însă mi-am menținut 
părerea. Marți 10 martie a avut 
loc ședința secției, unde am fost 
întrebat de ce l-am Înlocuit pe 
Ulfăleanu (n.r. — vechile prac
tici de amestec în alcătuirea for
mației se mențin încă), după 
care mi s-a spus că „meciul 
a fosl slab", că „echipa n-are 
un sistem de joc", că „nu avem 
un om de gol", că „îi apăr pe 
jucători". A doua zi, in fața în
tregului lot, seniori și tineret, 
s-a citit comunicatul din „Fă
clia". Aceasta a fost toată ana
liza de care se vorbește. Cert 
este că în săptămîna următoare, 
Pe stradă, am auzit că am fost 
dat afară. Procedeul cred că nu 
mai merită alte comentarii".

— La angajare nu s-au 
stabilit nici un fel de con
diții legate de viitoarea dv. 
activitate ? Nu s-a fixat peri
oada cît urma să rămîneți la 
„U“ ?

— Da. S-au stabilit și condi
țiile, s-a fixat și termenul res
pectiv. s-a holărît să lucrez aici 
trei ani, începînd cu 1.1.1969. 
Oamenii și conducerea clubului 
mă apreciau. In vară, cînd echi
pa a fost neînvinsă, de pildă, 
șase etape, lumea mă felicita. 
Atunci eram capabil * După 1—1 
cu „U" Craiova, iată-mă dat 
afară ’ Conducătorii clubului nu 
concep că se poate pierde un 
punct, și acasă. în schimb cereau 
puncte din deplasare. La Cra
iova. Iași, Ploiești și de curînd 
cu Dinamo București, Universi
tatea a realizat egajuri sau vic
torii. Oare antrenorilor de la 
formațiile respective li s-au des
făcut contractele ? Lor nu li s-au 
dezvăluit lipsurile, carențele din 
pregătire, cum se întîmplă acum 
cu mine ? Mi se aduc acuzații 
că iau partea jucătorilor. Sînt si
tuații cînd antrenorul trebuie 
s-o facă, pentru că unii, în ne- 
cunoștință de cauză, se pripesc 
uneori cu măsuri aspre, nemeri
tate. Am spus că prea mulți 
trăiesc de pe urma fotbaliștilor 
și cred că acest lucru a supărat. 
Asta, însă, n-am s-o neg nicio
dată.

Dar și această indicație a fost 
încălcată. Deci, se pregătea 
ceva. A venit „egalul" cu Cra
iova și s-a găsit motivul deșți- 
tuțrii.

★
— Dv. ce părere aveți țov- 

\ucaciu ?, l-am întrebat pe 
jecre tarul clubului. Ce ne 
puteti spune despre cazai 
ivit ?

— Intr-adevăr, n-am trimis 
contractul la F.R.F, Ne-am dat 
seama că tov. Cirjan nu mai 
poate rămîne la echipă decît cel 
mult pînă in vară.

— Motivul ?
— Sînt multe de spus. De alt

fel, noi am făcut un memoriu, 
pe care îl vom trimite redacției 
și unde ne vom expune toate 
punctele de vedere.

N. N. Intrerupem relatarea 
constatărilor noastre la Cluj 
pentru a face loc cîtorva ci
tate din memoriul amintit, 
pe care l-am primit acum 
cîteva zile la redacție.

„Tov. redactor șef, în ziua 
de 14. III. 1970. din partea clu
bului nostru ați fost căutat de 
președintele secției. Sever Groze. 
și secretarul clubului, T. Luca
ciu, pentru a vi șe arătă 
tlvele care au dus la încetarea 
activității antrenorului șt. Cîr
jan... Am lăsat la cineva șl 
comunicatul din ziarul „FACLIA". 
N-am solicitat nici un fel de 
intervenție în această chestiune, 
inslstind doar că s-a apreciat ca 
fiind indicat să se cunoască 
adevărul direct de 1a sursă. 
Credem, și în consecință rugăm 
ca, măcar deocamdată, în jurul 
acestui caz să se facă cit mal 
puțină publicitate, fiindcă n-^r 
folosi nimănui, (n. n. parcă nu 
ni se solicita nici un fel dc in
tervenție ?). Eventual s-ar crea 
mai multă confuzie, s-ar stîrni 
pasiuni, care dăunează sportului 
și, în special, fotbalului (n. n. 
este oare vorba de cel clujean 
sau de fotbalul nostru în gene
ral ?). PENTRU ȘT. CIRJAN CA 
OM. AVEM ÎNTREAGA PRE
ȚUIRE (s. n.). dar vîrsta sa fi
ziologică a depășit-o cu mult pe 
cea calendaristică"... Urmează, 
apoi, alte afirmații la fel de 
aspre și pe un ton deloc aca
demic precum și semnăturile de 
rigoare : președintele clubului, 
președintele secției, secretarul 
clubului.

★
Scrisoarea trimisă redacției a 

fost însoțită de copia unei alte 
adrese. înaintată rectoratului 
Universității „Babeș-Bolyaj". in 
care se solicită aprobarea hotă- 
rîrii de schimbare a antrenori
lor echipei de fotbal. Expunerea 
de motive, pe 4 pagini, s-a fă
cut în 18 PUNCTE. Transcriem 
în rezumat : 1. cind a fost an
gajat ; 2. ce și-a propus să rea
lizeze (printre altele, să elimine 
de la echipă mercenarismul și 
mercantilismul, dar n-a reușit. 
S-a tolerat, însă, situația pen
tru a nu prejudicia rezultatele) ; 
3. s-a subordonat echipei ; 4. 
lipsă de respect pentru condu
cere ; 5. dezordine în timpul
pregătirii în comun • 6. favori
tismul față de unii jucători ; 
7. n-a promovat elementele ti
nere ; 8. a solicitat avantaje
pentru fotbaliști după meciul cU 
„U" Craiova (jucătorii au prins 
curaj, făclnd discuții neprincipi
ale și s-a ajuns ca Neșu să 
spună că echipa nu va juca la 

^pucurești cu Dinamo ; — n.n. ceea 
ce ni se pare foarte grav, iar 
dacă așa stau lucrurile Neșu ar 
trebui tras la răspundere) ; 
vinovat moral e considerat an
trenorul. care nu mai poate ră
mîne îa conducerea tehnică ; 9. 
nu s-a conformat dispoziției de 
a prezenta cu regularitate docu
mente de planificare ; 10. sub
conducerea lui s-au produs cele 
mai multe acte de indisciplină 
(n n. față de care „drastica" 
conducere a clubului n-a luat 
nici un fel de măsuri).

Tn legătură cu acest memoriu.
să ne oprim deocamdată aici $1
să reluăm firul constatărilor de
La Cluj.

★
Despre noua schimbare de

antrenor am discutat apoi cu

— Apropo de contract. Dv.
ați semnat un asemenea act.
așa cum cer instrucțiunile
F.R.F. ?

— Da, pentru perioada de trei 
ani de care aminteam. Dar de 
Șapte luni contractul stă în ser
tarul secretarului clubului, «a 
tov. Lucaciu. In ianuarie, a fost 
la Cluj antrenorul federal Colo- 
man-Braun, care a cerut ca, 
pînă la 1 martie, să se trimită 
federației documentul respectiv.

alți oameni care trăiesc în ora
șul de pe Someș, mereu aproape 
de echipă și de frămîntările ei. 
Ce am dedus din aceste discu
ții : că numeroșii antrenori ce 
s-au perindat pe la această for
mație au avut lipsurije lor. au 
comis unele greșeli, dar că la 
„U“ Cluj — se. pare — foarte 
multă lume are impresia că se 
pricepe la fotbal, secția și con
ducerea clubului își depășesc 
atribuțiile, intrînd în treburile 
antrenorilor, fapt cu care Cîrjan, 
ca și alțji care l-au precedat, 
nu a fost probabil, de acord. 
ALTFEL CUM SE EXPLICA 
ACEST CARUSEL AL ANTRE
NORILOR PERINDAȚI PE LA 
UNIVERSITATEA ? ÎN 20 DE 
ANI — DE REȚINUT — LA 
„U“ AU VENIT PESTE 20 DE 
ANTRENORI, DINTRE CARE 
PATRU DE CÎTE DOUA ȘI 
TREI ORI. Așa stînd lucrurile, 
nu e deloc greu să se facă o 
Imagine privind munca de per
spectivă. element indispensabil 
în obținerea unor bune perfor
manțe. Care au fost acești an
trenori, „unul mai rău ca ce
lălalt", schimbați de conducerea 
lui „U“ ? : BARATKI, C. BAR- 
BULESCU, CÎRJAN, COSMOC, 
GAIN, N. COVACI, ȘT. COVACI. 
M. LUCA, MARDARESCU, MLA*

DIN, N. MUNTEANU, SZANI- 
SLO, C. RADULESCU, P. RADU
LESCU. SABASLAU, ȘEPCI, 
ieașcA. unui a stat doua 
ZILE, dr. Rădulescu ~ de |a 
c.f.r. cluj — a fost angajat 
cînd a plecat cu echipa 
pregătire la munte și înlocuit 
cînd s-a înapoiat ! Pe A. Șepci 
l-au schimbat — nici el nu 
știe de ce — în anul cînd „U* 
a cîștigat „Cupa României" și 
„Spartachiada Republicană" și a 
terminat campionatul pe locul 
4. Acum a revenit iar Andrei 
Șepci. Dar nu pentru că a 
dorit. A fost obligat de situație. 
Lucra la centrul de Juniori de 
la t,U" și, cum se află în pra
gul pensionării, nu a vrut să 
aibă greutăți în viitor. Dar se 
spune c# actualul cuplu. Șepci 
rrBăluțlu. p șl fii o șoluție pro
vizorie. peci. clnp le va urma î 
Greu de spus, dh* mal are 
curajul să se angajeze într-p 
așemenea muncă de... perspec
tivă ?

★
Doi foști antrenori de la „U". 

șl un mare Jucător — ale căror 
nume nu le facem publice, 
pentru a-i feri de unele ne
plăceri — ne-au confirmat. în 
discuția pe care am avut-o că 
la „U" de ani și ani antrenorii 
n-au fost lăsațl să lucreze, că 
aceste practici de imixtiune îr 
treburile lor au rădăcini adinei. 
In acest sens, nu-l lipsit de 
interes să vedem ce consem
nează colegul nostru de la 
ziarul „FACLIA", V. Cacoveanu 
■— într-un interviu cu dr. MIR
CEA LUCA, publicat in numă
rul din 21 martie a.c.. privitor 
la rezultatele slabe ale forma
țiilor de club

„...La cluburi se întîmplă 
același lucru ca și la echipa 
națională de acum ©Stiva 
ani. sînt conducători care 
pun cu mina lor lauri pe 
fruntea antrenorilor și apoi, 
după primele insuccese, tot 
ei le taie capul. Sînt con
ducători care se bucură de 
insuccesele echipei, care au 
jucători preferați. Atitudinea 
lor oscilantă, de neîncredere 
șl bîrfă, trece foarte ușor în 
rlndurile celor din teren și 
tribune. Jucătorii fug de 
conducători la antrenori șl 
invers ; au loc niște ciudate 
coaliții și trădări !•

Clujenii au citit, desigur, ace
ste rînduri. Unii dintre ei — 
POATE CEI ÎN CAUZA — R-fUJ 
văzut printre rînduri și, Involun
tar, au făcut legătura cu situația de 
la „U". S-au mîniat și au pus 
mina pe telefon, sunîndu-1 acasă 
pe cel ce îndrăznise ’ să spună 
așa ceva. Aceștia au uitat, pro
babil, că dr. Luca ține la echipa 
clujeană cel puțin cît ei. pentru 
că el a apărat tricoul alb-negru 
aproape un deceniu și jumătate. 
Acești oameni au mai omis că 
dr. Luca nu s-a gîndit la nici 
un interes material meschin 
cînd i-a răspuns redactorului 
respectiv, fiindcă greu ne vine 
să credem că intenționează să 
schimbe postul său de medie 
primar, munca sa apreciată în 
clinică și în tot orașul, cu pos
tul de antrenor, angajat azi șî 
destituit mîine . Dr. Luca. des
chis, loial, a pus, probabil, 
mîna pe rană. Pe acea rană 
care in atîtea secții de fotbal 
a anulat multe lucruri bune ce 
se realizaseră.

★
Acestea sînt o parte din fap

tele dezvăluite de „divorțul" „U" 
— ștefan Cîrjan. Ultimul dintre 
cele peste 20 avute de condu
cerile ce s-au perindat pe la 
Universitatea. Noi am redat 
faptele așa cum ni s-au înfă
țișat. Dar unele lucruri se cer 
a fi lămurite, unele întrebări, 
firește, își așteaptă încă răs
punsul. De ce. spre exemplu, 
ședința de analiză nu s-a ținut 
imediat după terminarea turului 
campionatului, sau înaintea re
luării pregătirilor pentru noul 
sezon ? în cazul unei despărțiri, 
în pauza de iarnă, antrenorului 
i s-ar fi oferit — probabil — 
posibilități de angajare în altă 
parte. Or. acum e prea tîrziu. 
Nu se știa de atunci că planul 
de pregătire e necorespunzător, 
că Ștefan Cîrjan ține partea 
jucătorilor ? De bună seamă că 
da, fiindcă altfel contractul 
semnat n-ar fi stat 7 luni în 
sertar. Să fim bine înțeleși, nu 
vrem să-1 scoatem pe antreno
rul Șt. Cîrjan nevinovat în si
tuația la care s-a ajuns. Dar de 
aici și pînă a-1 pune în spate 
atîtea lipsuri cîte cuprinde me
moriul e o cale lungă. Nn se pnate 
să nu fie remarcată UȘURINȚA 
CU CARE CONDUCEREA CLU
BULUI BLAMF.AZA UN OM 
CARE A FĂCUT. TOTUȘI. 
MULTE LUCRURI bune pen
tru FOTBAL. Citind numeroa
sele puncte din memoriu — de 
abia a! 18-lea se referă la starea 
sănătății antrenorului. pentru 
care e compătimit — te întrebi 
pe bună dreptate CE MAI RA- 
MINE DIN OMUL CIRJAN, pen
tru care — cităm din materialul 
respectiv — ..conducerea clubu
lui are întreaga prețuire".

De re, PENTRU A SF RE
NUNȚA LA SERVICIILE LUI, a 
trebuit să se procedeze așa 7 
Pentru a se „explica" faptul că 
nici al 20-le% sau al 25-lea an
trenor n-a putut face față la 
»U“ Cluj mal mult de un an 7 

Cazul Cîrjan ne reamintește 
de celelalte fapte petrecute aici 
și de aceea considerăm că e 
timpul ca Biroul F.R.F. și Co
legiul centra] al antrenorilor sg 
iacă o analiză temeinică Ia Uni
versitatea Cluj. Să se «ragă, cu 
acest prilej, concluziile Juste și 
să se la măsurile ce se impun. 
Să se aibă în vedere că prin 
ușurința cu care clubul „Univer
sitatea" Cluj își schimbă antre
norii, se comite de fapt o abatere 
de Ia principiile profund umane 
care s-au statornicit în țara noa
stră In relațiile sociale. Iar fot
balul nu trebuie să facă excep
ție de la ele.

Constantin ALEXE

Și pe agenda ultimei ședințe a Comisiei 
centrale de competiții și disciplină a Fede
rației române de fotbal au figurat o serie de 
abateri săvîrșite de jucători în partidele 
disputate duminică. După analizarea fiecă
rui caz, Comisia a luat următoarele măsuri :

• jucătorii Moldovan (A- 
vîntui Reghin), Mușat și 
Mărdărescu (ambii de la 
Rapid București) au fost sus- 
pendanți pe cîte trei etape 
pentru lovirea adversarului 
(Moldovan și Mărdărescu) și 
insultarea arbitrului (Mușat).

• Filipoiu (Petrolistul Bol
dești) a fost suspendat pe 
două etape pentru lovirea adversarului;

• C. Dan și Greavu (ambii de la Rapid 
București), au fost sancționați cu mustrare 
pentru proteste Ia deciziile arbitrului, Ne- 
cula (Poiana) și Ciulu (Colorom Codlea) — 
sancționați tot cu mustrare pentru Joc 

dur.

EPILOG LA „ȘI TOTUȘI, MECIUL NU S A 
DISPUTAT"

După cum am anunțat în articolul „Și 
totuși, meciul nu s-a disputat" partida An

cora Galați — Locomotiva Adjud, din cam
pionatul diviziei C, nu a avut loc decașece 
echipa Locomotiva, fiind prezentă la teren, 
a refuzat să înceapă jocul.

Aseară, Comisia centrală de competiții și 
disciplină a F.R. Fotbal a analizat acest cat 

unic în fotbalul românesc și 
a hotărât următoarele :

• partida a fost omologată 
cu scorul de 3—0 în favoarea 
echipei Ancora ;

• O. Mirică. instructor 
sportiv la Locomotiva Adjud, 
este suspendat din activita
tea sportivă pe timp de 
șase luni.

ORGANIZA MECIURI PF 
TEREN PROPRIU

In ședința ținută aseară, Comisia cen
trală de competiții și disciplină a F.R.F. 
a analizat unele incidente petrecute la me
ciuri din campionatul diviziei C și a luat 
următoarele hotărîri :
• echipelor Unirea Drăgășani și Minerul 

Bălan Ii s-a ridicat dreptul de organizare 
pe teren propriu pe cîte o etapă a parti
delor oficiale.

COMAN - SUSPENDAT PE UN AN DE CLUBUL DINAMO
Clubul sportiv Dinamo București ne-a comunicat că. în urma gravelor abateri dis

ciplinare (beții repetate, absențe de la antrenament și meciuri, purtări necuviincioase față 
de colegi) ale fotbalistului Narcis Coman, birou! secției de fotbal a hotărît scoaterea din 
echipă și suspendarea lui din activitatea sportivă pe timp de un an, cu începeie de la data 
de zr martie.

Această măsură a fost comunicată, spre ratificare, Federației române de lotbal.



® Maria Alexandru,

De la trimisul nostru special la C.E. de tenis de masă, Constantin COMARNISCHI

singura
Me

la un 
sau 

masă,

noastră jucătoare care dă
Echipa României a învins 

Ungaria și R- D. Germană, 
dar a pierdut la Cehoslovacia

Sportivii Cubei au repurtat un succes deosebit la cea de a Xl-a ediție a Jocurilor Americii Centrale și 
Caraibilor, desfășurate recent la Panama. Ei au triumfat în competițiile a 16 discipline sportive din 
rîndul celor 21 cuprinse în program, cucerind 363 medalii din totalul celor 1047. La întoarcerea în pa
trie a delegației sportivilor cubanezi, la Havana a fost organizat un miting sărbătoresc, cu care prilej 
a luat cuvîntui Fidel Castro, prim secretar al C. C. al Partidului Comunist din Cuba. Premierul cubanez 
a subliniat importanța succesului obținut de sportivii patriei revoluționare, felicitînd pe noii campioni ai 
Americii Centrale. In fotografie : Fidel Castro vor bește de la tribuna mitingului festiv.

Foto : PRENSA LATINA

CANDIDATURA OLIMPICA A MOSCOVEI
CUCEREȘTE ADERENȚI IN ÎNTREAGA LUME

„După părerea mea, repre
zentanții majorității federa
țiilor și comitetelor olimpice 
sînt convinși că Moscova în
trunește toate condițiile, că 
rolul de «capitală olimpică» 
îi este pe deplin accesibil", 
a declarat, în cadrul unui 
interviu acordat corespon
dentului ziarului „KOMSO
MOLSK AI A PRAVDA", pre
ședintele comitetului execu
tiv al Comitetului olimpic 
suedez, 
Uniunii 
pentatlon modern, Svcn To- 
felt, răspunzînd la o între
bare legată de propunerea 
de a se organiza la Mosco
va Jocurile Olimpice din 
anul 1976.

Factorii de răspundere ai 
probelor olimpice de pen
tatlon subliniază faptul că Ia 
Moscova ACESTE ÎNTRE
CERI POT FI ORGANIZATE 
IMPECABIL. Baza sportivă 
de pentatlon modern de lin
gă Moscova este considerată 
de Tofelt un „modei" în ma
terie, Oficialul suedez arată, 
de asemenea, că, cheltuielile 
necesitate de o călătorie în 
U.R.S.S. sînt și ele conside
rabil mai reduse decit costul 
unui drum în S.U.A. sau Ca
nada. „Nu sînt încredința:, 
a spus Tofelt. că membrii 
Comitetului olimpic interna
țional vor merge pe linia 
tradiției, potrivit căreia

și președinte 
internaționale

ai 
de

Olimpiada din 1976 trebuie 
să se desfășoare în afara 
Europei".

„Consider că este bine 
ca J.O. din anul 1976 să 
fie organizate la Mosco
va, a declarat campionul 
olimpic, gimnastul Y. Endo 
(Japonia). Pînă acum, 
olimpiadele nu s-au des
fășurat niciodată într-o 
țară socialistă, cu toate 
că sportul se bucură aco
lo de o atenție deosebită 
și aceste țări au adus o 
contribuție importantă la 
dezvoltarea mișcării spor
tive mondiale".

Sportivul japonez a decla
rat, de asemenea, că apara
tura de gimnastică existentă 
la Moscova nu e cu nimic 
inferioară celei pe care a vă
zut-o în alte țări. Endo și-a 
exprimat convingerea că 
Moscova e pe deplin capa
bilă să asigure o organizare 
corespunzătoare Olimpia
dei. „Moscoviții, a declarat 
el, cunosc perfect și înțeleg 
un sport atît de complex ca 
gimnastica".

W. Reczek, președintele 
Comitetului Olimpic polo
nez, a subliniat că la reușita 
Olimpiadei de la Moscova 
ar contribui mult și publi
cul sportiv, atmosfera de 
prietenie, spiritul sportiv și 
obiectivitatea atît de carac
teristice amatorilor de sport

sovietici. Să concureze în 
fața spectatorilor moscoviți, 
care-i tratează cu egală sim
patie pe toți sportivii, indi
ferent de naționalitate, do
rește și campioana olimpică, 
sprintera franceză Colette 
Besson.

Președintele Uniunii spor
tului amator din S.U.A., 
Weikly, declară că :

„Deși pentru americani 
este o chestiune de presti
giu să lupte pentru biruin
ța orașului Los Angeles în 
disputa 
capitală 
convins 
da va
Moscova, ca va avea un 
succes deplin"

pentru titlul de 
olimpică, sînt 

că, dacă Olimpia- 
fi organizată Ia

MOSCOVA, 2 (prin 
fon). De cite ori asist 
campionat european 
mondial de tenis de
de tot atitea ori' gîndurile 
mele se îndreaptă spre cei 
care au inițiat și care men
țin actuala formulă de dis
putare a acestor competiții. 
S-a mai spus și altă dată : 
asemenea întrecere maraton 
nu constituie un concurs 
sportiv cu toate atributele 
sale, ci un adevărat canon 
pentru concurenți și organi
zatori, mai ales pentru pri
mii.

La actuala ediție a „eu
ropenelor", intensa solicitare 
fizică si nervoasă a început 
chiar din prima zi. Miercuri 
trecuse de miezul nopții, to
tuși Maria Alexandru și co
legele ei se aflau încă 
fața mesei de joc, la 
după ce susținuseră 
inaugural. Sigur că 
si ceilalți participant 
fel. nu au rămas tot 
în sală. Dar trei sferturi din 
această vreme au fost con
sumate la Lujniki, ceea ce 
în tăcăneala permanentă a 
mingilor pe cele 10 mese, în 
vuietul mulțimii spectatorilor, 
sub bolta orbitoare de lumi
nă si în ritmul mereu «res
cind al emoțiilor este — să 
recunoaștem — un efort pes
te măsură de obositor, fie 
el și pentru cei mai rezis
tent! sportivi. Dar, deocam
dată, acesta este sistemul de 
desfășurare și toată lumea 
este nevoită să i se supună.

Din păcate, nici veștile De 
care le relatez despre evo
luțiile sportivelor noastre nu 
sînt dintre cele mai bune. 
Reprezentativa feminină a 
României a întrecut mult 
mai greu decît se aștepta, 
formația Ungariei, calificîn- 
du-se în grupa semifinală A 
alături de echipele R.F. a 
Germaniei (campioană euro
peană de la Lyon), R.D. Ger
mane, Bulgariei si Cehoslo-

PROGRAMUL DE AZI 
AL ECHIPEI ROMÂNIEI 

Ora 10,30: România — Bul
garia
ora 18,00 : România — R.F. 
a Germaniei

înotătorii australieni pe urmele
recordmanilor din S.U.A

în
14 or» 
meciul 

ele, ca 
de alt- 
timpul

vaciei. Pe acest „parcurs1* 
menționăm două mari sur
prize : înfrîngerea Anglie^ ji 
Cehoslovaciei de către 
Germană si respectiv 
nia, rezultate care au 
schimbări esențiale în 
ponența grupelor. Cel 
neașteptat este eșecul 
toarelor cehoslovace în 
polonezelor, cu scorul de 1' 
în general, s-a evitat — pe 
cît a fost cu putință — cali
ficarea în grupa semifinală 
B, unde se situează puter
nica echipă a U.R.S.S., în 
timp ce în grupa A echilibrul 
este mai mare. Așa se în
trezărea cel puțin 
(n.r. ieri), pentru 
țațele de joi nu au 
firmat prevederile.
reprezentativa Cehoslovaciei,

R.D. 
Polo- 
adus 
corn* 
mai 

jucă- 
fața 

■3.

pînă azi 
că rezul- 
mai con- 
De pildă,

Australienii revin în fruntea 
plutonului — scrie ziarul francez 
E’EQUIPE — într-un comentariu 
dedicat actualităților din natație. 
Recentele campionate naționale 
desfășurate în rapida piscină cu 
apă de mare din Sydney (în a- 
cest bazin au fost 
lungul anilor peste 
duri mondiale) au 
veritabil triumf pen
tru sportivii de la 
antipod, care au 
realizat o serie de 
performanțe exce
lente. Titluri mari 
și fotografii nume
roase împînzesc din 
nou întreaga 
australiană, 
niind apariția 
campioni de 
valoare. _____

In ciuda faptului B j
că natația are o 
largă bază de mase O $ 0
pe acest continent $ UI
și numărul bazine- g ® |
lor este de ordinul a ’1
miilor, australienii

Sc’uaU ZeXriX0^ lllllilllimill 
ultimele ediții ale
J.O. de către sportivii americani 
și chiar de către europeni. Efor
turile din ultima vreme de a a- 
sigura întregii activități un ca
dru organizatoric 
cerințelor performanței 
au dus la încadrarea 
înotători în grupe de 
programe de pregătire 
petiții adecvate. Și

stabilite de-a
50 de recor- 
însemnat un

presă 
subli- 
unor 
certă

corespunzător 
‘ de astăzi 

tinerilor 
vîrstă cu 
și com- 
rezultatele 

nu s-au lăsat mult timp așteptate. 
Karen Moras, la 16 ani, a șters 

deja din lista recordurilor mon
diale cea mai bună performanță 
a Iui Debbie Meyer la 800 m li-

după cum afirmă antre- 
său, Forbes Cariile, ea

ber șl 
norul 
poale repeta curînd figura șl pe 
distanțele de 400 m și 1 500 m. 
Cît despre Graham Windeatt, cu
noscutul specialist Don Talbot a- 
nunță' că în scurt timp acesta 
va cocheta cu cele 16 minute 
la 1 500 m liber.

Pentru înotătorii australieni, o- 
biectivul nr. '1 din acest an îl 

reprezintă însă în
trecerile din cadrul 
Jocurilor Britanice 
ce se vor desfășura 
în luna iulie la E- 
dinburgh. 
în urmă, 
aceleiași 
ții, Mike 
culegea 
noruri într-un con
curs internațional și 
' avea să devină 

sprlhteri- 
Olimpiada 

De data 
numărul

Cu 4 ani 
în cadrul 
competl- 
Wenden 

primele o-

K 3 â ct 3 el
> «ăJ» O isUfl „regele

lor” la
PEI == mexicană. 

! Sg aceasta,
■ H11 s celor c^re vor reți- 

ne atenția în capita
la Scoției va fi in- 

■iiiiiiiiim
cu siguranță nu vor 

lipsi Lynn Watson (61,7 pe 100 
m liber), Gary Brough (4:10,J — 
400 m liber), Tavascl (16:31,8 — 
1 500 m liber), Alisson Mabb (57,2 
— 100 m delfin), Bewerley Whit
field (1:18,5 T- 100 m bras), Denise 
Langford (5:17,8 — 400 m mixt), 
Diana Rickard (2:31,3 — 200 m 
mixt), Debbie Caln (2:20,0 — 200 
m spate) și alțl reprezentanți ai 
noului val, care vor concura cu 
șanse mari pe campionii S.U.A. 
la viitoarele Jocuri Olimpice.

DE CE AVEA SALDANHA ATIT1A ADVERSARI
strich, antrenor al echipei Fla- 
mengo — căruia o parte din 
presă îi acorda o mare aten
ție — au pus la încercare ner- 

Salclanha care a reac- 
cu vehemență explica-

Recenta lovitură de teatru 
din fotbalul brazilian a- 
vind ca nefericit pro

tagonist pe Joao Saldanha con
tinuă să preocupe presa de 
specialitate. Iată opinia co
mentatorului francez Frangois 
Thebaud în acest caz, publica
tă în săptăminalul parizian 
„MIROIR SPRINT" :

Dar de ce avea Saldanha 
atîția adversari așa de puter
nici incit 
capul său 
tate care 
parabilă

Pentru
un antrenor ca miilți 
Pentru că el are despre 
bal o concepție care lovește, 
pe toate planurile, în intere
sele celor care au făcut din 
acest sport un spectacol de
gradant, ale cărui beneficii și 
le dispută afaceriștii și profi
torii de tot soiul.

Pentru el FOTBALUL ESTE 
O ARTĂ ai cărei slujitori nu 
trebuie să utilizeze mijloacele 
care și-au făcut loc în compe
tițiile de acum (betonul, bru
talitatea, antijocul, șovinismul). 
Și el a dovedit că se pot ob
ține rezultate cu artiști ai jo
cului ofensiv. Și încă cele mal 
bune rezultate.

Era prea mult pentru res
ponsabilii 
ai crizei 
mondială) 
TORI ȘI
RILOR DIPLOMAȚI (care e- 
xistă 
mult 
meni 
dicli, 
rese

Cu
a demonstrat in fața justiției 
că acești medici voiau să-l 
oblige să folosească în selec
ționată jucători răniți.

Insultele și provocările con
stante ale unui oarecare Yu-

au reușit să obțină 
în ciuda unor rezid
ii creaseră o incom- 
popularitate ?
că Saldanha nu este 

alții.
Cot

și profitot-ii direcți 
fotbalului (care este 
: UNII CONDUCA- 
MAFIA ANTRENO-

și în Brazilia). Era prea 
chiar și pentru unii oa- 
de specialitate, ca me- 

dintre care unii au inte- 
în fotbalul brazilian, 
dovezi în mină, Saldanha

Un nou atac al englezilor la poarta echipei Celtic. In zadar, 
însă, pentru că heeds United a fost învinsă pe teren propriu 
(cu 1—0) și se pare că scoțienii au cale liberă în finala C.C.E.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

SE CONTUREAZĂ FINALISTELE
A.S. Roma—Gornik Zabrze 1—1 ® Echipele

in deplasare au obținut puncte prețioase

Așadar, prima 
din semifinalele

manșă 
j cupe- 
s-a în-lor europene 

cheiat. Prin prisma rezulta
telor din tur se pot 
dea finalistele. în 
Feijenoord păstrează prima 
șansă în partida revanșă cu 
Legia Varșovia, iar Celtic 
Glasgow în meciul retur cu 
Leeds United. Scoțienii au

întreve-
C.C.E.,

învins în deplasare prin go
lul marcat în primele se
cunde de joc prin Connelly, 
fiind virtual calificați în 
finală! Deci o finală Celtic- 
Feijenoord este foarte pro
babilă.

în Cupa cupelor marea 
surpriză a furnizat-o Gornik 
Zabrze, care a terminat pînă 
la urmă la egalitate în de-

HOTĂRÎRI ALE CONFERINȚEI BALCANICE DE CICLISM

vii lui 
ționat 
bilă.

Așa 
care a _______ __
Braziliană să-i ceară demisia 
— fapt pe care el l-a refuzat — 
și apoi să se debaraseze de el.

.. .Să sperăm că Brazilia 
fotbalul brazilian vor 
grefa amar ingratitudinea 
care au dat dovadă față de 
om care adusese o dată 
promisiunile șl rezultate I

s-a ajuns la scandalul 
determinat Confederația

Și 
re
de 
un 
cu

• Ediția a 4-a a J. B. va
SOFIA, 2 (Agerpres). — La 

Sofia s-au desfășurat lucrările 
Conferinței balcanice de ciclism 
la care au luat parte delegați 
din Bulgaria, Iugoslavia. Ro
mânia și Turcia.

Participanții au aprobat în 
unanimitate propunerea fede
rației bulgare privind reluarea 
campionatelor balcanice dc ci
clism pe șosea. Astfel, după o 
întrerupere de 23 de ani. com
petiția se va relua cu cea de-a 
4-a ediție programată in a 
doua jumătate a lunii iulie 
1971 la Sofia. Programul cam
pionatului balcanic de ciclism

avea loc la Sofia in anul 1971

plasare cu A. S. Roma. 
Banaș a deschis scorul pen
tru polonezi (min. 23) iar 
Salvori a egalat pentru gaz
de (min. 53) : 1—1. Prin
urmare, Gornik are prima 
șansă de a se califica in fi
nală. Cine-i va fi adversara ? 
Greu de spus. Schalke 04 
sau Manchester City (1—0 în 
primul joc, scor neconclu
dent pentru desemnarea ca
lificatei).

In „Cupa europeană a tir- 
gurilor" după ce Inter a în
vins în deplasare pe Ander- 
lecht se poate considera în 
finala competiției. Cu cine ? 
Cu Arsenal
Amsterdam ? Abia săptămî- 
na viitoare 
întîlni în prima manșă.

• La Budapesta în Cupa 
Europei Centrale (sferturi 
de finală) Honved a dispus 
de Radnicki Kragujevac cu 
4—0 (în tur 1—2).

O La Teheran au început 
întrecerile 
al „Cupei 
în primul 
nă „Tadj" 
ruj de 3—0 (0—0) formația 
libaneză „Hamint Men".

• In campionatul vest-ger- 
man: F.C. Kaiserslautern —

sau cu Ajax

acestea se vor

turneului final 
campionilor Asiei", 
joc, echipa irania- 
a întrecut cu sco-

S.V Hamburg 1—1 ; Hertha 
B.S.C. — - 
sen 1—0 ;
— Hanovra 96 1-

• în „optimile1 
ale „Cupei 
•Sț_ Etienne 
rul de 2—0 
Nîmes.

Rotweiss Oberhau- 
Werder Bremen

—0.
de finală 

Franței" echipa 
a învins cu sco

te—0) formația

e

pe șosea va cuprinde două 
probe : 100 km contracronome- 
tru pe echipe și cursa de 165 
km cu plecare în bloc.

în urma consultărilor din
tre delegații prezenți la con
ferință s-a stabilit ca urmă
toarele ediții ale campionatu
lui balcanic de ciclism pe șo
sea să se desfășoare în Ro
mânia (1972), Turcia (1973) si 
Iugoslavia (1974).

Următoarea conferință bal
canică de ciclism va avea loc 
anul viitor Ia Sofia cu ocazia 
celei de-a 4-a ediții a campio
natului balcanic.

★
Antrenorul echipei Ceho

slovaciei, Josef Marko se va 
afla Ia 
intr-un 
urmări 
Astfel, 
aceeași

începutul acestei luni 
turneu pentru a-și 

viitorii adversari.
la 8 aprilie, deși în 

zi selecționata Ce
hoslovaciei va evolua la 
tena el va fi prezent 
Stuttgart pentru a vedea 
lucru echipa României, 
apoi va asista la meciul An
glia — Țara Galilor, ambele 
viitoare adversare ale Ce
hoslovaciei, englezii in tur
neul final al C.M., iar gale- 
zii în preliminariile campio
natului european. La 12 apri
lie, Marko va fi prezent Ia 
Viena unde echipa sa pri
mește replica selecționatei 
Austriei.

A- 
la 
la 
ți

MARIAN SLAVIC -DUBLU CAMPION
(Urmare din pag. I)

rii avea însă să ne contrazică 
presupunerile. Cel mai puternic 
start l-a avut Patricia Pasetti, 
care a atins prima peretele la 
50 m după 30,1 urmată de co
echipierele sale. Apoi, însă, 
ea nu a mai rezistat ritmului 
și Marina Di Twnasso, cu un 
sprint prelungit, împreună cu 
Strumolo aveau s-o depășească 
pe ultimii mstri. în urma fer- 
țetului italian — Cristina Ba- 
laban, sosită în 66,1, cifră c» 
reflectă slabele posibilități ale 
craulistelor noastre.
COSTA — AL 7-LEA TITLU 

DB CAMPION 
INTERNATIONAL
păcate, listele de
ale probei masculine de 
bras nu au cuprins —

în-Din 
scrieri 
100 m 
exceptîndu-1 pe trimișoreanul

Costa — nume sonore. în a-ț. 
ceste condiții, elevul prof. Lo- 
vas a făcut o cursă solitară, 
stopînd cronometrele 
69,8. Un timp bun dacă 
ține cont că recordmanul 
siștilor români se află la 
ma evoluție oficială din acest 
an. Cu victoria de ieri, Costa 
cîștigă cel de al 7-lea titlu de 
campion internațional in ul
timii 4 ani
PETRA MUNTZE — CEA MAI 

RAPIDA BRASISTA
Evoluția elevei din Leip

zig a constituit o frumoasă 
demonstrație de bras modern. 
Suplă, cu o forță neobișnuită 
a brațelor și picioarelor, coor- 
donîndu-și aproape perfect 
mișcările în apă, Petra Mtintze 
a învins de o manieră catego
rică în cursa de 100 m cu un 
timp (1:20,0) ce egalează re
cordul competiției stabilit cu

după 
vom 
bra- 
prl-

10 ani în urmă de Ursula 
Kfipper. Pentru locurile urmă
toare, Tricarico, Kiseleva și 
Anca Georgescu au luptat pînă 
la epuizare, ordinea sosirii 
fiind stabilită la „fotografie’’, 
în orice caz, timpul bucureș- 
tencei 
tualele

ȘI
De data aceasta însă, în pro

ba cea scurtă a tetratloniștilor 
(200 m), elevul prof. Dimeca a 
trebuit să Insiste pe lungi
mea de craul pentru a cîștiga 
în fața tinerilor săi adversari. 
Liviu Copcealău și Emil Ma- 
nolescu (o frumoasă surpriză). 
Slavic ni s-a părut ieri, în fi
nalul probei, puțin marcat de 
eforturile depuse, fapt pe care 
ni-1 confirmă și cifra destul 
de slabă (2:24,6) cu care el a 
intrat în posesia celei de a 
doua medalii de aur.

(1:23,1) nu reflectă 
ei posibilități.
DIN NOU SLAVIC

ac*

ULTIMA ÎNVINGĂTOARE - 
TATIANA AFANASIEVA

A șasea finală individuală a 
reuniunii — 200 m mixt femei 
— ne-a oferit surpriza de a nu 
o vedea ureînd pe blocstarturi 
pe recordmana națională, Cris
tina Balaban, eliminată în se
rii (’.). în aceste condiții, Tatia
na Afanasieva, care a preluat 
conducerea operațiilor după 
lungimea de delfin, nu a avut 
practic nici o adversară de 
valoare, obținînd cu facilitate 
primul succes al delegației so
vietice.

REZULTATE TEHNICE. 100 m 
liber (m): 1. M. SLAVIC (Steaua) 
55,6, 2. V. Giliarov (U.R.S.S.) 57,2, 
3. G. Nikulscin (U.R.S.S.) 57,8, 4. 
Z. Opri(escu (C.S.M. Cluj) 57,9, 5. 
I. Miclăuș (Șc. Sp. Sibiu) 58,2, 6. 
S. Cosmescu (Steaua) 58,2; 100 m 
liber (f): 1. MARINA DI TO- 
MASSO (Italia) 64.9, 2. Mietta 
Strumolo (Italia) 65,6, 3. Patricia 
Pasetti (Italia) 65,6, 4. Cristina

satisfacție® Numeroase surprize in primele două zile 
de loc afectată de înfrînge
rea din seara precedentă (în 
fața Poloniei), a abordat par
tida cu echipa României cu 
dezinvoltură, cîștigînd chiar 
în cele din urmă. Apoi, tot 
Cehoslovacia a învins — dar 
la un scor categoric — și e- 
china R.F. a Germaniei, a- 
vînd mari șanse de calificare 
în finala probei.

In întîlnirile principale de 
pînă acum (cu Ungaria, Ce
hoslovacia și R.D. Germană), 
formația noastră nu a con
tat decît pe Maria Alexan
dru, care evoluează la nive
lul superior cunoscut. Ea ac
ționează într-un ritm susți
nut luptă cu seriozitate si 
se impune. O face însă de 
una singură (lucru insufi
cient pentru a avea succes 
în întrecerea pe echipe), 
pentru că nici Mihalca, dar 
mai ales Crișan nu reușesc 
să o susțină suficient.

Nu ne rămîne decît să aș
teptăm mult dorita revenire 
a coechipierelor Măriei A- 
lexandru, deși dacă aceasta 
se va produce va fi — se 
pare — tardivă pentru a rea
duce echipa noastră în cursa 
titlului european.

REZULTATE PRINCIPALE
ECHIPE FEMEI : gr. I R.F.G.— 

Suedia 3—0, gr. II U.R.S.S.—Iugo
slavia 3—1, U.R.S.S.—Franța 3—0,

Bulgaria—Franța 3—0 (Bulgaria 
s-a calificat în grupa semifinală 
datorită meciaverajului), gr. III 
Polonia—Cehoslovacia 3—1!!!, gr. 
IV ROMANIA — UNGARIA 3—1: 
Mihalca—Kishazi 1-2 (-18, ]8,
—18), Alexandru—Juhasz 2—0 (13, 
12), Alexandru, Mihalca—Juhasz, 
Lotaller 2-0 (12, 12), Alexandru— 
Kishazi 2—0 (13, 11), gr. V R.D.G. 
—Anglia 3—1 !

Grupa A : Cehoslovacia—R. F. a 
Germaniei 3—0, CEHOSLOVAC TA 
—ROMANIA 3—2: Vostova—Crișan
2— 1 (12, —20, 18; Crișan a avut în
setul decisiv 18—17, dar a greșit 
trei retururi de serviciu), Grofova 
-Alexandru 0-2 (-18, -14), Vos- 
tova, Karlikova—Alexandru, Mi
halca 2—0 (12, 12), Vostova—Ale
xandru 0—2 (-12, -17), Grofova— 
Crișan 2—1 (18, —14, 14), ROMA
NIA — R.D. GERMANA 3-2 : Cri
șan—Stephan ()—2 (—15, —20)»
Alexandru—Hovestadt 2—0 (6, 10), 
Alexandru, Crișan — Hovestadt, 
Stephan 2—1 (—14, 14, 9), Crișan 
—Hovestadt 0—2 (—11, —19), Ale
xandru—Stephan 2—0 (11, 9), R.D- 
Germană—Bulgaria 3—0.

Grupa B (U.R.S.S., Polonia, Sue
dia, Ungaria, Anglia): U.R.S.S. — 
Suedia 3—0, Polonia — Suedia
3— 1, Anglia — Ungaria 3—2.

ECHIPE BĂRBAȚI : gr. ’ ~ 
dia — Polonia 5—0, gr. H 
ria — Belgia 5—4, gr. III 
slavia — Danemarca 5—0, 
Ungaria — R.F.G. 5—1, gr. 
hoslovacia — Anglia 5—2.

Grupa A (Suedia, Ungaria, Ce
hoslovacia, Austria, Danemarca) : 
Suedia — Danemarca 5—0, Unga
ria — Cehoslovacia 5—0, Ungaria 
— Danemarca 5—0, Cehoslovacia — 
Austria 5—2.

Grupa B (U.R.S.S., Iugoslavia, 
Franța, R.F. a Germaniei, Anglia): 
Iugoslavia — Franța 5—0, R.F. a 
Germanici — Anglia 5—2.

I Sue- 
Bulga- 

lugo- 
gr. IV 
V Ce-

Trimisul nostru special, Valcriu CHIOSE, transmite

VIRTUOZII ȘAHULUI
SE DESTAINUIE

(prin tele- 
a cedat în

BELGRAD, 2 
fon). Cînd Ivkov 
cele din urmă la Keres o 
partidă pierdută încă înainte 
de întrerupere, miercuri 
noaptea scorul a devenit 
ll’A—8l/2 în favoarea U.R.S.S. 
Interesant de remarcat că 
un computer consultat îna
intea începerii „meciului se
colului" a indicat diferența 
de 3 puncte, dar asta pen
tru sfirșitul întrecerii, nu la 
jumătatea ei. Presa locală

Aseară la Belgrad, în run
da a IlI-a a meciului de șah 
U.R.S.S. — Echipa Lumii 
nici o modificare în compo
nența echipelor, în ciuda ce
lor anunțate dimineața. Pînă 
la ora transmisiei telefonice 
s-au înregistrat trei remize 
în partidele Fischer — Petro
sian, Polugaevski — Hort 
(11 mutări) și Gheller — 
Gligorici.

pune eșecul parțial al Echi
pei Lumii pe seama evolu
ției foarte slabe a jucători
lor iugoslavi și a lui Uhl- 
mann. Cei patru au realizat 
în opt partide numai IV2 
puncte, greul luptei sportive 
ducîndu-1 neobositul Bobby 
Fischer, tenacele Vlastimil 
Hort, mereu tînărul Miguel 
Najdorf și nenorocosul La- 
jos Portisch, care au adus 
reprezentativei 6 puncte din 
8 posibile.

„Borba", de pildă, la rubri
ca de indiscreții din pagina 
consacrată meciului, arăta că 
dr. Max Euwe a fost prea 
gentil cu organizatorii, inclu- 
zînd în Echipa Lumii nu mai 
puțin de 3 jucători iugoslavi. 
Afirmația mi se 
nedreaptă, pentru 
unor virtuozi ai 
Botvinnik, Keres 
Ier, oricine poate 
fără să-i fie rușine de aceas
ta. Personal socotesc că pînă 
acum, cel puțin, Echipa Lu
mii a rezistat absolut onora
bil în fața unei reprezenta
tive sovietice aflată nu nu
mai în maximum de formă, 
dar și în maximum de poftă 
de joc.

Boris Spasski, care pe lin
gă titlul efemer de campion 
mondial deține calitatea pe
renă a unui gentleman desă- 
vîrșit, spunea : „După păre
rea mea, rezultatul cifric, pe 
care ziariștii mizează atît de 
mult, contează cel mai pu
țin în acest meci al secolu
lui. Principalul este că cei 
mai buni jucători de pe glob 
au putut fi adunați laolaltă, 
pentru a oferi celor ce iu
besc șahul un unic și minu
nat recital".

Apoi, despre partida sa cu 
Larsen, marele lider al șahu
lui mondial a declarat, cu o 
modestie tulburătoare: „Bi
neînțeles că ea mi-a produs 
o mare satisfacție. Unii re
porteri, din cale afară de în-

pare puțin 
că în fata 
șahului ca 
sau Ghei
șă piardă,

Balaban (Dlnamo) 66,2, 5. Agneta 
Sterner (Steaua) 67,0, 6. Anca 
Groza (Dinamo) 68,1 ; 100 m bras 
(m): 1. V. COSTA (Polit. Timiș.) 
1:09,8, 2. E. May (Austria) 1:12,1, 
3. E. Hempel (Steaua) 1:13,5, 4. P. 
Dyrek (Polonia) 1:14,6; 100 m
bras (f): 1. PETRA MUNTZE
(R.D.G.) 1:20,0, 2. Maria Rosatia 
Tricarico (Italia) 1:23,0, 3. Nata
lia Kiseleva (U.R.S.S.) 1:23,1, 4.
Alica Georgescu (Dinamo) 1:23,1, 
5. Rodica Petruică (Șc. Sp. Reșița) 
1:25,2; 200 m mixt (m): "
SLAVIC (Steaua) 2:24,6, 2. L. Cop
cealău (Dinamo) 2:27,3, 3. E. Ma- 
noleseu (Șc, Sp. 2) 2:28,5, 4. ~
Turcanu (Șc. Sp. 2) 2:30,3; 200 m 
mixt (f) : 1. TATIANA AFANA
SIEVA (U.R.S.S.) 2:42,5, 2. Zita 
Vyjdiakova (Cehoslovacia) 2:44,7,
3. Ludmila Sultan (U.R.S.S.) 2:46,3,
4. Anca Groza (Dinamo) 2:46,3, 5. 
Marta Palmieri (Italia) 2:49,7, 6. 
Liliana Dan (Dinamo) 2:49,7; 
4x100 m mixt (m): 1. POLITEH
NICA TIMIȘOARA 4:21,7, 2. Mure
șul Tg. Mureș 4:23,9, 3. Olimpia Re
șița 4:27,6; 4x100 m mixt (f): 1. 
ITALIA 5:06,4, 2. U.R.S.S. 5:10,2, 
3. Șc. Sp. Reșița 5:10,5.

Programul de astăzi (serii, de la 
ora 10, și finale, de la ora 18,30): 
400 m liber (m), 400 m liber (f),
100 m spate (m), 100 m spate (f).
100 m delfin (m), 100 m delfin (f)
șl 4x2Oo m liber. (

1. M.

D.

900

tlăcărați, s-au și grăbit s-o 
supranumească nemuritoare. 
Ar fi exagerat. Cert este că 
ea nu-i caracterizează pe nici 
unul dintre autorii ei. pentru 
simplul motiv că 
juca 
poate

mai slab, 
juca mult

iar 
mai

eu imt 
Larsen 

i bine".
★

și Najdorf 
prieteni. Primul

sînt.Tai 
buni 
campion al lumii, cel 
doilea s-a 'aflat la un 
de acest titlu. Acum, ei 
devenit într un fel tovarăși 
de suferință. Vinerea trecută, 
înaintea meciului, la o trans
misie în direct 
radiodifuziunea 
reporterul l-a 
Tal cum de a 
joace tocmai ia 
Mișa a răspuns 
fel nu l-aș fi

foarle 
a fost 
deal 

pas 
au

organizată de 
iugoslavă, 

întrebat pe 
acceptat să 

masa a noua, 
rîzînd : „Ait- 
putut intîlni 

pe bunul meu amic 
guel".

Prieteni sînt. cum 
neam, dar Tal și 
s-au bătut teribil în 
doua partidă, s-au ademenit 
reciproc, au așezat unul în 
calea celuilalt capcane per

s-a între- 
pe piuche 
urmează :

ficle. Intîlnirea lor 
rupt într-o poziție 
de cuțit, după cum

TAL

[>'

NAJDORF

don Mi-

vă spu- 
Najdorf 
cea de-a

în continuare, argentinia
nul a condus admirabil ata
cul de mat : 41.D118 + Rg5 
De5+ 
Tfl !
Df8 +
Db8 + 
Tg4 și negrul cedează in fața 
amenințărilor matului impa- 
rabil.

Rh6
De2
Rh5
Rg5

4Wf4+
45.D17-|- 

47.TÎ4
49.DC5+

Rh7 
Rl)6 
Del
Rb6

42.
44.
46.
48.
59.

TELEX ® TELEX
La Toulon (Franța) au început 
întrecerile campionatului european 
de yachting — clasa „Star”. Pri
ma regată a competiției a fost 
cîștigată de ambarcațiunea elve
țiană Dvcrak-Pfeffer. Pe locurile 
următoare: Blatmann — Wohn- 
lich (Elveția), Tell-Fredel (Sue
dia) și Wagner-Grosse (R.F.G.).

In cadrul turneului pe care il în
treprinde in Japonia, echipa mas
culină de volei a Bulgariei a ju
cat la Akita cu o selecționată a 
țării gazdă. .Voleibaliștii japonezi 
au obținut victoria cu scorul de 
3—2 (15—8, 8-15, 7—15, 15-9, 15—7).

Proba masculină de slalom spe
cial, care a încheiat întrecerile 
„Săptămînil internaționale de schi 
din Liban”, a fost cîștigată ds 
sportivul vest-german Max Rieger 
cronometrat cu timpul de 1:43,17.

masculină de 10 km din 
concursului de schi fopd 
Inuvlk (Canada) a tost

Proba
"cadrul

de la
cîștigată de schiorul elvețian Al
bert Giger. Proba similară femi
nină a revenit sportivei canadiene 
Shirley Firth.

In turneul de calificare pentru 
campionatul european de baschet 
(juniori) de la Neuchatel (Elve
ția), echipa Iugoslaviei a dispus 
cu 105—50 (48—20) de formația El
veției. într-un alt joc, reprezen
tativa Israelului a învins cu 87-71 
(50-29) selecționata Suediei. La 
Ludwigsburg (R.F.G ) baschetba- 
liștii finlandezi au terminat învin
gători cu scorul de 77—44 (35—18) 
asupra celor austrieci.

Cursă 
tă pe
(Georgia) s-a încheiat cu victoria 
lui Bobby Allison, pe „Dodge”, 
care a realizat o medie orară de 
224,573 km pe 328 ture (800 km). 
Pe locui secund s-n clasat Yarbo
rough pe „Mercur..'”, iar locul 
trei a foșt ocupat de Hamilton pe 
„Plymouth”.

automobilistică desfășura- 
circuitul de la Atlanta

Astă seară la Madrid, boxerul 
spaniol Jose Manuel Ibar Urtaln 
îl va întîlni pentru titlul de cam
pion european la categoria grea 
pe puglllstul vest-german Peter 
Welland.
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