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UN NOU „MARATON-11
AZI Șl MÎINE

HOCHEISTIC
(f Juniorii inaugurează astăzi
1 ^maratonul" hocheistic pe 

care-1 prilejuiesc campiona
tul da seniori, cel de juniori 
ți „Cupa speranțelor" pentru 
juniorii mici. Așadar, pe „23 
August" 
le : ora
Ciuc — Școala sportivă nr. 
2 ; ora 18,30 Metalul Rădăuți 

Șc. sp. Gheorghieni. Du
minică au loc și primele me
ciuri ale seniorilor (Dinamo 

£— I.P.G.G., Tîmava — Avîn- 
tul și Steaua — Agronomia).

ETAPĂ 
IN DIVIZIA A 

DE LUPTE

au loc azi partide-
16,30 Avîntul M.

Atît în divizia A de lupte 
greco-romane cît și în cea 
de libere sînt programate, 
sîmbătă și duminică, meciu
rile etapei a III-a. Reuniuni
le de greco-romane vor a- 
vea loc, duminică, la Brașov, 
Timișoara și Pitești, iar cele 
de lupte libere la Brașov 
(sîmbătă), Cluj și Lugoj (du
minică.

75-71 cu Steaua și...

Dinamo a cucerit „Cupa

de iarnă“ la baschet
Jucătorii de la V.f.L. Gummersbach In holul hotelului Ambasador, ieri după-amiază, la o oră după sosirea In Capitală. 

Foto : N. AUREL

] A CÎȘTIGA
I DE 3 ORI

I
I
I

t Disputîndu-și meciul deci- 
Bsiv pentru cucerirea „Cupei 
fde iarnă", Dinamo și Steaua 
'au oferit ieri seară, în sala 
(•Dinamo, un spectacol „căl
duț", departe de ce avem, 

■ de obicei, prilejul să urmă- 
frim într-o partidă dintre a- 
țceste două protagoniste ale 
’baschetului nostru. Este 
tidrept, absența unor titulari 
i (Novac la Dinarțio, Nosie- 
vici, Tarău, Gheorghe, FI. 
Niculescu la Steaua) a scă-

Săuca a pătruns și va înscrie, în 
ciuda opoziției, tardive, a Iui 

Czmor.
Foto : N. DRAGOȘ

zut evident din potențialul 
tehnic și tactic al celor două 
loturi, dar nu ar fi trebuit 
să ducă și la o diminuare a 
combativității. Dar și așa 
întrecerea a fost destul de 
interesantă. La început, ini
țiativa a aparținut steliștilor, 
care au și condus cu 16—12 
(min. 6), 22—17 (min. 9), 30— 
25 (min. 14), dar, treptat, da
torită în special trio-ului Al- 
bu, Dragomirescu, Diacones- 
cu, dinamoviștii au pus stă- 
pînire pe joc. Ei au luat con
ducerea și nu au mai ceda
t-o, deși nu au avut în nici 
un moment un avantaj prea 
mare. Și aceasta în ciuda 
faptului că de la Steaua au 
părăsit pe rînd terenul, pen
tru 5 greșeli personale, Oțe- 
lac (o revelație, un real ta
lent, al cărui progres este 
condiționat, însă, de serio
zitatea și disciplina pe care 
le va manifesta și de acum 
înainte), Czmor și Nicolescu, 
în vreme ce de la Dinamo 
a fost eliminat doar Visner.

Obținînd victoria cu 75—71 
(41—38), Dinamo a cucerit 
primul loc în „Cupa de iar
nă" , fiind răsplătită prin tro
feul pus în joc de C.M.E.F.S. 
București și premiile oferite 
de Loto-Pronosport. Scorul a 
fost realizat de Dragomirescu 
34, Albu 17, Diaconescu 9, 
Săuca 4, Visner 2, Cernea 5. 
Chivulescu 4 pentru Dinamo, 
respectiv Dimancea 14, Mo- 
lin 14, Oțelac 10, Savu 14, 
Czmor 14, Nicolescu 3, Magoș 
2. Au arbitrat Em. Niculescu 
și M. Tănăsescu.

d. rt.

ASTĂ-SEARĂ, LA FLOREASCA
I

STEAUA-V.f.L. GUMMERSBACH
LA HANDBAL MASCULIN

Un meci de mare atracție în semifinalele 
„Cupei campionilor europeni"

AMĂNUNTE 
ORGANIZATORICE

sala Floreasca
— gazda atîtor

Astă-seară, 
din Capitală 
competiții sportive importante
— va fi din nou arhiplină. Iu
bitorii handbalului vor veni 
să-i susțină pe Oțelea, Gruia, 
Gațu și colegii lor din echipa 
campioană a României — 
Steaua — în dificila lor con
fruntare cu V.f.L. Gummers
bach, campioana R.F. a Ger
maniei, întîlnire contînd pen
tru semifinalele ediției a 
IX-a a „Cupei campionilor eu
ropeni”. Echipe cu mare re
putație internațională. învin
gătoare în edițiile a VII-a, 
Gummersbach, și a VIII-a, 
Steaua, ale acestei competiții, 
cele două formații cuprind în 
componența lor numeroși in
ternaționali, participant la ul
tima ediție a mondialelor : O- 
țelea, Gruia, Gațu, Marinescu, 
Popescu, Goran; Dincă (Stea
ua), Podak, Kater, Feldhoof, 
J, BxandL Schmidt (Gummers- avut loc la Bucrești; turul 
bach). Va fi — fără îndoială
— un meci mare, un spec
tacol sportiv electrizant. Ră- 
mîne doar de văzut care din-

Ediția 
Ediția 
Ediția 
Ediția 
Ediția 
Ediția 
Ediția 
Ediția

PALMARESUL jC.C.E.»

(1958/1959) — Redbergslid I.K. Gâteborg 
Il-a (1959/1960) — Frischauf Gttppingen 
in-a (1961/1962) — Frischauf Gdppingen
IV- a (1962/1963) — Dukla Praga
V- a (1964/1965) — Dlnamo București
VI- a (1965/1966) — D.H.f.K. Leipzig
VII- a (1966/1967) — V.f.L. Gummersbach
VIII- a (1967/1968)

tre cele două competitoare va 
prinde „ziua cea mal bună" 
pentru a face un pas spre fi
nală.

DRUMUL PARCURS DE CELE 
DOUA SEMIFINALISTE

STEAUA : turul I — liber ; 
turul II — cu Hapoel Rechovot 
(Israel) : 32—11 (15—5) șl 29—9 
(14—4) — ambele meciuri au

nî "(sferturi de ' finală) ' cu' 
Honved Budapesta : 26—20
(13—10) — la București, 18—20 
(9—12) — la Budapesta.

Citiți miine in
două pagini

0 POTECĂ PREA STRIMTĂ PENTRU TURISMUL
Masa rotundă organizată de „Sportul" în colaborare cu

Steaua București.

V.f.L. 
rul i — 
hoslovacla): 14—13 
Preșov, 10—9 (6—6) 
mund; turul II — 
Gdansk (Polonia): 

la Dortmund, 
la Gdansk; (

Trud Kuncevo :
— la Moscova,
— la Dortmund.

8) - 
(15-9) 
— CU 
(7-9) 
(10—5)

GUMMERSBACH : tu- 
cu Tatran Preșov (Ce- 

....................(9—7) — la 
— la Dort- 
cu Spojnia 
30—21 (16—

, ’ 26—20 
turul III 

17—22 
20—11

In pag.

SPORTUL
speciale:

DE MASA
F.R.T.A.

SPORTIVUL OLIMPIC
o noțiune nouă cu un conținut nou

A. A.

i
i

Partida (tur) se desfășoară 
astăzi, începînd de la ora 19, 
în sala Floreasca din Capitală. 
Arbitrii Intîlnirii, B. Moudry și 
J. Voreth — ambii din Ceho
slovacia.

Meciul va fi transmis în în
tregime de Studioul de Tele
viziune. Returul partidei Stea
ua București — V.f.L. Gum
mersbach din cadrul semifina
lelor „Cupei campionilor eu
ropeni" se desfășoară la 14 
aprilie la Dortmund.

LOTURILE CELOR DOUA 
ECHIPE

STEAUA : Dincă, Belu — 
Gruia, Goran. Oțelea, Gațu, 
Marinescu, Popescu, Cristian, 
Savu, lacob, Coasă, Speck — 
antrenor Otto Thelman ;

V.f.L. GUMMERSBACH : Po- 
dak, Kater — K. Brandt, Lln- 
gelbach, BBlter, Feldhoff, Kel
ler, J. Brandt, Westebbe, 
Schmidt, Kosmehl, Braunsch
weig — antrenor dr. Horst 
Dreischang.

A 2-a:

• JOC SPECTACULOS? DE ACORD. 
DAR TOTUL TREBUIE SUBOR
DONAT VICTORIEI!

(ultima parte a serialului realizat de trimisul 
nostru special la C.M. de handbal de la Paris, 
Călin ANTONESCU)

• SA NU UITAM SPECTATORII!
(înaintea 
handbal, 
împărtășește.

reluăț-ii campionatelor naționale de 
antrenorul emerit Nicolae NEDEF 

.SPORTULUI" speranțele sale)

ÎNOTĂTORII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI PE LINIE
• Primele recorduri • Slavic (la a 3-a victorie) a ci ști gat duelul cu Aimer la 400 m

• Cristina Balaban s-a revanșat in fața italiencelor PERFORMERUL ZILEI

I

I
I 
I

arile victorii sportive au pre
tutindeni o însemnată forță 
de iradiere și cuprind în zona 
lor de tensiune milioane de 
oameni, țări întregi. Finala 
recent terminatului campionat 

mondial de handbal, disputată la Pa
ris, a fost o încleștare în stare să ne 

I șteargă din memorie mii de amintiri 
adiacente și să se instaleze acolo pen
tru totdeauna.

A cîștiga o 
mondială, iată 
care nu exclude 
ne de întrebare , 
hazardului. A cîștiga a doua oară o 
competiție mondială înseamnă că ipo
teza întîmplării trebuie alungată și în
locuită cu stimă pentru toate ideile și 
actele care au ferit primul triumf de 
acțiunea corosivă a rivalității și tim
pului. A treia victorie într-o competiție 
mondială trebuie să fie însă mult mai 
greu de obținut decît prima și secunda 
într-un sport în care există destui 
uriași. Deoarece gloria prelungită a 
unei echipe devine o povară de nesu
portat pentru outsideri. înfăptuirea unei 
terțe izbînzi aureolează o concepție 
fertilă care trebuie neapărat să existe. 
Și nu se mai îndoiește nimeni că hand
balul nostru o are.

Spiritul sportului românesc a fost in
vadat de o intensă și persistentă bucu
rie în urma omagiului pe care cei mai 
înalți demnitari ai țării l-au adus aces
tei realizări excepționale. Desigur, acest 
înalt semn de recunoaștere și încura
jare nu este primul, nu este singurul, 
dar fiecare reînnoire a sa împrimăvă- 
rează sufletele slujitorilor sportului, po
tențează responsabilitatea, toarnă mus- 
tul entuziasmului în conștiința tineretu
lui și așază o pecete de stimă gene
rală pe frontispiciul stadioanelor.

Marile biruințe sportive ne determi
nă să ne punem întotdeauna întrebări 
asupra posibilității repetării lor. Reedi
tarea oricărei realizări umane ține de 
eterna condiție a amplificării efortului. 
Dar în sport, reeditarea nu depinde 
doar de acest factor, fără îndoială 
cardinal, ci mai este condiționată și de 
replica adversarului, de cantitatea lui 
de travaliu și de puterea lui de sacri
ficiu. Ecuația succesului este, prin 
aceasta, mult mai complicată. în elita 
sportului mondial nu se înfruntă decît 
valori departajate de cîtimi infinitezi
male, pe care uneori doar hazardul le 
ierarhizează. Acest adevăr a fost de
seori bruscat la noi de către unii în
clinați să ignore de fiecare dată ceea 
ce depinde de adversarul tetîlnit. Un 
adevăr esențial fușese excomunicat, 
neadmițîndu-se una din alternativele 
fundamentale ale sportului, aceea de 
a fi posibil să pierzi o competiție, deși 
ai luptat cu un devotament limită și 
erai pregătit exemplar, pentru simplul 
dar marele motiv că adversarul tău 
se dovedise superior superiorității pe 
care o dobîndiseși față de alții și fată 
de tine cel mai dinainte.

Acest adevăr care nu poate lipsi 
dintr-o înaltă concepție despre sport, 
avînd rolul de ax etic al acesteia, a 
fost exprimat în scurta cuvîntare rosti
tă de către președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul solemnității decorării handbaliș- 
tilor români. „Am fi mulțumiți, a spus 
Domnia Sa, dacă șl la următorul cam
pionat mondial vă veți comporta la fel 
și veți cîștiga din nou titlul de cam
pioni. Aceasta depinde de felul cum 
vă veți pregăti, desigur și de felul cum 
se vor pregăti adversarii dumnea
voastră". O idee ruptă din substanța 
perenă a moralei și a spiritului spor- I 
tului.

dota o competiție 
un mare triumf, dor 
mirări, insinuări, sem- 
și trimiteri la grațiile

Romulus BALABAN

I
I

Ieri după-amiază am fost 
martorii unui caz unic în is
toria celor zece ediții ale „in
ternaționalelor" de înot : pen
tru prima oară sportivii noștri 
domină net probele unei reu
niuni întregi, obținînd 6 vic
torii din tot atitea posibile. 
Ceea qe trebuie însă precizat 
din capul locului este faptul că 
adversarii campionilor noștri 
— cu cîteva mici excepții — 
nu au decît o valoare medie 
pe plan internațional.

SLAVIC DE NEÎNVINS...

întrecerea pe distanța de 
400 m a crauliștilor a fost cea 
mai interesantă dispută de 
pînă acum, patru dintre fina- 
liști fiind creditați cu perfor
manțe asemănătoare. Repre
zentantul R. D. Germane, 
Klaus Dockhorn, a încercat să 
se desprindă de pluton încă 
din prima lungime, dar Aimer, 
Trofimov (U.R.S.S.) și Slavic 
au intrat repede în ritmul său.

61,0 după prima „sută" — 
2:09,5 la 200 m, cind primul 
întoarce reșițeanul Aimer. Re
cordul național era deja în pe
ricol, deși următoarele lun
gimi au fost parcurse mai lent. 
La 300 m, Slavic, care și-a do
zat mai bine eforturile, se 
afla pe aceeași linie cu rivalul 
său, în timp ce Dockhorn și 
Trofimov pierduseră deja doi 
metri buni. Pe ultima parte a 
întrecerii, Slavic a sprintat de 
parcă atunci începuse cursa,

scăpînd în cîștigător cu o cifră 
(4:25,5) oe reprezintă primul 
record național de seniori sta
bilit la această ediție.

REVANȘA CRIST1NEI

Finala sinonimă a fetelor 
ne-a oferit încă după primii 
metri o spectaculoasă întrecere

Adrian VASIUU

(Continaare fn pag. a 4 a)

Albert Covaci înaintează impetuos spre o spectaculoasă victorie tn proba delfinilor
i Fotei A. NEAGU

Zeno Giurasa, la 21 de ani, este 
unul dintre cel mai capricloși 
înotători români Cu o alunecare 
aproape perfectă și întoarceri 
care rivalizează cu cele ale ma
rilor specialiști de pe continent, 
reșițeanul s-ar fi putut număra 
de mult printre cei mai buni spa- 
tiști europeni. Dar toanele sale — 
care au dat deseori de furcă an
trenorilor — și lipsa de convin
gere asupra posibilităților de care 
dispune l-au împiedicat sezoane 
întregi să-șl valorifice pe deplin 
talentul. In ultima vreme, reîn
tors la primul său maestru de 
acum 12 ani, prof. Ioan Schuster, 
reșițeanul a cochetat tot mai des 
cu cifrele de valoare internațio
nală. Recordurile naționale șl tri
courile de campion nu-i mal 
oferă totala satisfacție. Obiecti
vul său — un timp sub 63,0, care 
să-i confere un loc în ștafeta 
mixtă ce ne va reprezenta la 
„europene".

JOCURI INTERNAȚIONALE
DE VOLEI

Două echipe de volei polo
neze, aflate în turneu în țara 
noastră, au evoluat ieri în 
sala Constructorul, în com
pania unor formații bucu- 
reștene. în primul joc echipa 
feminină L.K.S. Lodz a în
vins cu scorul de 3—1 (11, 
—7, 11, 13) pe Constructorul, 
iar în al doilea formația 
masculină a Școlii sportive 
nr. 1 a- dispus clar de „Spo- 
lem“ Lodz cu 3—0 (6, 9, 9).

Astăzi, de la ora 17,30, e- 
chipele oaspe vor întîlni în 
aceeași sală formațiile Școlii 
sportive nr. 1. (Iloria ALE- 

1 XANDRESCU).

AVANCRONICĂ DE VACANTĂ

ZIUA A DOUA, CU
j doua fi • .intsrna-

/I ționalelor* de tnot...
Aceeași atmosferă, pe 
undeva bucolică, a- 

eeleașl plonjoane temerare, 
parcă ceva mai multă asis
tență, același pocnet al pis
tolului de start, ca un ți
păt scurt de pasăre răni
tă.

Lipsește la apel doar 
soarele care să incendieze 
peretele de sticli transfor- 
mtndu-l tntr-o cortină in
candescentă, și tn absența 
acestuia, pitit după nori cu 
ptntecele pline, tuburile de 
neon tși încearcă puterile, 
timide fi neconvjjigitoare.

„jLbia »-«u încheiat se
riile la 100 metri spate fete 
și, intr-un colț, ferit de 
privirile curioșilor, stau de 
vorbă cu primul 
campion al acestor inter
naționale, Marian Slavic.

Îmi spune că a împlini. 
N de ani - la I februarie 
—, dar pare de II, cu ochii 
lui mari, de culoarea Vo- 
ronețului, tiviți de gene 
neftresc de lungi fi de bă
laie.

Crainicul anunță — au 
voce sacadatăj egali — 
timpurile ultima! terii.»

Slavic povcftcftcj

— Stnt ploieștean, și lin
gă casa unde m-am năs
cut erau două rezervoare 
uriașe cărora noi, copiii, 
le ziceam „ștrand*. Acolo 
am început să tnot. Să mă 
antrenez am început ttrziu 
de tot, abia acum vreo 3 
ani, ctnd m-am mutat la 
București, la Steaua, dar 
de înotat am înotat me
reu... Ce să-i faci, pasiu
nea, tmi aduc aminte că 
veneam tn excursie, cu 
clasa, de la Ploiești, bă
ieții se duceau la film «au 
la circ, eu dădeam o fugă 
pini la Floreasce. Citeam 
gura...

SLAVIC
— Spune-mi, Mariana, 

alte titluri de campion de
ții ?

Ztmbește frumos, cu toți 
dinții, clipește cu genele 
lui lungi de parc-ar scu
tura rouă de pe un buchet 
cu roze.

— Știu eu n Multe... 
Două naționale, vreo pa- 
tru-cinci balcanice, ■ clteva 
la diferite „internaționale*..

...Concursul e aproape 
gata. Asistența s-a împuți
nat. N-au mai rămas dectt 
dțiva antrenori care no
tează, conștiincios, toate 
rezultatele, și buna și 
rele.

Nu văd nici un elev. Sta
ule spunea mai devreme 
că-i vine să urle ctnd au
de că există copii de 10-12 
ani care nu știu să înoa
te...

Slavic avea dreptate.
închei cu o poveste i sin 

America, tntr-o zi, o in
specție a constatat că un 
elev de gimnaziu nu știa 
să înoate. A fost scandal 
mare și profesorul de edu
cație fizică a fost conce
diat fără tnttrzlere*.

...A fost ziua a doua a 
i,internaționalelor" de înot.

I. OVIDIU

• La București 
șl Gala{l, sărbă
toarea gimnas
ticii !• ta Cluj 
șl Sibiu, finalele 
diviziilor școlare 
șl de Juniori la 
baschet șl volei
# 0 demonstra
ție a mlnlpatina- 
torllor de la „ar
tistică", In fina
lul sezonului

estival
(pag, a 2-a)

Pregătiri febrile tn preajma finalelor...
Foto i V. BAGEAG
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START ÎN CEL DE AL XXIlI lea 
CAMPIONAT NAȚIONAL DE POLO
• 45 de meciuri grupate In 4 etape

SĂ NU UITĂM SPECTATORII!

Desigur, mulți dintre cel ca
re nici mâcar nu vor să ac
cepte ideea sportului ca a opta 
artă vor fi mai puțin dlrzi 
tn a nega sportului valoarea 
tui de spectacol.

încă cu mulți ani Înainte, 
Camil Petrescu In eseurile sale 
despre teatru, amintite ade
seori de noi — Teze și anti
teze — recunoștea sincer, el, 
om al teatrului, superioritatea 
modernă a sportului.

în ce constă această superio
ritate ? Firește, nu in sub
stanță, In conținut, ci In ma
rele neprevăzut al întrecerii 
sportive și, mai ales, în torța 
tui de a strînge laolaltă, în 
toate anotimpurile și la toate 
popoarele, mulțimi imense.

Spectacolul sportiv este uni
versal. El nu arc nevoie de 
traducători și texte lămuri
toare. Ei seamănă muzicii și 
matematicii.

Sportul-spectacol s-a născut 
cu adevărat la greci, la Olim
pia, dar i-au trebuit mai mult 
de două mii de ani ca să de
vină artă independentă, artă a 
spectacolului. Nu toate spor
turile au valențe spectaculare. 
Fie prin natura lor. fie prin 
condițiile și spațiul lor de 
desfășurare.

Deși hocheiul este înrudit cu 
fotbalul, îl depășește în viteză 
și are faze nu mai puțin emo
ționante, fotbalul rămîne tot
deauna un necunoscut sport- 
spectacol. în Anglia, unde 
Jocurile de rugby string zeci 
de mii de spectatori (Glasgow 
103.000). fotbalul nu este în
vins. ci numai egalat.

Se spune, ironic, că în acest 
secol al tehnicii; în care ve
chile arte sint în criză și își 
caută neliniștite drumuri noi, 
mulțimile, pretutindeni pe 
glob, se îndreaptă exaltate 
spre film, muzică ușoară, dans 
șl sport. Desigur, în parte este 
adevărat. Oamenii doresc după 
muncă să se relaxeze, el cau
tă veselia șl dinamismul. Și 
apoi este parcă ceva mai ușor 
și mai plăcut să vezi un film, 
să asculți un concert de mu
zică ușoară, să urmărești o 
întrecere sportivă, decît să-l 
înțelegi pe Țuculescu, să-1 
asculți pe Brahms sau să-l ci
tești pe Faulkner.

Părerea noastră este că o- 
mul modern trebuie să găseas
că echilibru în activități, in 
preferințe, in pasiuni. Nu se 
poate spune că englezii nu 
sînt conservatori, că nu țin 
la tradiții, fie ele de cultură 
sau sport, și lată că Royal 
Albert Hall, celebra sală de

concerte din Londra. în care 
au dirijat Arturo Toscanini și 
John Barbiroli și au apărut cei 
mai mari interpreți ai lumii, 
chiar în acest an, în martie, 
a găzduit un mare «recital** 
de tenis dat de Laver, New
combe, Roche, Emerson.

De fiecare dată ne convin
gem, încă o dată în plus, că 
patinajul este artă șl Întrece
rile lui — spectacole. Simbioză 
deplină între sport, balet, și 
muzică, flecare campionat eu
ropean sau mondial de patinaj 
artistic în care maeștrii gheții 
evoluează pe muzică de Liszt, 
Ceaikovski, Puccini. Haciatu- 
rlan, chiar Beethoven — de
monstrează ideea noastră In 
sport-spectacol.

Cînd, în 1924, la Paris, cu 
prilejul Jocurilor Olimpice, 
Cocteau. Alain Cuny și Satie 
puneau tn scenă „Train bleu*’ 
ei anticipau de fapt, specta
colul sportiv sau, mai 
zis, valoarea spectaculară a 
mișcării.

Arta circului, cu numerele 
sale celebre de mare virtuozi
tate fizică, este și ea un argu
ment al tezei noastre. Șl ce 
gindiți despre spectacolele de 
revistă, de patinaj, așa cum 
sînt ansamblurile din Lenin
grad, Paris, Vierta. Londra 'i

In fond, prin ce se înrudeș
te sportul cu eterna artă a 
spectacolului 7 Credem că, în 
primul rînd, prin conflict șl 
regie. Apoi, prin valoarea in- 
terpreților, ritmul spectacolu
lui, neprevăzutul a tot ce 
întîmplă In străfulgerări de 
timp.

Vreți încă o dovadă că spor
tul este artă și spectacol 7 
Comparați atent gimnastica 
artistică cu baletul modern 
înotul artistic cu baletul ''la- 
sic, rugbyul cu corrida, sări
turile la schi cu zborul aerian, 
slalomul cu dansul... In Mexic, 
serbările-spectacol pe treptele 
infinite ale templelor. sub 
semnul soarelui a tot stâpim- 
tor, au însemnat preludiul 
Jocurilor popoarelor. Marile 
serbări și demonstrații sporti
ve de pretutindeni, cu mii de 
participant, ce sint ele dacă 
nu spectacole extraordinare, 
care oglindesc virtuțile tinere
tului 7

Sportul este spectacol prin 
însăși natura lui... scenică. El 
cere măiestrie, indicații regi
zorale, decor spectatori corn 
petenți șl pasionați. Nu lip
sesc nici avancronicile, nici 
Interviurile șl teribilele cronici 
și comentarii, cu fotografii... 
senzaționale.

Dar nu orice spectacol spor
tiv este un adevărat specta
col. Atunci, din păcate, spor
tul nu mal este artă, ci o 
oarecare ciocnire de calități 
fizice, sau de ambiții aprige 
pentru victorie.

Insă, de cele mal multe ori 
lntîlnirile sportive se înalță 
prin puritate, virtuozitate șl 
dinamism la cerințele cele mai 
exigente ale măiestriei spec
tacolului. Și atunci, e... artă.

♦ Cele 10 participante evoluează la Floreasca
Cele 10 echipe de polo 

angajate în divizia națio
nală își încep astăzi cel 
de al 23-lea „maraton" la 
sfîrșitul căruia va fi atribuit 
titlul de campioană. Spre 
deosebire de anul trecut, fe
derația de specialitate a pre
conizat pentru acest sezon o 
nouă formulă de desfășura
re a campionatului țjlrii. 
Mai precis, în locul tradi
ționalelor etape duminicale 
au fost programate, la dă te 
diferite, 4 tururi care în 
fond grupează același nu
măr de meciuri pentru fie
care dintre echipele partici
pante.

La baza noului sistem de 
desfășurare există motive 
precise: se urmărește, în 
primul rînd, obișnuirea ju
cătorilor fruntași cu mai 
multe evoluții în 1—2 zile, 
după modelul de programare 
în cadrul turneelor Interna
tionale sl apoi reducerea

unor cheltuieli care afectau 
în mod serios bugetele sec
țiilor participante. De ase
menea, prin programarea a- 
cestor turnee la intervale 
de două si chiar trei săptă- 
mîni s-a urmărit înlesnirea 
posibilităților unei cît mai 
bune pregătiri pentru toate 
echipele divizionare.

. Etapa inaugurală (s-o nu
mim așa) a fost programată 
astăzi si mîine în bazinul 
acoperit' de la Floreasca. 
Programul întrecerilor :

ASTĂZI, de la ora 17 : 
Progresul București — Olim
pia Oradea, Dinamo — Cri
șul Oradea, I.E.F.S. — Poli
tehnica Cluj și Rapid — 
Voința Cluj ;

MÎINE. de la ora 9 ; Olim
pia — Dinamo Progresul — 
Crișul, Steaua — Politehni
ca și Rapid — Vagonul ; 
de la ora 16; Olimpia — 
Crișul, Vagonul — Voința 
și I.E.F.S. — Steaua.

— recomandă antrenorul emerit Nicolae NEDEF înaintea reluării campionatelor naționale
După o Iarnă agitată — și plină de satisfacții — a venit, 

în sfîrșit, primăvara. Este anotimpul reluării «ampionatelor 
în aer liber. Handbalul și-a programat startul întrecerilor 
celui de-al treilea tur al diviziilor naționale pentru acest 
sfîrșit de săptămînă. înaintea primului fluier de arbitru, re
putatul tehnician al F.R.H., antrenorul emerit NICOLAE NE
DEF, ne-a împărtășit cîteva din speranțele pe care și le pune 
în întrecerea băieților.

— Aștept, sper, ne-a spus 
interlocutorul nostru, ca ju
cătorii să aibă o evoluție as
cendentă, să-și îmbunătățeas
că substanțial tehnica de^ joc, 
mijloacele de apărare, să în
trebuințeze o gamă variată de 
procedee tehnice, în special 
la aruncări. De asemenea, este 
de dorit să se realizeze un 
echilibru între jocul la semi
cerc și cel de la 9 m. Cam
pionatul poate și trebuie să 
prilejuiască continuarea lan
sării promoției jucătorilor ti
neri, mai ales a celor cu ga
barit, în meciuri oficiale. C.M. 
din Franța a demonstrat că 
echipele care doresc să se 
impună în arena internațio
nală trebuie să aibă și ciți- 
va jucători cu talie înaltă.

— In conjunctura favorabi
lă în care ae află, handba
lul poate să-și mărească sim
țitor numărul simpatlzantilor. 
Ce trebuie făcut pentru ca 
tribunele să fie din ce în ce 
mai populate ?

— Jucătorii, antrenorii, con
ducerile cluburilor au dato
ria Să nu uite că handbalul 
este un joc sportiv, că nu 
trebuie neglijată nici latura 
spectaculară. Performanța 
realizată de echipa naționa
lă a mărit substanțial nu
mărul iubitorilor handbalu
lui. Ei pot fi cîștigați defi
nitiv numai printr-un joc 
care să le satisfacă exigen
țele. Lupta pentru punctele 
puse in joc — numai ea — 
nu poate contribui la aceasta.

ACTUALITĂȚI
CONCURS REPUBLICAN

DE MOTOCROS

Motocrosiștii fruntași se în- 
tîlnesc duminică la Cîmpina, 
în cadrul unui concurs repu
blican. în program figurează 
o clasă națională pînă la 500 
cmc., rezervată seniorilor, și o 
probă pentru tineret. Vor fi 
prezenți i St. Chițu, P. Pa- 
xino, Fl. Stefan, E. Seiller, A. 
lotiescu, C. Goran, C. Dovids, 
M. Banu și ceilalți membri ai 
lotului republican, care se 
pregătesc în vederea motocro- 
sului Balcanic, „Cupa Du
nării" și a altor concursuri 
internaționale.

„CUPA PRIMĂVERII"

Concursul, organizat de clubul 
sportiv IEFS, va constitui și 
un criteriu de verificare a fh- 
retistelor propuse să facă par 
te din lotul României la Unt 
versiadă.

Au fost invitate să participe 
printre altele. Adriana Moro- 
șan Maria Salai. Mihaela Ște
fan Aniuta Alexandrov. Ru- 
xandra Niculescu, Magdalena 
Bartoș, Maria Voinea, Viorica 
Draga, Lidia Staicu, Gabriela 
Ștefănescu. Rodiea Văduva și 
Luminița Popescu.

Clubul organizator va oferi 
premii primelor trei clasate 
precum și un trofeu special 
celei mai valoroase dintre re
prezentantele I.E.F.S.

TNT1LNIR1 INTERNAȚIONALE

Continuîridu-ne acest impro
vizat, dar fericit „serial" con
sacrat radiografierii marii 
performanțe realizate la C-M. 
de handbal masculin de către 
reprezentativa țării noastre, a- 
j ungem cu materialul de azi 
în zona mai puțin plăcută, dar 
necesară, a concluziilor de 
ordin critic. In primul rînd 
trebuie apreciat că defectele 
selecționatei noastre nu pot 
întrece cantitativ calitățile, 
pentru că atunci (logic, nu ?) 
un rezultat final atît de va
loros nu ar fi fost posibil

Aceasta însă nu înseamnă că 
lipsurile manifestate cu a- 
cest prilej sau că scăde
rile în comportare ale hand- 
baliștilor români nu tre
buie să fie privite cu a- 
tenție. Ba chiar, dacă avem 
în vedere perspectiva — și 
trebuie să avem în vedere a- 
cest lucru — atunci carențele 
arătate de reprezentativa țării 
în cadrul acestei atît de dis
putate ediții a C.M. este ne
cesar să facă obiectul unei 
atente analize, pentru ca în 
viitor numărul și, mai impor
tant, influența lot în jocul e- 
chipei să scadă. Ca și atunci 
cînd am scos în evidență ca
litățile formației, și azi nu ne 
vom opri în discuția noastră 
decît la cele mai importante 
lipsuri, lăsînd chestiunile de 
amănunt pe seama antreno
rilor, a colegiului lor și a fe
derației.

Ceea ce a supărat — dacă 
ne putem exprima așa — cel 
mai mult în jocul reprezen
tativei noastre a fost facilita
tea cu care ea a cedat uneori 
din avantaj. Lucrul pare cu 
atît mai curios cu cît nu o 
dată, și în orice caz în mo
mente mult m£i dificile, hand
bal iștH români au putut să 
remonteze handicapuri ce pă
reau decisive în conturarea 
unui rezultat nefavorabil lor. 
Si totuși (în meciul cu Franța, 
în cel cu Suedia) echipa ro
mână după ce a luat un avan
taj substanțial și-a permis o 
prematură relaxare, fiind o- 
bligată ca în finalurile parti
delor amintite să evolueze 
prudent, chiar crispat Cauza 
acestei carențe trebuie cău-

tată, în primul rind, în do
rința unora dintre componen- 
ții echipei de a etala neapărat 
și fără nici o legătură cu jo
cul, fără scop tactic, subtilități 
tehnice, pe care publicul, în 
setea lui de spectacol, le în
globează sub titulatura de 
„circ". Singur acest apelativ 
și tot nu onorează pe cel ce 
se complace în această situație. 
Ce să mai vorbim de faptul 
că o asemenea atitudine se pla
sează în afara a ceea ce nu
mim „fair", reprezentând în 
fond o desconsiderare a ad
versarului, care mai devreme 
sau mai tîrziu plătește aceste 
polițe... Din păcate pentru e- 
chipa română, scadența a ve
nit la C.M. foarte devreme, 
chiar în cursul aceluiași meci, 
ceea ce a produs scurtele, dar

nu au durat prea mult. Esen
țial este însă faptul că ase
menea momente de... pauză 
au apărut și că ele puteau 
fi fructificate mai serios de 
adversari, ceea ce ar fi de
terminat, poate, prelungirea 
lor. Pe de altă parte, în atac 
s-a acționat cîteodată sche
matic, urmărindu-se ostenta
tiv doar punerea în valoare 
a forței de șut a lui Gruia și 
neglijîndu-se alte mijloace de 
finalizare de care echipa ro
mână nu a dus de loc lipsă. 
Din această cauză, dacă urmă
rim grafic felul în care hand- 
baliștii noștri au înscris în 
fiecare partidă vom vedea că 
dacă în anumite perioade ale 
jocurilor ritmicitatea puncte
lor a fost dictată parcă de 
un metronom, în schimb au

JOC SPECTACULOS? DE ACORD.
DAR TOTUL TREBUIE SUBORDONAT 

VICTORIEI!
intensele, momente de panică 
la care ne-am referit și în re
latările noastre din Franța.

Dorim ca lucrurile să fie 
bine înțelese. Nu sîntem 
împotriva jocului tehnic, spec
taculos. Vom combate însă tot
deauna 'demonstrațiile gratui
te, fără scop tactic, fără efi
ciență pe tabela de marcaj. 
Asemenea atitudini nu ono
rează o echipă campioană 
mondială, a cărei valoare nu 
este exprimată prin „circării", 
ci tocmai invers, prin îmbina
rea cu ,fantezie și vațțaț a 
unei .game largi' de combinații 
tehnice și tactice. Din fericire, 
caracteristic pentru selecționa
ta română nu a fost „circul", 
care a apărut în jocul ei rar. 
nesemnificativ.

Printre alte carențe scoase 
în evidență de participarea 
handbaliștilor români la a- 
ceastă ediție a C.M. se înscrie 
și scăderea, uneori bruscă, a 
eficienței sistemului defensiv. 
Efortul și mai ales atenția au 
avut periculoase rateuri, care

existat și destule perioade de 
tăcere ofensivă. Un asemenea 
lucru, chiar dacă nu a afec
tat prea mult rezultatul fi
nal, a avut totuși darul de 
a contribui la remontarea mo
rală a adversarilor. Și, de cî
teva ori, echipa a fost obligată 
să suporte presiunea unor a- 
semenea reveniri de nescon
tat.

Cum spuneam, punem în 
discuție aceste lipsuri gîndin- 
du-ne cu deosebire la viitor. 
In această privință, conside
răm ytil.^ă.atragem
asupra uzurii fizice a unora 
dintre, componenții lotului. Și 
înainte de disputarea C.M. — 
pe baza unui prestigios palma
res —, dar mai ales după con
sumarea lui, cînd selecționata 
română a devenit pentru a 
treia oară campioană a lumii, 
au sosit și vor sosi numeroase 
invitații la diferite turnee. Se 
vor face, în mod sigur, oferte 
de întîlniri bilaterale sau de 
participare la alte competiții. 
Știm că există multe obligații

LA FLORETA FETE
DE JUDO LA BUCUREȘTI

Azi, în sala de scrimă de 
Ia stadionul Republicii (înce- 
pînd de la ora 16), va avea loc 
un concurs de floretă fete do
tat cu „Cupa primăverii".

In zilele de 9 și 10 aprilie 
se vor desfășura în sala Flo
reasca întîlnirile internaționa
le amicale de judo (juniori I 
și II) dintre selecționatele ora
șelor București și Praga.

AVANCRONICĂ
Simbătă, după ultima oră 

de curs, elevii școlilor de toate 
gradele vor intra în vacanța 
de primăvară. Pină la 20 apri
lie centrul de greutate al ac-

ESIE NECESARĂ 0 MUNCĂ DE ECHIPĂ

morale în acest sens și că im
presionanta carte de vizită a 
handbalului românesc reține 
mîna celui ce s-ar grăbi să 
pună apostila unui refuz. Să 
nu uităm însă nici o clipă că 
Gruia, Guneș, Samungi și Chi- 
cidt s-au accidentat tocmai în 
jocuri amicale. Firește că a- 
ceste partide, programate 
înaintea C.M., au fost extrem 
de utile, ele constituind exce
lente mijloace de verificare. 
Noi dorim Insă să precizăm 
că este momentul să fie „arun
cați" cu curaj în arena inter
națională reprezentanții nou
lui val al handbalului mas
culin românesc. Creșterea lor 
cu grijă, rodarea în partide 
sau turnee internaționale cu 
grad de dificultate ridicat, ur
mărirea evoluției lor și înjghe
barea treptată a unei alte echi
pe naționale, dacă acest lucru 
se impune, sînt lucruri ce tre
buie să fie plasate în fruntea 
planurilor de acțiune. în orice 
caz, analizarea cu atenție a 
participării handbaliștilor la 
acțiunile Internaționale, în 
condițiile creșterii și echili
brării competițiilor interne 
este o problemă de actualitate, 
ce va trebui să fie rezolvată 
cu succes. ...

In ceea ce privește evoluția 
handbalului pe plan mondial, 
ne propunem să informăm 
cititorii printr-un amplu ma
terial numai după ce vor fi 
sosit tpa te. rășpuji șurile la an
cheta internațională organiza
tă de federația de specialitate 
cu concursul ziarului „Spor
tul". Așa că, deocamdată, pu
nem punct considerațiilor 
noastre în legătură cu partici- 
parea echipei române la cea de 

campionatului
mondial de handbaL masculin 
Așa cum am1 mai > spus — o 
selecționată română a cuce
rit medaliile de aur pe deplin 
meritat, dovedindu-se cel mai 
complet team și cel mai bine 
pregătit sub toate aspectele 
Rămîne, ca o sarcină de o- 
noare, pregătirea la fel de 
scrupuloasă și eficientă și a 
altor mari competiții handba
listice, care bat la ușă I

Colin ANTONESCU

— Evident, C.M. din Fran" 
ța, memorabila finală de la 
Paris au avut OTT ȚJhternic 
ecou în rândurile spectatori
lor. Dar nu numai atît Ele 
au stîrnit Interesul a mii și 
mii de copii care, acum, do
resc să devină un Gruia, un 
Oțelea, un Gațu. Cum pot el 
pătrunde pe porțile handba* 
lului 7

— Există numeroase ac
țiuni întreprinse pe scară cen
trală. Mărirea bazei de masă 
a handbalului, asigurarea unei 
generații capabile să ducă 
mai departe succesele repur
tate pînă acum se decid însă 
în cluburi și asociații spor
tive. Este momentul acum, 
în această primăvară, o dată 
cu reluarea campionatului, să 
se inițieze de către secțiile 
din întreaga țară o largă 
campanie de atragere și se
lecționare de tineri dornici 
să practice handbalul

— Aveți speranțe și în ceea 
ce îi privește pe cavalerii 
fluierului ?

— Le doresc să aibă o li
nie de conduită la nivelul 
general al handbalului nos
tru. A apărut regulamentul, 
au participat la cursuri de 
perfecționare, au văzut o par
te din meciurile de la C.M., 
precum și pe cele de la o 
serie de mari competiții in
ternaționale — au deci toate 
șansele să contribuie — ală
turi de ceilalți — la dezvol
tarea generală a handbalului 
românesc.

H. N.

atenția 3 VILa ediție a

DE VACANȚĂ

Nu de mult, cu ocazia unei 
dezbateri organizate de zia
rul .Sportul" pe tema antre
namentului sportiv contem
poran, profesorul Anghel 
Vrabie (specialist în schi) 
scotea în relief faptul că tn 
accepțiunea modernă a an
trenamentului sportiv, mun
ca nu poate fi concepută de
cît în ECHIPA. Această ob
servație are la bază o reali
tate vie, desprinsă din sport, 
dar mai ales din viață. De 
altfel, H. Bonnăt, explicînd 
marile succese ale schiului 
francez ale anilor 1966—68, 
spunea i „Totul a fost posi
bil printr-o munca încăpățî
nată, minuțioasa, o muncă 
de echipă, înțelegînd prin e- 
chipă toți factorii chemați 
să sprijine progresul schiu
lui : federația, comitetele re
gionale, tehnicienii, antreno
rii, sportivii". Cu alte cu
vinte, un angrenaj de ceasor
nic perfect pus la punct.
- Nimeni nu contestă faptul 
că și pe linia schiului nos
tru s-au depus multe eforturi 
într-o direcție sau alta, după 
cum. toată lumea este con
vinsă că unele rotițe ale an 
grenajului său nu au func
ționat sincronizat Ne vom 
opri asupra unor aspecte.

Aproape în fiecare locali
tate de munte unde a exis
tat o tradiție a practicării 
schiului, se află oameni mai 
în vîrstă sau mai tineri care 
au iubit și mai iubesc încă 
schiul, pe care l-au servit 
cu devotament ani îndelun
gați și care și-ar aduce șl 
în prezent aportul, dacă ar 
fi atrași în diferite forme 
ale activității sale. Pe cei 
mai în vîrstă, cu experiența 
și prestigiul de care se bucu
ră în societate, în orienta-

rea activității sau in munca 
vastă de educare a tinere
tului ; pe cei mai tineri în 
instruirea copiilor, amena
jări de baze simple, arbitraj, 
etc. Este necesar să-i atra
gem, pe de o parte pentru a 
crește generațiile viitoare în 
spiritul respectului față de 
trecut (ce ușor uităm I). pe 
de altă parte pentru că sînt 
o rezervă prețioasă de cadre 
voluntare, animate de fru
moase sentimente și de bune 
intenții, tn acest an, la Si
naia, și cu siguranță și tn 
alte părți, două acțiuni mi 
s-au părut revelatoare: pri
ma, care a însemnat folo
sirea unui larg activ de in
structori proveniți din foști 
schiori; secunda, organiza
rea unor concursuri deschise 
tuturor generațiilor, o idee cu 
profunde implicații etice și 
morale. Se spune adesea că 
unul din factorii care tre
nează activitatea schiului 
este lipsa de cadre, deși dacă 
am face o statistică (cîțj an
trenori sau profesori există 
pe Valea Prahovei sau la 
Brașov și cîți sportivi de va
loare avem), cred că numă
rul antrenorilor depășește pe 
cel al sportivilor. Și aceasta 
în ciuda faptului că mulți 
au studii și categorii de cla
sificare profesională superi
oare. Adevărata nevoie de 
cadre se resimte, într-ade- 
văr, în zonele mai depărtate 
de centrul țării. Deci, nu lip
sa de cadre, ci calitatea mun
cii depusă afectează progre
sul. Poate ar trebui să ne 
punem întrebarea i de ce 
mulți antrenori capabili au 
abandonat sau abandonează 
activitatea 7 Sile Ionescu, 
Dumitru Sulică, Ion Coliban, 
Dedu Matei, Marin Nicules-

cu, Andrei Barabaș etc (pen
tru a nu aminti decît pe cei 
care au fost antrenori de 
Iot), în perioade cînd, nu 
vîrstă și cu atît mai puțin 
comoditatea sau lipsa de pa
siune i-au determinat să se 
oprească, încercînd să fie 
mai utili societății în alte 
sectoare. Poate ar trebui să 
reflectăm de ce o parte din 
proaspeții absolvenți ai IEFS 
sau ai institutelor pedagogi
ce se lasă așteptați în locuri 
mai depărtate de centrul ță
rii și unde colegii lor mai 
în vîrstă sau de promoții a- 
propiate au arătat că în 
scurt timp pot realiza atît de 
mult i Rodiea Pal la Vatra 
Dornei, Zorița Suciu la Re
șița, Virginia Peterffi la Pe
troșani ete. Poate ar trebui 
să încurajăm și să stimulăm 
cu mai multă convingere e- 
lemente ca Elena Tom — 
Azuga, Carabelâ — Teșila, 
Bratu — C. Lung Moldovenesc 
și alții, care s au dedicat 
cu răbdare și perseverență 
unei munci de pionierat. Și, 
bineînțeles, să aplicăm o 
politică mai corectă de apre
ciere a cadrelor (cîndva tre
cerea la o categorie superi
oară era condiționată și de 
valoarea sportivilor antre
nați). Iată pentru ce pledăm 
pentru regruparea forțelor, 
pentru mai multă grijă în 
formarea, promovarea și păs
trarea cadrelor, în ideea rea
lizării unei adevărate ECHI
PE. O eer investițiile făcute 
pînă acum, perspectiva dez
voltării schiului, avîntul 
sportului nostru în genere și 
obligațiile morale față de 
generațiile prezente și vi
itoare.

prof. Ion MATEI

tivităților școlare cotidiene se 
va muta din clase și labora
toare în sălile de sport, pe 
stadioane, in jurul unor punc
te sau cabane turistice. Zilele 
însorite ale acestei primăveri 
vor fi, fără îndoială, o invita
ție pentru toți școlarii noștri, 
de a-și petrece cit mai multe 
ore în aer liber, în mijlocul 
naturii. Așadar destindere, re
împrospătarea forțelor prin 
odihnă activă, prin exercițiu 
fizic și sport, iată cuvintul de 
ordine pentru actuala vacanță 
școlară.

Este, deci, firesc ca agenda 
sportivă să rețină în mod deo
sebit atenția, prin cîteva ac
țiuni de amploare organizate 
în comun de către Ministerul 
/nvățămîntului, C. N. E. F. S. 
(prin federațiile de resort), 
C.C al V.T.C. și — în cazul 
cravatelor roșii — Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor.

Prima dintre ele, în ordi
nea... vîrstei concurenților, 
este finala campionatului re
publican de gimnastică sporti
vă, școli generale. Cite 12 e-

chipe de băieți și fete vor fi 
prezente în sala Floreasca, în 
zilele de 6 și 7 aprilie, pentru 
a desemna formația campioand 
a țării. Competiția programea
ză concomitent și o întrecere 
individuală, în limitele cate
goriilor IV și III de clasificare.

Tot la 6 aprilie (și pină la 9 
aprilie). Poiana Brașov va găz
dui întrecerile de patinaj ar
tistic dotate cu „Cupa Cuteză
torii". Pe elegantul patinoar 
artificial din această stațiune 
de munte vor evolua cei mai 
talentați pionieri și școlari 
svecializați in arta caligrafierii 
pe gheață.

Orașul Cluj (S—11 aprilie) 
va fi prezent și el în circuitul 
principalelor evenimente spor
tive ale vacanței, în calitate de 
gazdă a turneului final al di
viziei școlare și de juniori la 
baschet, in același timp, Si
biul va primi pe finalistele di
viziei școlare și de juniori la 
volei (7—11 aprilie).

O competiție de gimnastică 
sportivă, dar pentru elevi pînă 
la clasa a XlI-a, se va desfă
șura ți la Galați, în zilele de

6 și 7 aprilie. Este vorba de fi
nala concursului republican 
rezervat reprezentanților șco
lilor sportive și liceelor cu 
program de educație fizică. 
Participă gimnaști de catego
ria a Il-a, l, candidați maeș
tri și maestre. In perspectivă, 
o întrecere de virtuozitate în 
care specialiștii noștri așteaptă 
să vadă la lucru multe ele
mente care aspiră la primele 
trepte ale măiestriei. In pri
mul rind, pe reprezentantele 
Liceului de gimnastică din Or. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

tn sfîrșit, tot la Galați, în 
aceleași zile, este programată 
și finala campionatului repu
blican de lupte (grepg-romane 
și libere) cu participarea ele
vilor școlilor profesionale. A- 
dică, competiția care poate pre
figura apariția unor urmași ai 
lui Berceanu, Simion Popescu 
sau Martinescu...

Așa cum a făcut-o și în alte 
ocazii similare, ziarul Sportul 
va fi prezent la toate aceste 
momente sărbătorești ale spor
tului școlar. Deci, pe curînd 
pentru a cunoaște compîonil!...

UNDE MERGEM?
SIMBATA

RUGBY j Teren Progresul, de 
la ona 16,30 : Prog.—Dlnamo 
(div. A) ; teren Tineretului de 
la ora 16,30 : Olimpia—Arhitec
tura (div. B),

VOLEI ! Sala Dlnamo, de te 
ora 18 : Dinamo—Unlv. Timiș. 
(f.A) ; sala Constructorul, de 
la ora 16 : A.S.E.—Flacăra roșie 
(f.B), Șc. Sp. I—S.R.S. „Spolem 
Lodz» (m), Șc. Sp. 1—L.R S. 
Lodz (f).

BASCHET t Sala Politehnica, 
ora 17,30 : Voința—Politehnica 
(m. A) ; sala Progresul, ora
18.30 : Pros.—Academia Milita
ră (m. B).

POPICE : Arena Constructorul, 
<ie la ora 16 : Laromet—Metrom 
Bv. ; arena Volnfa. ora 16 : Vo
ința—Gloria ; arepa Ciulești, ora 
16 : Rapid—U.T.Ă. (div. A)

HANDBAL : Teren Tineretului, 
ora 17 : I.E.F.S.—Prog. (f. A)

FOTBAL ; Teren Sirena, ora
16.30 : Sirena Buc.—Autobuzul 
Buc. (div. C) ; teren I.C.A.B.» 
ora 16.30 : Maesta (Suedia)—Au
tomatica (meci amical).

ÎNOT.: bazinul 23 August, de 
la ore'r to șl ia,30 : „internațio
nale" României...

DUMINICA
ATLETISM : Baza centrului 23 

August, de la ora 9 : Cupa Vi
itorul (pe echipe — Juniori I. 
II, III) ; stadionul Olimpia, de 
la ora 9 : campionatele școlilor 
profesionale ale M.I.A. ; baza 
hipică (calea Plevhel) de! la 
ora 10 : Campionatul de cros 
al Universității București.:. Par
cul Palatul Pionierilor, de la 
ora 9 : Campionatul de cros al 
pionierilor ; Udul. Mlha! Coravu 
(stadionul 23 August), de la 
ora 9 : „Cupa primăverii" la 
marș — ediția a III-a.

RUGBY : Teren Vulcan de ia 
Ora 11.30 : Vulcan—Steaua (Al ; 
teren Constructorul, de la ora
9.30 : Rapid—Constructorul (13) ; 
teren Gloria ora 11.30 : Gloria- 
Petrol Chimistul (B) : teren Sp. 
studențesc, ora 10 : Aeronautlca- 
Sportul studențesc (B).

VOLEI : Sala Floreasca, ora 
9 : Univ. — I.E.F.S. (m.B), Ra
pid—Dlnamo (m.A) : sala Con
structorul, de la ora 11,30 Țon- 
str.—Prbg. Hm. Sărat (f. B> ; 
sala Progresul, de ta ora 6.30 : 
Spartac—Sănătatea Arad. Prog.— 
Viitorul Bacău (mA), Viitorul— 
Voința C-ța (f.B.).

BASCHET : sala Ciulești, ora 
9 : Rapid—Poli. Bv. (m.A) : sala 
Dinamo, de la ora IO : I.E.F.S.— 
,.U“Timiș. (m.A). I.C.H.F.-Dlna
mo (m.A) : sala Politehnica,
ora 11 : Politehnica ti—Arhitec
tura (f.B) ; sala Constructorul, 
de la ora 8,30 : I.E.F.S. II—„U- 
București (f.B), Constr.—Prog. 
(f.A).

POPICE : Arena GiuleștI. de 
la ora 8 : Rapid—Constr.. Volnta- 
C.S.M. Reșița (div. a. m.)

HANDBAL ; stadionul Tinere
tului, ora 16,45 : Voința—Dlnamo 
Bv. (m. A).

BOX : casa de cultură a 
sectorului 4 (str. Turturele) de 
la ora 10 : faza pe municipiu a 
naționalelor de junior! (sferturi 
de finală) ; sala Floreasca. da 
la ora 18 : Steaua—Metalul 
(div. A) ; sala Gtulești. de la 
ora 18,30 : Voința 4-Rapld—Me
talul Plopenj (div. B).

FOTBAL : stadionul Dlnamoj 
ora 14,45 : Blnamo Buc.—Stea
gul r. Bv. (tineret), ora 16.30 : 
Dinamo Buc.—Steagul r. Bv. 
(div. A) ; stadionul Metalul, 

ora 11 : Metalul Buc.—Sportul 
studențesc Buc. (div. B) ; te
renul Electronica, ora ll : Elec
tronica Obor—Chimia Gh. Gheor- 
ehlu-Def (div. C), teren Voința, 
ora 9,30 : Voința Buc.—Tehno- 
meta! Buc. (div. C) ; te
ren Laromet, ora 11 : La
romet Buc. - Mașini Unelte 
Buc. (div. C) ; teren I.C.A.B., 
ora 11 : I.C.A.B. Arcuda — E- 
iectrica C-ța (div. C) ; teren 
Constructorul, ora 11 : Flacăra 
roșie Buc.—T.U.G. (div. C) ;

ÎNOT : Bazinul 23 August, de 
la orele 10 și 17,30 : „Internațio
nalele" României.

ÎNSEMNĂRI DE LA PLENARA CJEFS VASLUI

SPORTUL DE MASĂ POATE CĂPĂTA VALENȚE NOI...
Ne-am găsit timp, după pre

zentarea Informării pe anul 1969 
privind desfășurarea activității 
de educație fizică, să ne adu
năm clțlva vasluieni, prezenți 
la lucrările plenarei c.J.E.F.s., 
pentru a rememora cite ceva 
din trecutul sportului in acest 
oraș. Cea mal frapantă a fost 
amintirea strălucitului meu pro
fesor de educație fizică : „Iți 
amintești — mi se adresa dinsul
— de timpurile clnd stadionul 
din spatele Poștei era plin, de 
dimineață plnă seara, de tineri 
dornici să treacă probele G.M.A. 
șl să Intre, astfel, tn posesia 
mult rlvnltulul carnet ce 1 «e 
oferea drept recompensă î*

T)a, tm! amintesc — șl șl-au 
amintit toți cel aflațl tn sală
— cum se adunau pe stadion, 
de la ora 2 după-amlază, tn 
plină zl de vară, pentru a a- 
mnea greutatea, a alerga suta 
de metri, a trece cursa cu ob
stacole, Dacă, ptnă pe Înnoptate 
le venea rfndul, era mare lucru: 
întruclt nu era zl tn care sta
dionul să nu găzduiască cel pu
țin două-trel sute de tineri ! 
Dacă nu, veneau a doua zl, a 
treia zi. Șl nu 11 „mobiliza- ni
meni. Poate, doar, pasiunea pen
tru sport...

Nu intenționăm, prin aceste 
cîteva crîmpele de aduceri a- 
minte, să negăm sau să um
brim cît de rit- activitatea spor-

tivi ce «e desfășoară «cum tn 
modernul oraș Vaslui, In cele
lalte orașe ale Județului șj chiar 
ia sate. Am fost atențl la infor
marea prezentată de președin
tele Consiliului Județean pentru 
educație fizică șl sport. Am răs- 
folt-o, apoi l-am ascultat cu 
atenție pe vorbitori, mulțl la 
număr, și ne-am convins că 
și astăzi se face sport. în anul 
1969 s-a desfășurat campionatul 
școlilor generale la atletism, 

gimnastică, fotbal, handbal, bas
chet, volei, oină, șah, tenis de 
mas'ă — tnceplnd de la nivelul 
claselor șl pînă la faza jude
țeană. De asemenea. împreună 
cu comitetul județean U.T.C., 
au fost organizate .Cupa tine
retului" la sate, „Săniuța de ar
gint", Crosul tineretului — ac
tivități în care s-au evidențiat 
asociațiile sportive din Berezeni. 
Fălciu, Stănlleștl, Ivăneștl șl al
tele. simplul fapt că Ja Crosul 
tineretului au fost antrenați 16 000 
de partlclpanți este de natură 
să confirme că la Vaslui se de
pun eforturi pentru ca sportul 
să redevină un bun al maselor.

Firește, rememorlnd acum ceea 
ce s-a spus la plenară, se con
stată șl alte realizări demne de 
reținut. Pe raza Județului — 
pentru a mal oferi un exemplu 
— funcționează, cu meritorii re
zultate, 12 centre de copii pen
tru practicarea atletismului, bas-

chetuiui, gimnasticii, handbalu
lui și voleiului. Este, tntr-adevâr. 
un lucru îmbucurător.

Șl totuși... în Vasluiul anului 
1970 funcționează o fabrică de 
confecții cu multe m1l de mun
citoare. „Este regretabil — re
cunoștea Mihal Cocu, vicepre
ședintele asociației sportive a 
amintitei Întreprinderi — că 
sportul nu și-a găsit încă loc 
In preocupările tinerelor. Iar 
dacă se practică, acesta este un 
apanaj strict al băieților".

Intr-adevăr, este supărător să 
constațl că acolo unde tlneretu' 
In Vasluiul anului 1970, unde 
forțele tinerelor lucrătoare se 
pot reîmprospăta prin exercițiu 
fizic, unde sănătatea lor se poa
te menține prin sport, funcțio
nează o ECHIPA DE FOTBAL 
șl alta de VOLEI - MASCULIN 
în Vasluiul anului 1970, unde 
funcționează o modernă fabrică 
de mobilă, In care lucrează mii 
de muncitori, sportul nu se 
practică de loc sau se practi
că sporadic. In Vasluiul a- 
nului 1970. unde funcționează 
multe școli generale șl profesio
nale, incluzînd peste 5 000 de 
elevi, sportul nu face casă bună 
cu știința, deși intre aceste două 
discipline ar trebui să existe o 
armonie perfectă. Ba, chiar di
rectorul Liceului „M. Kogălni- 
ceanu" din Huși este intr-atit 
de pornit împotriva sportului

incit afirmă (reproducem tex
tual) că „nu permit elevilor nici 
măcar să citească despre sport, 
și cu atît mal mult să-1 prac
tice, să se ocupe de asemenea 
prostii".

Pe bună dreptate, președintele 
Consiliului orășenesc Huși pen
tru educație fizică și sport, to
varășul Iulian Vrabie, a solici
tat sprijin în schimbarea men
talității directorului, cu atit mal 
mult se Impune să se acorde 
acest sprijin, cu cit, după cum 
am fost informați, diriguitorii 
sportului hușan și-au îndreptat 
atenția, In exclusivitate către 
elevii FOARTE BUNI LA ÎN
VĂȚĂTURĂ.

De altfel tovarășul Aurel Țo- 
lescu, secretar al Comitetului 

județean P.C.R., Vaslui, a re
ținut in mod deosebit acest as
pect, promlțînd partlclpanțllor 
la plenară că se va Interesa 
personal de rezolvarea cazului. 
Netrecînd peste rezultatele bune 
obținute in domeniul sportului 
în anul 1969 — au fost date in
dicații prețioase pentru ca spor
tul vasluian să înregistreze tn 
viitor — cu forțele de care dis
pune — succesele de care este 
capabil.

Ion GAVjULESCU
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UN MECI CU GlhlDUL LA SCOJIAfell

Trimisul nostru special, Marius POPESCU, transmite de la Varșovia:

vineri în capitala 
pe ruta aeriană

MÎINE, ETAPA A XX-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A
• Va decide partida derby RAPID - U.T.A. formația campioană ?
• Dumitrache — Adamache, „simbolul" unui duel de atracție
• Se va revanșa oare A. S. Armata Tg. Mureș după acel

1—10 din tur ?
• ll va neutraliza... Ozon pe Dobrin ?
• La Constanța, Crișul mizează mai mult pe tradiție

JIUL
OZON ARE GRIJI 
CU „APARAREA"

Joi, Jiul Petroșani a pri
mit replica echipei Minerul 
din Luneni. Jocul s-a ter
minat la egalitate : 1—1
(Kelemen (Minerul) autogol 
si Safar). Antrenorul Ozon a 
fost mai puțin afectat de 
lipsa de eficacitate a atacu
lui său ; grijile cele mai 
mari i le dă apărarea, des
completată în momentul de 
fată prin accidentările lui 
Georgevici, Tonca, Cozonici, 
etc. Formația probabilă :

Stan — Talpai, Dobrescu, 
Georgescu, M. Popescu, R. 
Popa, Sandu, Peronescu, Ion 
Constantin. Libardi, Naidin.

S. Băloi, coresp.
...DAR NICI PITESTENII 

NU STAU PE.„ ROZE!
Medicul echipei F. C. Ar

geș a avut serios de lucru 
In această săptămînă, încer- 
cînd să recupereze măcar o 
parte dintre jucătorii 
dentați în partida cu 
Cluj. (Pigulea, Roșu, 
II, Olteanu și Dobrin),

CQ €.. tar^f

0A1RÎHA
•PHF5T»

OP6

acd- 
,.U“ 

Ivan,

Argeșenii speră, însă, 
tr-o comportare bună și 
tenționează să arunce 
luptă următorul „11“ : Nicu
lescu — Prepurgel, Viad, 
Barbu. Ivan II (Olteanu), 
Stef&nesou, Nuțu (Roșu). 
Clrciumărescu, Radu. Do- 
brin, Jercan.

în- 
ln- 
în

I. Fețeanu, coresp. principal

A. S. ARMATA

PARTIDA DIFICILA 
PENTRU GAZDE

A.S.A. a susținut, în vede
rea dificilei întîlniri cu Stea
ua, un ultim meci de verifi
care, în compania formației 
Medicina din localitate. Re
zultat final 3—0 (2—0) pen
tru A.S.A. Au înscris, în or
dine, Ciutac, Lucaci și Siko.

MUREȘ - STEAUA
Pentru meciul de duminică, 
conducerea tehnică a echi
pei s-a fixat. în principiu, 
asupra următorului „11“ : 
Bay — Șleam, Dondoș, Toth, 
Cxako, Siko, Ciutac. Lucaci, 
Canlaro, Naghi, Nistor.

loan Păuș, coresp. princ.
BlfCUREȘTENII 

SÎNT OPTIMIȘTI 
începînd 

a efectuat 
trenament. 
cel mai tare. Adversară — 
formația Metaloglobus. Scor 
7—0 (3—0) pentru fotbaliștii 
militari, prin punctele înscri
se de Ștefăncseu (2), Tătaru 
(2), Pantea (2) și Naorn. Ul
timul antrenament, cel de 
vineri, a fost consacrat exer
sării unor scheme tactice.

De la antrenorul Ștefan 
Onisie am aflat și formația 
probabilă: Suclu — Crista- 
che, Sătmăreanu, Ciugarin 
(Hălmăgeanu), Vigu, Naom 
(Dumitriu), Negrea, Pantea, 
Tătaru, Ștefănescu, Creini- 
ceanu.

de marți, Steaua 
zilnic cîte unan- 
Cel de joi a fost

DINAMO BACĂU - UNIVERSITATEA CRAIOVA
V. NEAGU A LUCRAT MAI 
MULT CU... APARAREA !

Paradoxal, poate, antreno
rul băcăuanilor a 
cent în 
pe jocul 
deoarece 
fenșiv a 
multe carențe 
partide. Joi, 
Neagu au 
Lelea Bacău, de care au tre
cut destul de greu (3—2).

Iată și „1 l“-le cu care V. 
Neagu va începe partida de 
duminică : Ghită — Comă- 
nescu, Nedelcu, Velicu, Ma
ghiar, Dutan, Vătafu, Pană, 
Dembrovschi, Ene Daniel, 
Bă Iută.

Ilie Iancu, coresp. principal

pus ac- 
această săptămînă 

apărării. Aceasta, 
compartimentul de 
doved.it cele mai 

în ultimele 
elevii lui V. 

întîlnit echipa

—H

O.

;sri»cAKE«?IMS‘

HIIOR SUB

studenții au

OLTENII SlNT... SIGURI 
DE UN PUNCT!

învins cu 
roșu Ple- 
ne-a decla- 
este... sigur

În această săptămînă, Coi- 
dum, nemulțumit de ulti
mele evoluții ale elevilor 
săi. â stabilit un program 
„dur" de pregătire în vede
rea meciului de duminică.

Joi,
6—1 pe Steagul 
nita. Titi Deliu 
rat că la Bacău 
de un punct! Iar ca argu
ment ne-a adus pe... Desel- 
nicu si Bîtlan, complet res
tabiliți. Formația probabilă : 
Oprea — Niculescu, Deselni- 
cu. Bîtlan Velea, Strimbea- 
nu, Ivan, Marti novici, Neaga, 
(Niță), Oblemenco, Bălan.

RAPID .
NEAGU APLAUDAT 
DE COECHIPIERI!

Gluleștenli — cu efectivul (de 
data aceasta) complet — au par
ticipat Ieri dimineață, tn sala de 
festivități a clubului, la ședința 
de analiză a jocului de la Bra
șov. A fost proiectat pe ecran 
filmul Jocului cu Steagul roșu, 
vizionare in timpul căreia jucă
torii l-au aplaudat pe Neagu pen
tru golul marcat tn poarta lui 
Adamaelie I Din sala de film, ele
vii lui Marin BARBULESCU și 
Nlcolae CRISTESCU s-au deplasat 
la (eren, unde au făcut un meci- 
școală „tn familie". Solicitat să 
dea o declarație in legătură cu 
partida de mline, „decarul" Rapi
dului și al echipei naționale, DU
MITRU, ne-a spus : „Meciul cu 
U.T.A. va fi foarte greu, căci tex- 
tiliștil, încurajați de ultimele lor 
succese, se vor bate (șl el) pentru 
victorie, slnt îngrijorat de even
tuala absență din formație a o- 
mului nostru de gol, Neagu. Cred 
că vom învinge la un gol dife
rență".

- U.T.A.
Antrenorii au freutsți tn alcă

tuirea formației, Angelescu și 
Neagu fiind ușor accidentați. Dar 
lată „il“-le probabil : Râducanu
— Pop, Lupescu, Dan, Greavu, 
Angelescu (Dinu), Dumitru. Pe- 
treanu (Năsturescu), Mazuracbls 
(Ștraț), Neagu (Petreanu), co
ci reanu.

ÎNCREDERE ÎN TABARA 
TEXTILIȘTILOR

Elevii lui Dumitrescu privesc cu 
încredere confruntarea cu liderul 
clasamentului. încrederea lor 
este justificată : Domide, restabi
lit (după boală), și-a reluat antre
namentele și, după toate probabi
litățile, va evolua duminică la 
Ploiești. Deci, tn meciul cu Rapid, 
U.T.A. va alinia formația de bază: 
Gornea — Bl rău. Lereter. Pojoni, 
Broșovschi, Axente. Petescu. Do
mide, Moț, Dembrovschi, Dumi
trescu

In drum spre Ploiești, arădanil 
»-ati oprit joi la Lugoj, umle au 
susținut un joc de verificare cu

formația locală Textila Vulturii 
(scor 5—2).

După cum ne-a declarat antte
norul Dumitrescu, „U.T.A. este 
hotărîtă să facă la Ploiești totul 
pentru un rezultat cît mai bun, 
pentru un joc spectaculos, intil- 
nlrea este deschisă oricărui rezul
tat*. în cursul zilei de azi cam
pionii vor sosi la București, ur- 
mlnd ca duminică dimineața să 

plece cu autocarul la Ploiești.
Ștefan lacob 

coresp. principal

Sosită 
Poloniei 
București — Braga —Varșovia, 
echipa de juniori a României 
așteaptă cu destule emoții, 
dar și cu speranțe, meciul de 
mline cu reprezentativa po
loneză, partidă 
preliminariile 
U.E.F.A.

De ce emoții, 
ranțe 7

Emoții — pentru că junio
rii noștri slnt... Juniori, In 
speță niște băieți de 17 și 
chiar 16 ani, incapabili încă 
sâ-și domine simțămintele.

Speranțe — pentru că, mai 
ales după Victoria repurtată 
duminica trecută de juniorii 
polonezi în fața celor sovie
tici (scor 1—0), șansele echi
pei României de a se cali
fica la turneul U.E.F.A. din 
Scoția au sporit considerabil

Avantajată de punctul cu
cerit la 30 noiembrie la Gori 
(1.1 R.S.S.—România 0—0). e- 
chipei noastre îi sînt sufi
ciente pentru calificare două 
victorii în partidele pe care 
le susține pe teren propriu în 
compania formațiilor Uniunii 
Sovietice și Poloniei, et.re se 
vor disputa la 19 și. respectiv. 
23 aprilie. Tn fața unor »- 
semenea calcule ale hirtiei, 
un meci nul mîine. ca să nu 
mai vorbim de o victorie, ar 
fi sinonim cu... acontarea bi
letelor de avion pentru Sco-

oficială din 
turneului

de ce spe-

țla. Dar toate acestea sînt, 
cum spuneam, de domenial 
speranțelor. Și juniorii noștri 
știu că In fotbal totul este 
posibil, că un meci rămîne 
adeseori nedecis pînă îr> ul
timul minut, că o calificare 
se dobîndește abia la sflrșltel 
ultimei partide preliminare, 
totul atirnînd, nu o datâ, de 
un fir de păr. cum s-au pe
trecut, de pildă, lucrurile șl 
în meciul preliminar pentru 
C.M. România-—Grecia. Și 
mai știu că duminica trecută, 
în meciul cu echipa Unlnnii 
Sovietice, juniorii polonezi șa 
jucat foarte bine. Ceea c« 
echivalează cu un avertis
ment.

Acestea fiind zise, vom în
cheia rindurile de față eu de
clarația antrenorului Gheor- 
ghe Oia, care ne-a expus 
lapidar „planul de bătaie" al 
reprezentanților noștri pentru 
meciul de mîine t „echipa in
tră pe teren hotărîtă să joa
ce bine ji să obțină măcar un 
punct"

Acesta este planul, vom 
vedea rezultatul.

lată „ll“-le român care va 
începe joculi

PURCARU — OOBRAU, 
D E H ELE A N U, S ATM A RE A- 
NU, HAJNAL, GL1GOHIB. 
SANDU. ATOD1RESE1.
GHERGI1ELI, IIELVFl,
VLAD.

FARUL - CRIȘUL
CONSTANȚENII VOR 

SA INFIRME TRADIȚIA
In ultimele Intîlnlri, orădenll 

au plecat victorioși din Con
stanța. Meciul este considerat

'••re LITORAL. 
MOBILIZAM H F0RȚ4 '

dlfldj cauz»,
jucătorii de la Farul s-au pre
gătit intens. In această săptă
mînă Farul a efectuat patru an
trenamente șl un joc școală In 
compania formației S.N.C. 
campionatul județean), pe 
a întrecut-o cu scorul de 
(1-0).

(ată formația probabilă : 
fănescu—Antonescu, Stoica. 
reș, Fleșa, Tănase, Constahti- 
nescu, S. Avram, 6asu Tufan, 
Kallo.

C. Popa, coresp. principal 
VA FI GREU

PE™ MALUL MARII
După ă«gSlăl* de lă Cluj, a- 

devârat tonifiant, Crișul s-a pre
gătit Intens In această săptămînă 
Totuși, antrenorul Viad șl elevii 
săi privesc cu rezervă jocul de 
pe litoral. Motivele t După ami
calul de la Satu Mare (1—2 cu 
Olimpia), ca șl după jocul echi
pei de tineret (2—3 cu Olimpia 
Oradea) perspectivele nu sînt 
prea roze. Iată formația pro
babilă : Catona — Sărac, E. N«- 
ghl. Bule, PopovicI, Lucaci, Dă- 
răban, N. Alexandru, Kassal, 
Kun n, Coclș.

1. Ghișa coresp. principal

«Un 
car«
6— «

Ste- 
Ma-

DINAMO BUCUREȘTI
PROBABIL.

REINTRĂ LUCESCU

Dinamoviștli bucureșteni 
s-au pregătit în această 
săptămînă în mod oarecum 
deosebit Miercuri, In echipa 
de tineret care a întîlnit lo
tul național, au figurat 5—6 
titulari. Joi, întreaga forma
ție a susținut un joc-țcoală. 
cu juniorii.

Lucruri deosebite nu se 
pot spune, mai ales că nici 
nu am fost puși la curent cu 
toate pregătirile dinamoviștl- 
lor, deși redacția a solicitat 
antrenorilor amănunte în ■- 
cest sens. Se speră — după 
cîte se pare — în folosirea 
Jui Lucescu. Așadar, forma
ția probabilă ar avea urmă
toarea alcătuire : Andrei — 
Gheran, Nunweilier IV. Dinu. 
Deieanu. Ghergbeli, Nunweii
ler VI. PIrcălab, Doru Po 
pescu. Dumitrache. Lucescu 
(Sălceanu). (AL^ C.)

STEAGUL

BRAȘOVENII 
DORESC REABILITAREA

frîngerea suferită 
Rapidului. Cei ce au urmărit 
în această săptămînă pregă
tirile brașovenilor și-au dat 
seama de acest lucru, dar și 
de dorința lor de reabilitare.

Pentru jocul cu Dinamo, 
antrenorii ău preconizat ur
mătoarea formație ; Adama- 
che — Ivăncescu, Jenei. Ol
teanu, Rusu, Pescaru. Șcrbă- 
noiu, Necula, Florcscu, Ba- 
lint. Gyiirfi.

C. Gruia, coresp. princ.
Putini își pot închipui 

cît de afectați au fost jucă
torii Steagului roșu după în-

CLUJ
ADAM CU MINA ÎN GHIPS

Studenții clujeni s-au an
trenat asiduu în cursul săp- 
tămînii, iar joi au 
meci de verificare 
cu divizionara C, 
Studenții au cîștigat 
În ceea ce privește
pentru duminică, Adam va

avut un 
la Cluj 
Unirea, 

cu 3-1. 
formația

POLITEHNICA
AMBELE PUNCTE 

VOR RAMÎNE LA IAȘI
Elevii lui Justin ișl conti

nuă cursa pentru evitarea ul
timelor două locuri ale cla
samentului. In această săptă
mînă, studenții s-au pregătit 
cu multă seriozitate și -speră 
că mline vor obține ambele 
puncte.

Iată „ir-le probabil: Con- 
stantinescu—Gavril, lanul, A- 
lecu, Romilă. Andrioaie, Cx>n- 
tardo, Gollac, Cuperman. Mol- 
doveanu. Simionaș.

MULTE 
INDISPONIBILITĂȚI

Feroviarii clujeni au avut 
o săptămînă grea. In afara 
jucătorilor accidentați (Petres
cu, Soo, Cojocaru și Vlșan). 
au mai devenit indisponibili 
alți patru coechipieri: Dra- 
gomlr, Brelan, Roman și Ae
gean. care s-au Îmbolnăvit de

- C.F.R.
rubeolă. Ca atare, antrenamen
tele s-au desfășurat cu cel 
valizi și cu echipa de tine
ret. Deci, formația va fi al
cătuită în funcție de reface
rea celor Indisponibili

M. Victor, coresp.

Din poșta săptămînii, respirînd parcă primăvara ți țmrtlnd amprenta lui „El Mundial", am ales pentru primul 
corespondențe scrise — așa mi *-a părut cel puțin — ori cu inimă, ori cu.^ năduf.

reșteană, mal ales Dinamo 
— cern spuneți dv.) nu am 
fl putut furniza mal multe 
amănunte despre turneul din 
Iran decît cele pe care le-am 
aflat «i noi prin Intermediul 
agenții!» de presă. Înțeleg 
pasiunea dv. (mărturisită) de 
suporter al formației eralo- 
vene, dar acesta «ta einga- 
rul răspuns coneret, pe care 
ni 1-ațl cerut.

ADRIAN CHIFU — corn 
Siliștea Crucii, județul Dolj . 
Sînteți supărat (am înțeles 
că nu pe noi î) că nici un 
fotbalist craîovean nu a fost 
Inclus în totul național sau, 
cel puțin, în cel secund și 
întrebați, prin coloanele zia
rului nostru, federația de 
specialitate cum poate fi ex
plicată o asemenea situație, 
cînd — se știe — Universi
tatea Craiova are o poziție 
mult mai bună în clasament 
decît alte eahipe și a făsut 
atîtea Jocuri bune. Dațl șl 7 
nume de fotbaliști eralovenl 
care, după opinia dv„ puteau 
să figureze în cele două lo^ 
turi și-mi cereți părere*. Ce 
să spun 7 Dacă eram selec
ționer i-aș fi ehemat la lot 
pe Niculescu și Oblemenco 
Dar, fiecare cu treburile și 
răspunderile lei.J

dialog pe aprilie cîteva
ADAM ARDELEANU — 

Deva: Șase pagini în care 
pledați (foarte lăudabil) pen
tru corectitudinea disputei 
sportive. Din cîte înțeleg a- 
veți, însă, destule îndoieli că 
lucrurile ar merge — mai 
ales în fotbal — așa cum 
trebuie. Am să încerc să re
produc propunerile mai im
portante (fără a le comenta) 
din scrisoarea dv.: federația 
șă fie formată din reprezen
tanții echipelor de divizia A 
și B, sau din reprezentanții 
organelor sportive teritoriale 
care au asemenea echipe ; 
F.R.F. să stăvilească — fără 
nici o excepție — exodul e- 
lementelor talentate din pro
vincie spre București ; să se 
analizeze slaba comportare 
(în ciuda unor rezultate fa
vorabile) a echipelor bucu- 
reștene; meciurile dintre e- 
chipele din provincie cu șan
se la locuri fruntașe să nu 
mai fie conduse 
bucureșteni...

Fiind vcrba de 
poațe^ă cineva 
ție va dori să afle mai multe 
din scrisoarea dv. Așteptăm...

de

șase 
din

arbifri

pagini, 
federa-

PAUL TĂCU — București : 
Evident regretabilă greșeala 
din „Sportul" nr. 6 289 — 
vineri, 27 martie — în care, 
la rubrica de hochei, este

anunțat (pentru cea mal mare 
parte a tirajului s-a făcut 
modificarea necesară) rezul
tatul de 0—0 în partida Sue
dia — 
vizoriu 
cu cel 
primea 
ediției, 
tul de 
din urmă, lumina tiparului 1 
Greșeala aparține corectorilor 
noștri Emil Lungu șl Stela 
Petecel, care au primit sanc
țiuni corespunzătoare.

CONSTANTIN ȘTEFANES- 
CU — Pitești : Aveți neca
zuri... radiofonice de tot fe
lul — transmisii reduse, spa
țiu cu totul necorespunzător 
acordat echipelor din provin
cie, „persecutarea" (ghilime
lele îmi aparțin) formației dv. 
favorite, F. C. Argeș, ș.a. 
Am trimis o copie după scri
soarea dv. emisiunii sportive 
a Radiodifuziunii, așa încît, 
veți primi, probabil, răspun
sul solicitat.

ION CREȚU — Ploiești: 
îmi pare rău, dar nu știu 
dacă Petrolul va încheia cam
pionatul pe locul 6 în clasa
ment (I 7). De altfel, nu des
pre aceasta este vorba In ru
brica „între noi, sportivii...".

GHEORGHE HODOROGEA 
— Cîmpulung Moldovenesc t

trecut pro- 
II înlocuit 
redacția tl 
închiderea 

că rezulta-

Finlanda,
pentru a 
real, dacă

pînă la
Dar, iată
0—0 a văzut, în cele

Așteptați un răspuns „fia el 
chiar Ironic..." De ce Ironic ? 
Notele sau „stelele" acordate 
de eronieari au, fără îndoia
lă, și • doză de subiectivism, 
dar în general nu se înre
gistrează mari diferențe. Ceea 
ce nu exclude excepția (poa
te chiar tocmai cea amintită 
de dv.). Am mai publicat — 
chiar la această rubrieă — 
pâreri favorabile antrenorului 
C. Teașcă, privind competența 
sa. Le adăugăm acum șl pe 
cele ale dv

N. OPREA — București : 
Inspirat de titlul unul arti
col publicat recent în „Spor
tul", puneți, la rîndu) dv, 
o sultă de întrebări adresate 
aproape în întregime Cole
giului central de arbitri, în- 
cepînd cu unele delegări care 
vi se par suspecte (Ritter 
la meciul Steaua — C.F.R. 
Cluj, Andrei Răduleseu la 
jocul Dinamo — Steaua ș.a.) 
și încheind cu aprecieri asu
pra noii componențe a foru
lui respectiv. După cum ve
deți, am tras „semnalul". 
Dacă va fi necesar, vom re
veni.

ROMULUS JIANU — Pe
troșani i îmi pare răs, dar 
nu aveți dreptate. Orleare ar 
fi fost echipa (chiar ș! buau- Dan GARLEȘTEANU

CU TITLUL DE ANTRENOR EOT
Aflăm că prof. Angelo 

NICULESCU,' antrenorul 
echipei naționale de fot
bal a României, a fost 
propus — într-o ședință a 
Colegiului antrenorilor — 
pentru a fi distins cu

titlul de antrenor emerit. 
Propunerea a fost discu
tată și aprobată la ulti
ma întrunire a Biroului 
federal, urmînd ca ea să 
fie acum validată de Bi
roul C.N E F'S.

SANCȚIUNI DISCIPLINARE
In ultima sa ședință, Comtsla 

centrală de competiții și discipli
nă a Federației romăne de fotbal 
a analizat abaterile unor jucători 

a luat următoarele măsuri :
• jucătorii Vofcan (Rulmentul 

Birlad), Stavaracbe (U M. Timi
șoara) au fost suspendați pe cite 
patru etape pentru lovirea adver
sarului ; Porltolab (Bihoreana 
Marghita) și I. Nicblae (I.T. Con
stanța) — aceeași sancțiune (pa
tru etape) penttu că au insullat 
arbitrii ;
• jucătorii Male? (A.S.A. Sibiu), 

Huțanu ‘ 
(Marina 
(Steagul 
(Metalul 
tan Mediaș), Ctcedea șl

(Gloria Birlad), Muredin 
Mangalia), Munteanu 

roșu Plenița), N. Stefan 
Topleț), Samu (Gaz me- 

Fereni

(Foresta Nflsfiud) — auspendați pa 
cîte trei etape pentru lovirea ad
versarului : Mlron (Tehnofrtf
Cluj), Mender (Ancora Galați) — 
aceeași sancțiune (trei etapa) 
pentru injurii aduse arbitrilor ț

• Jucătorul Andrei (Mlnobradul 
Vaira L^ornel) a fost suspendat pe 
o etapă pentru joc dur șl Costea 
(S.N. Oltenița) - o etapă pentru 
încercare de lovire a adversaru
lui ; Faur (Electrica constanța) 
— o etapă pentru protest ia de
ciziile arbitrului ;
• jucătorii Cerea (Autobuzul) 

și Zugschtvert (Tehnofrig Cluj) — 
mustrare pentru proteste și, res
pectiv. atitudine nesportivă față 
de adversar.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XIX-a A DIVIZIEI B

PETROLUL
lipsi, intrucît are o mînă în 
ghips din cauza unei frac
turi la falange. Echipa pro
babilă pentru meciul 
trolul : Moldovan

Neamț —
TURCI-

— Metrom 
DINULESCU

cu Pe-
Crețu,

JUHASZ
- lareee bucuriile,

Seria I
Ceahlău] Piatra 

Știi W BUcăiTf , OV, 
TU (Galați) 
. Gloria Birlad 
Brașov : C.
(București)

Oțelul Galați — Progresul 
București : EM. VLA1CU- 
LESCU (Ploiești)

Portul Constanța — Chi
mia Suceava : GH. RETE- 
ZAN (București)

Progresul Brăila — Metalul 
Tirgoviște : R. COCO1 (Con
stanța)

Poiana Cîmpina — Flacăra 
Moreni : AD MACOVEI (Ba
cău)

Dunărea Giurgiu — Politeh
nica Galați t N. CURSARU 
(Ploiești)

Metalul București — Sportul 
studențesc: Ci PETUEA
(București)

Arad - C.F.R.
M. BADULESCU

Anina — C.S.M.
DRAGULICI (Tr.

C.S.M. Reșița i N. BARNA 
(Urnă veni)

Vagonul
Timișoara t
(Oradea)

Minerul
Sibiu i S.
Severin)

Gaz metan Mediaș — O- 
limpia Satu Mare i M. VASI- 
LIU (Ploiești)

Politehnica Timișoara — 
Metalurgistul Cugir i GH. 
MICU (Tg. Jiu)

Metalul Tr. Severin — 
El eetrop utere Craiova i ȘT. 
BIRAESCU (Timișoara)

irești — Sportul 
C! PETUEA

Seria a 11-a
Pexa,
Anca, 
Oprea.

V.

Solomon, Cimpeanu, 
Muslețea, Uifăfeanu, 
Munteanu, Barbu.

Morea, coresp. princ.
PETROLUL.

ÎN REVENIRE DE FORMA, 
ASPIRA..

Petroliștii, aflați în evi
dentă ascendență de formă, 
s-au pregătit cu multă aten
ție pentru meciul din depla
sare j
Joi, în meci-școală cu pro
pria 
ve. Petrolul 
4—2.

Pentru partida de Ia Cluj, 
ploieștenii preconizează ur
mătorul „11“ : M. Ionescu — 
Gruber, Bădin, Fiorea. Mo
canii, Iuhasz, Crîngașu, Din- 
cuță, Grozea, Cotigă, Moraru 
(Stroe).

I. Tănăsescu, coresp.

cu Universitatea Cluj.

echipă de țineret-rezer- 
a învins cu

Desene de AL. CLENCIU

Vîlcea —
AL. PlRVU

Chimia Rm.
C.F.R. Arad i 
(București)

Olimpia Oradea — Minerul 
Baia Mare : TR. CRUCEANU 
(Arad)

Metalul Hunedoara —

Echipa de juniori a centru
lui sportiv „Steaua-23 Au
gust" a susținut ieri după- 
amiază o partidă amicală in
ternațională cu formația sue
deză S.P.I.F. Stockholm (din 
liga a III-a). Partida s-a în
cheiat cu un rezultat de ega
litate: 1—1 (1—0).

MECIURI OMOLOGATE CO 3-0
Tn urma nedisputării unor 

partide din campionatul re
publican ai juniorilor și al 
școlarilor, Comisia centrală 
de competiții și disciplină a 
Federației române de fotbal 
a hotărît armatoarele i

• meciul Vagonul Arad- 
Metalul Salonta a fost omo
logat cu rezultatul de 3—0 în 
favoarea primei echipe, deoa-

Metalul 
legitimațiile

a-arece formația 
prezentat fără 
jucătorilor;

• partida Șc. 
ra—Furnirul 
mologată cu rezultatul de 3—0 
în defavoarea ambelor echi
pe, deoarece nu au acceptat 
să Joace pe un alt teren (te
renul pe care era programat 
devenise impracticabil).

sp. Timișea- 
Deta a fost •-

CUPON DE CONCURS

Numele și prenumele :

Adresa s

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU1. CE I .
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
s* califică primele DOUA CLASATE) 7

A
B
C
O

2. CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA
GRUPA ft

LOTO -
PRONOSPORT

AUTOTURISME
ȘI EXCURSII IN U R S S„ 

JAPONIA ȘI PARIS LA 
TRAGEREA LOTO A PRI
MĂVERII, DIN 10 APRILIE 

1910

La 10 aprilie a.c., Admi
nistrația de Stat Loto Pro
nosport organizează tradițio
nala tragere LOTO a Primă
verii. Această tragere se des
fășoară după aceeași formulă 
ca la Mărțișor, cînd s-au a- 
tribuit peste 12.000 de clș- 
tiguri.

Tragerea LOTO a Primă
verii va atribui următoarele 
premii:

— Autoturisme DACIA 
1300, DACIA 1100 MOSKV1CI 
408, SKODA 1000 MB, TRA
BANT 601 în număr NELI
MITAT;

— Excursii în U R.S.S. 
(partea sudică). Japonia cu 
vizitarea EXPO '70 și la 
Paris, tn număr NELIMITAT;

— Premii în numerar de 
valoare variabilă șl premii 
fixe în bani de 1.800 lei. 600 
lei ș.a.

Se efectuează 5 extrageri, în 
3 faze. In total se extrag 36 
de numere.

Jucînd mal multe bilete de 
15 lei aveți mal multe șanse 
de cîștig.

• Astăzi este ULTIMA 
ZI pentru concursul Prono
sport de duminică 5 aprilie 
1970. care oferă particlpanți- 
lor un program de meciuri 
interesante și echilibrate.

Dacă nu v-ațl completat 
buletinele, este bine să o 
faceți din vreme pentru a nu 
rămîne în afara acestui a- 
tractlv concurs.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

3 APRILIE 1970 :

Extragerea
61 29 10 

FOND DE 
lei.

Extragerea
48 68 21 

FOND DE
lei.

Is 37 77 26 87
39 74
PREMII i 623.6S2

a II-ai 6 24 68
4
PREMII t 689.084

Plata premiilor va începe 
In Capitală de la 18 aprilie 
ac. pînă la 20 mal| In țară 
de la 14 aprilie a.c pînă la 
20 mai 1978 Inclusiv;

doved.it


TINERII
HANDBÂlIȘTI ROMÂNI 

ELOGIATI PESTE HOTARE
Comentînd cea de-a 3-a 

ediție a „Cupei țărilor lati
ne" la handbal, desfășurată 
recept la Madrid, ziarul fran
cez „L’EQUIPE" publică un 
articol în care se arată prin
tre altele : „Din punct de ve
dere tehnic putem spune că 
jocul prestat de primele trei 
echipe clasate a fost remar
cabil, corespunzînd așteptări
lor. Echipa Româneei, care a 
surclasat formațiile Franței și 
Spaniei, a demonstrat că va
loarea sa este o realitate. 
Condiția fizică excelentă a 
românilor, jocul lor variat, 
precum și omogenitatea echi
pei au fost atuurile princi
pale cu care tinerii handba- 
liști români s-au impus în 
momentele decisive ale tur
neului".

întretăiate tot mai rar de 
răbufnirile arțăgoase ale unei 
ierni învinse, zilele de primă
vară adevărată aduc o undă de 
zefir și în calendarul sportiv 
internațional.

Aci întilnim, de pildă, o în
trecere de sărituri în apă, des
fășurată pe țărmul însorit al 
Floridei. La Fort-Lauderdale 
este programată, in acest sfîr- 
șit de săptămînă, interesanta 
întîlnire America—Europa, me
nită să pună față în față elita 
unui sport în care se îmbină 
în mod atît de fericit arta și 
cutezanța celor ce i se dedică. 
De fapt, insă, acest meci inter
continental este sensibil depre
ciat de absența din selecționata 
europeană a multora dintre cel 
mai autorizați reprezentanți ai 
săi. Selecția a urmat cu stric
tețe rezultatele ediției de anul 
trecut a „Cupei Europei”, de la 
Bolzano, unde însă au absentat 
asemenea ași ai săriturilor de 
Ia trambulină și turn ca aceia 
din U.R.S.S., Cehoslovacia. R.D. 
Germană. Deci, în Florida, e- 
chipa Europei pare să fie o 
pradă ușoară pentru gazde, care 
au rarul prilej de a se revanșa 
după unele insuccese suferite 
la ultimele Olimpiade.

Tot o întrecere tipică de pri
măvară este Turul Flandrei, 
reuniune a celor mai buni ci
cliști profesioniști pe o rută cu 
tradiție și miză în sportul cu 
pedale. Vom vedea, probabil, o 
nouă „rundă" a acelui duel 
Merckx-Gimondi reeditat în cî- 
teva prime luări de contact la 
început de sezon, care par a 
indica faptul — îmbucurător 
pentru cei ce urmăresc cu pa
siune întrecerile rutiere — că 
distanța valorică dintre belgian 
și italian continuă să fie apro
piată. Dacă, bineînțeles, nu va 
ciștiga un al treilea...

Miercurea fotbalistică este 
mai bogată, de data aceasta, în 
întîlniri inter-țări. Pregătirile 
premexicane avansează cu asi
duitate și patru dintre prota
gonistele lui „El Mundial” iși 
verifică rodajul în meciuri a- 
micale. In vedetă, nu numai 
pentru noi, este jocul de la 
Stuttgart, care opune reprezen
tativele R.F. a Germaniei și 
României. Și care poate rezolva

Mihai BlRĂ transmite din Turcia t

SCHIORII ROMÂNI AȘTEAPTĂ ÎNCREZĂTORI
PRIMELE PROBE ALE CAMPIONATUIOI BAICANIC

ULUDAG, 3 (prin telefon). 
După 40 de ore de călătorie 
cu trenul și cu autocarul, 
schiorii români s-au întîlnit 
cu colegii lor balcanici în pi
toreasca sta$une de sporturi 
de iarnă Uludag. Localitatea 
propriu-zisă se află la apro
ximativ 200 de km de Is
tanbul, la 60 km de coasta 
mării Marmara și ocupă creș
tetul muntelui Ulu (2551 m). 
După ce șerpuiește de-a lun
gul desenului de dantelă al 
țărmului, de la Om altitudi
ne, șoseaua cotește brusc spre 
Bursa, puternic centru indus
trial și comercial al Turciei 
Asiatice, după care, în doar

30 de km, urcă abrupt prin
tre păduri de brazi și colțuri 
de stîncă pînă la 2000 m, a- 
jungînd în gigantica căldare 
geografică naturală expusă 
din plin soarelui, cu versante 
ideale pentru practicarea 
schiului, îndeosebi a celui de 
primăvară. Pante dulci ne 
duc printre brazi și molizi la 
un complex de hoteluri, vile 
ți cabane primitoare care ne 
găzduiesc, într-un spirit de 
înaltă ospitalitate, împreună 
cu toți amatorii de schi ai 
Turciei. Patru schi-4ifturij. șt 
două teleferice facilitează ac
cesul spre vîrfurile munților 
înconjurători.

se antrenează in Italia

In ultimele imagini ale acestei ierni sportive care-și 
o prelungită vacanță, s-o mai admirăm o dată pe excelenta 
schioară franceză Ingrid Laforgue, una din vedetele Univer

siadei albe, inaugurată ieri
cele cîteva semne de întrebare 
ce mai sînt legate de aspectul 
viitoarelor formații titulare. Se- 
lecționabilii Cehoslovaciei co
boară pînă la capătul peninsu
lei balcanice pentru a-și mă
sura forțele cu atît de dîrza 
învinsă a tricolorilor noștri, 
echipa Greciei. în fine, un joc 
Franța—Bulgaria ne va pune 
la curent cu forma echipieri
lor țării vecine.

în competițiile de fotbal in- 
ter-cluburi se anunță un sin
gur joc. Recenta cunoștință a 
băcăuanilor, „tunarii" Arsena
lului, susțin prima lor în
tîlnire în semifinalele „Cupei 
europene a tîrgurilor" cu re
prezentanta Olandei, echipa 
Ajax Amsterdam. Englezii as
piră justificat la finală, undo 
adversară trebuie să le fie 
Inter, virtual calificată după 
victoria cu 1—0 în deplasare 
asupra lui S.C. Anderlecht.,

Un - adevărat *,cap . de. afiș" 
cuprinde programul baschet- 
balistic. La Sarajevo, se în- 
tîlnesc joia viitoare finalistele 
„Cupei campionilor europeni* 
Ia baschet masculin, T.S.K.A. 
Moscova și Ignia Varese. Două 
echipe mari, reprezentînd țări 
fruntașe în acest sport, care

ia acum

la Rovaniemi (Finlanda)

ei

cunoaște o popularitate nealte» 
rată de orice nou val al mo
delor. Moscoviții vin cu car
tea de vizită cea mai bine a- 
sortată cu performante :
au marcat nu mai puțin de 
220 de puncte învinșilor lor 
din semifinale, echipierii Sla« 
viei pragheze.

In fine, un campionat euro
pean în toată puterea cuvîn- 
tului, dar în aria mai limita
tă a sportului profesionist. 
Tot joi, la Viena, între cor
zile ringului din Stadt-halJi-, 
boxează pentru titlul conti
nental al categoriei „welter" 
Hans Orsolics și Carmelo Bos 
si, doi pugiliști în 
rierei.

Și fiindcă am 
iarnă la începutul 
duri, să ne îndreptăm privi
rea încă o dată spre nordul 
mereu acoperit de nea, unde 
au început ieri, in trei orașe 
ale Finlandei, iritt^KHES I): 
niversiadei albe. Schiori, pa
tinatori 
mul lor 
înaintea 
cortinei, 
zăpezii.

apogeul ca-

amintit ie 
acestor rîn-

LI u ICI L, 111 LJL V-1 V 
Finlandei, iHțHjSsHIȘ 

Schiori, 
și hocheiști dau uîti 
recital de anvergură 
căderii definitive a 

în sporturile gheții și

Radu VOIA

Trimisul nostru special la Belgrad, Valeriu CHIOSE, transmite

Înaintea ultimului „pas“ din meciul secolului
U.R.S.S. ECHIPA LUMII

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

Fără îndoială că joi seara 
am asistat la o rundă a re
vanșelor. Petrosian s-a ținut 
de cuvînt și — cu toate că 
a avut negrele — a jucat 
energic și activ contra lui 
Fischer. Fostul c ampion mon
dial a obținut o poziție de tip 
Nimzovici, aparent blocată, 
dar în care planează tot tim
pul pericolul teribil al stră
pungerii. Și dacă amatorii de 
film „western" au fost cap
tivați de focurile de pistol 
care se 
sele lui 
schimb 
Brahms 
tilitățile 
doua. Petrosian merită toate 
felicitările pentru modul în 
care a reușit să-și depă
șească criza psihologică și să 
redevină el însuși după două 
infringed grele. La rîndul 
său Fischer a demonstrat ca
racterul multilateral al ta
lentului cu care este înzes
trat, arătînd că poate să se 
apere tot atît de bine pe cit 
știe să atace. Intr un mo
ment cînd întreaga sală îl 
socotea net pierdut, el a 
efectuat cîteva mane.'re de 
mare finețe, a simplificat 
poziția și a egalat. O remiză 
care îi asigură lui Fischer 
victoria la masa a doua.

Ce s-a întîmplat la masa 
întîi ? Senzație... După stră
lucita victorie .obținută în

schimbau între pie- 
Spasski și Larsen, în 
cei cărora le place 
s-au delectat cu sub- 
de idei de Ia masa a

TOM BOGS

și-a păstrat titlul
Campionul european de 

box la categoria mijlocie, da
nezul Tom Bogs, și-a păstrat 
titlul, tnvingînd prin k.o. tn 
repriza a 11-a Pe șalangerul 
său, englezul Gordon Mca- 
teer. Disputat in sala 
„Vejlby* din Copenhaga, în 
fața a 4 000 de spectatori, 
meciul a fost la discreția da
nezului, care 
încetare, victoria înainte de li
mită a acestuia conturîndu-se 
încă înainte de rundul 10, 
cînd Mcateer era „groggy*, 
după ce fusese expediat de 
trei ori la podea. în repri
za a 11-a, cînd pugilistul bri
tanic era incapabil să se mai 
apere, arbitrul l-a numărat 
în picioare, declarîndu-1 în
vingător pe Tom Bogs.

a atacat fără

runda a doua, Spasski a ju
cat la început ușor și cu 
multă încredere, iar Larsen 
dezorientat și nesigur. Cu- 
rînd campionul mondial a 
obținut un avantaj conside
rabil și putea să cîșt.ige în 
diferite moduri. Pe rînd î 
s-au prezentat ocaziile de a 
cîștiga calitatea, un pior. sau 
de a-și aduce adversarul în
tr-o poziție aproape de zug
zwang. In loc de aceasta, 
contrar stilului său, el a ales 
continuările cele mai compli
cate, ceea 
ven tivului 
coare din 
lor. Oricît
rosimil, pînă la urmă regele 
lui Larsen a scăpat neatins, 
ba mai mult, el obținînd un 
pion în plus. Obiectiv vor
bind, probabil că partida tre
buia să se termine remiză, 
dar pe neașteptate danezul a 
căpătat un aliat, propria sa 
criză de timp I Pentru ulti
mele 6 mutări lui Larsen nu-i 
mai rămăsese decît un mi
nut (!), în timp ce Spasski 
mai avea 5 minute. Căutînd 
să speculeze lipsa de timp a 
adversarului, campionul mon
dial a făcut clasica eroare de 
a juca repede și, spre sur
prinderea tuturor, a < 
una dintre cele mai 
greșeli din cariera sa, 
zînd o figură. Astfel, 
scrie ziarul „SPORT* 
Belgrad : „Optimismul ’ 
zuluf viking a triumfat!'

Reshevsky a manevrat 
foarte ingenios în partida cu 
Smîslov, a cîștigat un pion 
pe care l-a înaintat cu răb
dare șl, după întrerupere, a 
înving, egaltnd scorul în fața 
vechiului g&u rival. Același 
lucru l-a reușit și Tal, după 
o luptă agitată cu Najdorf 
— care acum, la bătrînețe, 
cînd joacă șah mal mult 
pentru plăcerea proprie, ac
ceptă toate riscurile șl toate 
complicațiile.

Uhlmann trebuia să piar
dă și a treia partidă cuTai- 
manov. Dar, într-o poziție pe 
care probabil și semnatarul 
acestor rfnduri ar fi cîștiga- 
t-o, marele maestru sovietic 
a greșit, permițîndu-i adver
sarului să se salveze.

Portisch ar fi putut să-1 
conducă cu 2—0 pe Korcinol, 
însă l-a îngăduit acestuia să 
obțină remize nesperate în 
primele două runde. In cea

ce a permis in- 
Larsen să se stre- 
plasa amenințări- 
ar părea de neve-

comis 
mari 
pier- 
cum 

‘ din 
vitea-

Sezonul de schi și iarna 
sînt pe sfîrșite. La malul 

• mării, pomii și vița de vie 
sînt în floare. Dar la Uludag, 
schiul se bucură din plin de 
contrastele naturii și anotim
purilor. Căldura zilei și frigul 
nopții au transformat zăpada 
în granule mari și grele, a- 
lunecoase, invitînd la viteză 
și întrecere pe fața albă care, 
pe alocuri, depășește 2 m.

Joi și vineri au fost zile re
zervate antrenamentelor, re
cunoașterii traseelor, ședin- 

--țelor tehnice și . .. tragerii la 
- sorți, pentru ca sîmbătă să 
. debutăm în câmpioftatul bal
canic, denumit aici „Balkan 

- kaiak șampionardii", cu pro
bele individuale de fond 
(15 km seniori și 10 km ju
niori) și slalom special.

întreaga delegație română 
este bine dispusă, manifestă 
optimism și încredere pentru 
întreceri. Unii concurenți 
(Cristea, Vulpe) au mai gustat 
din cupa victorioșilor campi
onatului balcanic și se stră
duiesc să soarbă din nou din 
ea. Ceilalți, hotărîți, se pre
gătesc să le urmeze exemplul.

Tot în aceste zile se va 
reuni și comitetul balcanic, 
care va primi raportul dele
gatului Iugoslaviei asupra vi
itoarei ediții a competiției (în 
1971, în localitatea Mavrovo 
din Macedonia) și va hotărî 
asupra programului și even
tual asupra includerii probe
lor de sărituri și a celor fe
minine în programul cam
pionatului balcanic.

Cicliștii cehoslovaci

Echipa de ciclism a Ceho
slovaciei, care se pregătește 
pentru tradiționala competiție 
„Cursa Păcii", a plecat în 
Italia, unde se va antrena în 
comun cu rutierii italieni. Au 
făcut deplasarea 11 cicliști, 
printre care Smolik, Marek, 
Hledik, Hava, Bilo, Hadzira 
și Gladik.

A

15-14 (1)
de-a Ill-a soarta s-a răzbu
nat și Korcinoi, dintr-o pozi
ție absolut superioară, a tre
buit pînă la urmă să se a- 
pere din greu, după ce gre
șise grav în criză de timp.

Matuluvicl și Ivkov dove
desc că sînt depășiți de Bot
vinnik și respectiv Keres, iar 
Polugaevski pare că s-a re
semnat cu ideea înfrîngerii 
la Hort. Sau poate își rezer
vă posibilitatea de a egala 
în ultima partidă ?
REZULTATELE RUNDEI A III-A

Spasski — Larsen 0—1, Fischer 
— Petrosian ‘/2—'/», •) Korcinoi — 
Portisch 0—1, Hort — Polugaevski 
'A—‘A, Gheller — Gligorlci ‘A—'A, 
*) Reshevsky — Smîslov 1—0, 
•) Talmanov — Uhlmann ‘/2—V2, 
») Tai — Najdorf 1—0, •) Ivkov — 
Keres V2—'/*. La ora transmisiei 
telefonice, intilnirea Matulovici — 
Botvinnik se joacă, intr-un final 
de dame, In care Botvinnik are 
un pion in plus, dar minime 
șanse de ciștlg.

•) Partide Întrerupte joi șl con
tinuate vineri seara.

Înotătorii
(Urmare din pofl. 1)

între Cristina Balaban, decisă 
să-și răscumpere greșelile co
mise în ziua anterioară și 
„azzurrinele” Patricia Pasetti 
și Marina Di Tomasso. De data 
aceasta, recordmana țării nu a 
mai făcut nici o concesie, în
torcând prima la 100 m (70,5), 
200 m (2:28,0) și 300 m (3:44,5). 
Adversarele ei se aflau la 
câțiva metri buni în urmă și 
singura problemă care mal ră
măsese era aceea dacă dina»’'1 
movista va reuși aă-el corec
teze propriul record, 
timpul _ __
(4:20,8) lucrul ar fl fost pe 
deplin posibil Bucureșteanca 
a slăbit insă ritmul șl la sfirșlt 
cronometrele 11 mdlcau exact 
5 minute. Fără măcar o zecime 
in plus sau ’ minus...

Dupâ
Înregistrat 1* 850 m

ZENO GIURASA — VICTIMA 
CRONOMETRORILOR

Proba de 100 m spate, care 
adus pe blocstarturl 8 con- 

români a însemnat 
o luptă acerbă pentru 
în meciul cu Cehoslo-

re-

a
curenți 
practic 
selecție
vacia. Zeno Giurasa, cu 
•nirse superioare pe a doua

joacă pentru medalia de bronz
VIITOARELE CAMPIONATE 
EUROPENE LA ROTTERDAM 

(OLANDA)
Vineri dimineață a avut lob 

o ședință a Comitetului de di
recție al Uniunii europene de 
tenia de-masă. Cu această oca
zie au fost definitivate locul șl 
data ediției Următoare a cam
pionatelor europene : Rotter
dam (Olanda), in 1972 (13—20 
aprilie). De asemenea, s-a ho- 
tărit ca prima ediție a cam
pionatelor europene de tine
ret (actuala denumire a fos
tului Criteriu continental de 
juniori) să se desfășoare la 
Teesside (Anglia), între 4—9 
august a.c. Trofeul cu care va 
fi dotată proba de simplu fete 
este oferit de federația româ
nă de specialitate. Simbătă au 
loc lucrările 
U.E.T.M.

congresului

>

MOSCOVA, 3 (prin telefon). 
Acum se cunosc formațiile fi
naliste : U.R.S.S. și Cehoslova
cia la fete, Suedia și Iugosla
via la băieți. Partidele decisi
ve pentru titlurile de campioni 
ai continentului sînt progra
mate miine seară (n.r. — as
tăzi). După-amiază va juca 
și reprezentativa feminină, a 
României care va întîlni In 
finala III—IV, pentru „bronz", 
formația Angliei.

In ultimul meci din grupa 
A, disputat vineri 6eară, echi
pa noastră a avut de înfruntat 
pe campioana europeană de la 
Lyon, puternica garnitură a 
R. F. a Germaniei. Româncele 
au învins la limită, cu 3—2 î 
cea mai bună jucătoare fiind 
de data aceasta Eleonora Mi
halca — învingătoare meri
tuoasă în intîlnirile cu Diana 
Scholler și Agnes Simon. Pe

Intre două schimburi
• Vechea noas

tră 
institutoarea
Liăge
Josiane
cea care acum doi 
ani, eliminînd-o 
pe Maria Alexan
dru, a furnizat 
cea mai mare sur
priză a 
nelor de 
nu se 
nici la 
Printre 1 
victime i 
ră redutabila ju
cătoare engleză 
Mary Wright, co
lega acesteia, Jill 

( Shirley ‘ _
Stephan

• O
! bine 

printre 
ta
Lujniki are tină- 
ra formație mas
culină a Unga
riei (condusă de 
fostul campion 

i continental Zoltan 
Berczik, învingă

cunoștință, 
din 

(Belgia), 
Detaille,

i europe- 
la Lyon, 
dezminte 
Moscova, 

noile sale 
se numă-

și Petra
(R.D.G.). 
evoluție 

apreciată 
specialiș- 

prezenți la

toare netă asupra 
a două puternice 
adversare: R. F. 
a Germaniei (5—1) 
și Cehoslovaciei 
(5-0).

• Campionul e- 
uropean de la 
Lyon, 
Dragutin I 
se pare că 
află încă 
dispoziție

' bună. In 
cu Anglia, 
dut de echipa sa 
cu 3—5, Surbek 
a fost întrecut de 
Taylor (cvasi-ne- 
cunoscut) și Ne
ale, cîștigind doar 
de justețe la Hy
des (!?) cu 24—22 
și 23—21 !

• Tot la Mos
cova este prezent 
in aceste zile și 
cunoscutul spe
cialist japonez, Hi-
kosuke Tamasu. 
In afară de faptul 
că simpaticul și 
apreciatul tehni-

de 
iugoslavul 

Surbek 
nu se 
într-o 
prea 

meciul 
, pier-

DE MINGI
cian nipon împar
te in stingă și in 
dreapta numeroa
se zimbete, strin- 
geri de mină, 
cărți de vizită și 
fel de fel de in
signe, el 
fiază și 
tot ce se 
in sală.

• In 
sînt 
3 000 000 de jucă
tori activi de te
nis de masă.

• Jucătoarele ro
mânce au urmă
torii parteneri in 
proba de dublu 
mixt: Maria 
lexandru și 
men Crișan 
cehoslovacii 
larovicz și 

pectiv, Kunz, 
Eleonora 
pe francezul Pur- 
kart.
Lesai 
concura 
mixt.

fotogra- 
filmează 
ințimplă

U.R.S.S. 
înregistrați

A- 
Car- 

pe 
Ko- 

res- 
iar 

Mihalca

Magdalena 
nu va 
la dublu

scurt despre aoest meci 5 A- 
lexandru — Simon 1—2 (21—23, 
21—15, 11—21) ; Eleonora Mi
halca — Schâller 2—1 (18—21, 
21—16, 21—18). In ultima par
te a jocului, Eleonora a avut 
10—7, apoi SchSller 18—16 și, 
în final românca s-a impus 
prin lovituri decisive ; Alexan
dru, Mihalca — Simon, Bu- 
cholz 2—0 (10, 14) ; Alexandru 
— Schâller 1—2 (18—21, 21—9, 
18—21). Activizarea a Început, 
în setul I, la 9—8 pentru Ma
ria ; Mihalca — Simon 2—1 
(19, —19, 16).

REZULTATE
Echipe femei, grupa A 5 

România — Bulgaria 3—0 j 
Alexandru — Neykova 2—0 
(13, 12,), Crișan — Ran-
ghelova 2—0 (18, 16), A-
lexamdru, Crișan — Neykova, 
Ranghelova 2—0 (9, 19). Meci 
fără istoric.

R. D. Germană — R. F. a 
Germaniei 3—1, Cehoslova
cia — R. D. Germană 3—1, 
R. F. a Germaniei — Bul
garia 3—0.

Grupa B : Anglia — Polo
nia 3—2, U.R.S.S. — Unga
ria 3—0, U.R.S.S. — Anglia 
3—0. Polonia — Ungaria 
3—0.

Echipe bărbați, grupa A 5 
Cehoslovacia — Danemarca 
5—0 : grupa B : U.RE.S, — 
Franța 5—0, U.R.S.S. — 
R. F. a Germanie?, &, An
glia — Franța 5—4.

Ultimele rezultate ale zi
lei : Masculin gr. A U nga- 
ria — Austria 5—0, Suedia— 
Ungaria 
Ungaria;
R.F. a 
U.R.S.S. 
goslavia 
1. Iugoslavia, 2. U.R.S.S.

Feminin gr. A Cehoslova
cia — Bulgaria 3—0, Româ
nia — R.F. a Germaniei 3—2, 
1. Cehoslovacia, 2. România, 
3. R.D. Germană ; gr. B. 
U.R.S.S. — Polonia 3—0, Sue
dia — Ungaria 3—1 ; 1. 
U.R.S.S., 2. Anglia, 3. Polonia.

5—2 ; 1. Suedia, 2. 
gr. B Iugoslavia —

Germaniei 5—2,
— Anglia 5—1, Iu-
— U.R.S.S. 5—1 I

De la trimisul nostru special, la Budapesta, Hristache NAUM

SPORTIVII UNGARIEI FAC INTENSE
PREGĂTIRI PENTRU VIITOAREA OLIMPIADA
Interviu cu dr. ARPAD CSANADI, președintele Comitetului Olimpic

Dr. Arpad Csanadi, președintele 
Comitetului Olimpic din R.P. Un
gară, membru al C.I.O., este o 
personalitate marcantă a vieții 

iHigritațtenote. Ne-a fotț-, 
deci, ușor să abordăm in discu
ție o gămă' bariatd de aspecte, 
pornind, de la cele de interes 
local și ajunglnd la chestiunile 
care frămtntă astăzi Comitetul 
Internațional Olimpic. Distinsul 
nostru Interlocutor a răspuns cu 
amabilitate la întrebările pe care 
i le-am adresat.

rea sportivilor din colectivele lor 
ducea la crearea unui mare de
calaj valoric intre reprezenta
tive șl restul masei sportivilor 
de aerfanwmlfț. ȘjfJ? pontroiui u- 
nui directorat tehnic — alcătuit 
din specialiști al Comitetului O- 
llmptc, ai autorității sportive ha-

din R.P. Ungară, membru al C.I.O.
a obține cea mai bună formă ta 
data dorită.

— Considerați că . la Miln- 
chen sportivii vor avea o mi
siune mai . .ușoară declt la 

: Ciudad de Mexico?
— Și da, șl. nu. Da — pentru 

că s-a scăpat de obsesia altitu-

obținute de re- 
sportulul din 
la marile con-

— Succesele 
prezentanțli 
R.P. Ungară 
fruntări internaționale și, în
deosebi, la Jocurile Olimpice 
vă obligă, desigur — pentru 
menținerea și sporirea pre
stigiului cucerit — la ample 
pregătiri În vederea celei de 
a XX-a ediții a J.O. ce se 
va desfășura In 1972 la Miin- 
Chen. ' V-am ruga să ne spu
neți dacă, în această direcție, 
a preparatlvelor, există lucruri 
noi. deosebite

— Voi încerca să satisfac setea 
de noutate, proprie meseriei dv. 
dar de care beneficiem toți cei 
ce urmărim presa cotidiană. E- 
xistă, Intr-adevăr, noutăți impor
tante in modul in care abordăm 
acum pregătirea pentru marea 
sărbătoare a sportului mondial 
care este Olimpiada. După ediția 
mexicană, Comitetul Olimpic din 
R.P. Ungară și forul sportiv na
țional au luat hotărlrea de a a- 
bandona sistemul de pregătire a 
echipei noastre olimpice pe dura
ta a doi ani. Ea a fost extinsă 
la. 4 ani și chiar la mai mult 
In 1968 a început campania de 
selecționare și antrenament 
celor vizați — in principiu 
pentru Miinchen și, paralel,

a

... .............. a
unei alte mari formații — foarte 
tinere — care să alcătuiască 
scheletul reprezentativei pentru 
J.O. din 1976. Am fost obligați 
la aceasta de ritmul mereu mal. ra
pid de creștere a performanțelor în 
arena internațională — tn abso
lut toate ramurile sportive. O 
altă noutate este aceea că pon
derea. pregătirilor a fost trecută 
la cluburile sportive. S-a dovedit 
greșită — din punct de __ :__
pedagogie și psihologic — metoda 
antrenamentului îndelungat la 
loturile naționale. Apoi, scoate-

vedere

Vei mai buni sportivi maghiari, in anul 1969, campionul mon 
dial de pentatlon modern Andras Balczo și aruncătoarea de 
suliță Angela Nemeth-Ranki, primind 

ciația Ziariștilor din

țlonale și ai federațiilor — spor
tivii nominalizați pentru J.O 
desfășoară o continuă și intensă 
pregătire, constituind un puternic 
stimulent și pentru restul colegi
lor de club. In anii 1971 și 197‘t 
vom fixa sportivilor noștri ha
remuri. îndeplinirea lor ne va 
proba attt valoarea sportivului In 
cauză, cit și posibilitățile lui de

români învingătoriV

trofeele oferite de Aso- 
Unoaria

Foto i M.T.I.
(deși studiile efectuate pe

lungime a câștigat dar, 
cronometrele din piscină 
cîrțdu-i 63,8 sec. Numai __
trei cronometra de la masa o- 
fidală (unul din ele a avut 
chiar 64,3 !) au dat o medie de 
63,9, cifră ce egalează doar re
cordul țării. Pentru locul se
cund, tinărul Gh. Lupu — cu 
un nou racord de juniori (64,6) 
— a cîștigat manșa decisivă 
fața lui Hoholu șl Movanu.

DUBLU SUCCES 
AL DELFINILOR

toate 
mar
cele

în

Albert Covad, într-o finali 
in oare primii trei concurenți 
români au ooborft sub 62,5 și 
Agneta Sterner, după o fru
moasă întrecere cu Monika 
Mânnel (care era creditată cu 
un timp superior) au încoronat 
frumoasa evoluție de ieri a 
înotătorilor români. Timpii în
vingătorilor — 62,0 pentru
Covaci și 70,6 pentru Șterner 
— sînt promițători pentru ac
tualul lor stadiu de pregătire.

REZULTATE TEHNICE. 400 m li
ber (m): 1. M. SLAVIC (Steaua) 
4:2S,K — nou record național, 2. 
E. Aimer (Olimpia Reșița) 4:27,2 
— rec. de juniori, 3. K. Dockhorn 
(R.D.G.) 4:30,2, 4. A. Trofimov 
(U.R.S.S.) 4:34,8, I. S. Cosmescu

reducă numărul echipelor parti
cipante lă turneele olimpice. Ori- 
cit aș iubi fotbalul, slnt obligai 
să recunosc că 16 echipe tn fi
nală este prea mult.

— Congresul de la Amster
dam pune, printre altele, ln 
fața C.I.O., al cărui membru 
sfnteți, și sarcina desemnării 
orașelor care vor găzdui Jocu
rile Olimpice — de iarnă șl 
de vară — din 1976. Ne-ati 
putea da un pronostic ?

— Va fi un concurs fair 
play — între orașe. Din lista 
candidatelor se pot face unele 
diferențieri. Ele sînt generate 
de principiul C.I.O. de a acorda 
organizarea Jocurilor orașelor 
care nu le-au mai găzduit. . Așa
dar, șansele sînt ele partea Mos
covei și â
Uniunii Sovietice are ;înșă. atu- 
uri in plus. Ea ' 
sportivă — dacă 
nul — in sensul 
gate tradiții in 
vară, a organizat

este mai poli, 
admitețl terme- 
că are mat bo- 

sporturile de 
____ _ „.w______  mai multe com
petiții de amploare (campionate 
mondiale, europene, concursuri 
internaționale de anvergură). Slnt 
argumente care — după părerea 
mea — îi vor decide pe membrii 
Comitetului Olimpic internațional 
să 
de

(Steaua) 4:39,9; 400 m liber (f) : 
1. CRISTINA BALABAN (Dlnamo) 
5:00,0, 2. Patricia Pasetti (Italia) 
5:09,5, 3. Marina Di Tomasso (Ita
lia) 5:09,5, 4. Daniela Corolu (Șc. 
Sp. Reșița) 5:11,1, 5. Vera Skore- 
pova (Cehoslovacia) 5:15,4; 100 m 
spate (m): Z. GIURASA (Olimpia 
Reșița) 63,9 — rec. național ega
lat, 2. Gh. Lupu (C.S. Școlar) 64,6 
— rec. de Juniori, 3. M. Hohoiu 
(Șc. Sp. Reșița) 63,4, 4. Șt. Bene- 
dek (Mureșul) 65,8, S. M. Movanu 
(Șc. Sp. 2) 66,6, 6. V. Belea (Pollt. 
Timiș.) 66,6; 100 m spate (f): 1. 
CLARA KOKAI (Pollt. Cluj) 1:17,3, 
8. Mlhaela Petre (Steaua) 1:19,3, 
3. Mâdăllna Măzgăreanu (Șa. Sp. 
8) 1:1»,8, 4. Liliana Dan (Dlnamo) 
1:19,8; 100 m delfin (m): 1. A.
COVACI (Mureșul) 62,0. 8. I. Ml- 
alâuș (Șc. Sp. Sibiu) 82,1, 8. A. 
Petelel (Mureșul) 62,4, 4. M.
Schreiber (R.D.G.) 83,8, 8. C. Rollk 
(Șc. Sp. Timiș.) 63,8 (r.p.); 100 m 
delfin (f): 1. AGN3TA ȘTERNER 
(Steaua) 1:10,6, 2. Monlka Mănnel 
(R.D.G.j 1:12,0, 3. Georgeta Cer- 
beanu ; ~
Marta Palmieri' (Italia) 1:13,8, 
Marla Rosaria Tricarlco ___ ,
1:15,1, 6. Daniela Tomassinî (Ita- 
............... * — m liber (m) : 1.

U.R.S.S. 3:37,2, 3.

dinii 
această temă au adus multe be* 
neficii sportului) și pentru că 
europenii, care formează marea 
majoritate a competitorilor, vor 
putea să concureze de mai multe 
ori pe pistele olimpice, să le 
afle secretele, s& se pregătească 
in funcție de particularitățile a- 
cestora. Nu — pentru că numă
rul concurenților de valoare va 
crește considerabil și prin aceas
ta concurența la medalii va de
veni mai mare. Titlul olimpic va 
fi foarte dificil de cucerit la 
Mdnchen !

— Jocurile Olimpice tind s? 
devină — dacă nu cumva au 
și devenit — o competiție u- 
riașă. După opinia dv — este 
sau nu în favoarea mișcării 

. olimpice tendința spre gigan
tism a J.O.?

— ideea olimpică în sine — 
cea pe care o slujim cu toții — 
nu va pierde din această cauză. 
Sînt insă pentru limitarea acce
sului pe arena olimpică. Pentru 
ca Olimpiada să devină o întâl
nire a celor mai buni sportivi 
este necesar să se pună haremuri 
ferme, la nivel corespunzător, In 
sporturile individuale și să se

încredințeze Moscovei ediția 
vară a J.O.

— Tot la Amsterdam va fl 
prezentat șl studiul realizat 
de o comisie special alcă
tuită care și-a propus, să de
finească statutul sportivului a- 
mator. Ați fost, desigur, in
format despre aceasta. Cum 
apreciațl rezultatele activității 
comisiei șl care credeți că 
sînt șansele de a .11 Însușite 
de C.I.O.?

— Comisia condusă- de compa
triotul dv, Alexandru șjtperco, a 
realizat un lucru excelent, pen
tru care merită stima noastră, a 
tuturor. Este un material modern 
care, pe baza unor fapte reale, 
încearcă să - stabilească oine 
poate participa la , ,, Olimpiadă. 
Deși se va lovi de frontul' con
servator. deșt cred că va ■ avea 
de luptat cu diferite opinii po
trivnice din C.I.O., din federa
țiile internaționale și din comi
tetele olimpice naționale slnt 
convins că In final victoria va 
fl de partea colegului meu Și- 
perco și a comisiei sale. In a- 
ceastă luptă pentru dreptate eu 
slnt alături de Alexandru Șiperco. 
Există un punct care nu poate 
fi inclus in nici un regulament : 
definirea morală a profesionis
mului și a amatorismului. Cu
nosc sportivi profesioniști morali 
șt sportivi amatori imorali... Lu
crarea comisiei nr. 2 este argu
mentată cu responsabilitate, 
calm și bunăvoință, 
de partea el.

Am mulțumit

cu
Logica este

dr.......................  Arpad 
Csanadl pentru amabilitatea 
de a fl răspuns solicitării 
noastre, precum șl pentru 
prețioasele Informații pe care 
nl le-a oferit.

(C.S. Școlar) 1:12,6, 4.
5.

(Italia)

11a) 1:15,5; 4x260 
Steaua 8:35,9, 2. 
Mureșul 8:44,5.

Programul de
ora
200
200
400
4x100 m liber (m), 4x100 m liber 
(fi.

io 
m 
m 
m

lzl (serii de la 
de la ora 18,30):șl finale

liber (m), 200 m liber (f), 
bras (m), 200 m bras (f), 
mixt (m), 400 m mixt (f).

TELEX • TELEX
Turneul international de volei (re
zervat echipelor de Juniori) de 
la Lublin s-a Încheiat cu victoria 
reprezentativei Poloniei. Pe locu
rile următoare s-au clasat ecld- 
pele Bulgariei, R.D. Germane, Po
loniei (B), Ungariei fl Franței.

Federația de fotbal a Braziliei a 
propus federației similare austrie
ce disputarea unuf meci amical 
Intre reprezentativele celor două 
țări, partida ar urma să se des
fășoare pe stadionul „Maracana" 
din Rio de Janeiro In cursul lu
nii aprilie.

Concursul Internațional de sărituri 
cu schlurile, desfășurat pe tram
bulina mare de la Zakopane a 
fost ciștlgat de campionul polo
nez Daniel Gonsenlca. învingăto
rul a totalizat 242,4 
102,5 șl 106,5 m).

a
In runda a 11-a a 
șah de li Sarajevo,

p (sărituri de

turneului 
Mlhalclșln

de 
l-a

• TELEX » TELEX
tnvlns pe Benkd, Antoșln pe Bare- 
zay șl Llubojevlcl pe Pianinei. 
Conduce Llubojevlcl (Iugoslavia) 
cu 7>/« p, urmat de Parma (Iugo
slavia), Antoșln (URSS) — 1 p, 
Benkfl (SUA), Pianinei (Iugosla
via) — 6‘/i p etc.

La Helsinki i-bu deschis Jocurile 
mondiale universitare de iarnă cu 
proba de patinaj : .-tlstlc. După 
figurile Impuse conduce cehoslo
vacul Nepela, urmat de 
Cetveruhin 
(U.R.S.S.).

Serghel
șl Serghel Vulkov

atlet vest-german Uwe 
reînceput antrenamen- 
operațla de menise

Cunoscutul 
Beyer ți-a 
telc, după 
care l-t obligat la un repaus for
țat de mal multe luni. Cu prile
jul unul antrenament, desfășurat 
la Bomlitz, Beyer a obținut in 
proba de aruncarea clocanu'ul 
73,60 m (la 1,88 m de recordul 
mondial deținut de A. Bondar- 
cluk).

fflpuul i L F, UMfotaMtla*, «ta. Btwioiana ■». W—Buatuețti


