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Trimisul nostru special, Gheorghe NICOLAESCU, relatează :

Azi, pe stadionul Neckar din Stuttgart

MECIUL CU HALLER, BECKENBAUER Sl COMPANIA-7 » ROMANIA

C. M. de micromodele

Performanțe

excepționale in

® La Stuttgart, continuă 

antrenament ® Dilema s-a 

anunțată

ni. jjiiitfiiviiiiihwii iiviîinin

să plouă... ® Tricolorii au făcut marți dimineață un ușor 
Schon menține echipa 

Haller

spulberat: joacă Dumitru! $ Helmuth 
inițial italienii** Schnellinger

(prin tele- 
la care te-

STUTTGART, 7 
fon). Pină la ora 
lefonez de la centrala hote
lului Eitss, n-a Intervenit, din 
păcate, nici o schimbare în 
bine în legătură cu starea 
timpului. Dimpotrivă, în 
cursul nopții, norii au lăsat 
să cadă o ploaie măruntă și 
rece peste Stuttgart și. firește, 
și peste gazonul stadionului 
Neckar care va fi mîine (n.r. 
azi) teatrul de desfășurare a 
meciului dintre reprezenta
tivele României șl R.F. a 
Germaniei.

Dar. dincolo de condițiile 
meteorologice) tricolorii au 
tinut să-și respecte întoc
mai programul fixat în ajun: 
la ora 10,30 — echipați în 
frumoase treninguri roșii, fă
cute cadou de firma >,Adi
das", cu inscripția ROMA
NIA — el au plecat de la 
hotel, cu autocarul, drum de 
aproape 20 de km, spre sta
dion.

Antrenamentul, urmărit de 
sîarfști șl fotoreporteri pre
cum sl de numeroși curioși, 
a durat 60 de minute și a 
cuprins elemente complexe :

ș»

DINU
văzuți de AL. CLENCIU

gimnastică și exerciții au ca- 
, racter tehnic și tactic.

La sfîrșitul antrenamentu-

DUMITRACHE, LU- 
—, după care ne-a 
în exclusivitate, ur- 
interviu :

RĂDUCANU — S'ĂTMĂ- 
REANU, LUPESCU, DINU, 
MOCANU, DUMITRU, RADU 
NUNWEILLER, NEAGU, DO- 
BRIN, 
CESCU 
acordat, 
mă torul

REP : Cu o singură excep
ție — postul de fundaș cen
tral dreapta — miercuri a- 
liniați „11"-le conturat și a- 
nuntat de dv. după turneu] 
sud-american.

A. NICULESCU : Intr-ade
văr, o singură excepție, și

(Continuare tn pag- a S a)

Antrenamentul comun al 
participanților la întrecerile 
celui de al V-lpa cam
pionat mondial de 
modele (indoor) 
cota marilor emoții. In 
care dimineață sportivii 
cromodelisti aflați la 
nic-Prahova coboară în 
tenan. la 120 m adîncime, 
pentru a verifica și pune la 
punct sensibilele aparate 
care, vineri, vor lua startul 
în concurs. O succintă 
nică a „repetițiilor" de 
acum ar consemna, în 
mul rînd. colegialitatea, 
ritul de sportivitate dintre 
competitori. Apoi, firește, re
zultatele care se detașează 
în această întrecere neofi
cială, premergătoare impor
tantului 
ba de 
zate în 
sportivii 
lansărilor de pină acum îl 
deține Aurel Popa : 36:16 — 
nou record național (v.r.

micro- 
a atins 

f.ie- 
mi- 
Slă- 
sub-

cro- 
pînă 
pri- 
spi-

eveniment. Este vor- 
performanțele reali- 
aceste zile de către 

români. Recordul

35:20 aparținea lui Otto 
Hintz). Aurel Popa este „o- 
mul nr. 2“ al echipei noastre 
reprezentative, primul — și 
căpitanul formației — fiind 
prof. Otto Hintz.

Așadar, pînă la ora cînd 
apar aceste rinduri, în cla
samentul neoficial al pregă
tirilor conduc sportivii români, 
toți cu lansări de peste 
30 de minute. Dintre sporti
vii italieni s-au remarcat 
Carlo Cotugno (27:00) și E- 
gizio Corazza. Micromodeliș* 
tii iugoslavi sînt încă în faza 
acomodării cu „sala", a re
glării aparatelor neadaptate 
încă la condițiile salinei. Iată 
și lotul reprezentativei de 
micromodeliști din S.U.A., 
sosit la locul viitoarelor în
treceri : Clarence Mather, Ja
mes Richmond (campionul 
mondial de anul trecut). Me
ring Andrews, Ioseph Bilgri.

ln reuniunea tinerilor hocheiști

UN MECI MAI FRUMOS CA CELĂLALT

Ni-lui, selecționerul Angelo 
culescu a făcut cunoscută 
presei formația definitivă —

„Cupa Dinamo" și „Cupa Școlarul"

DOUA IMPORTANTE COMPETIȚII DE TIR
Poligoanele Tunari și Di

namo vor găzdui două im
portante competiții de tir : 
„Cupa Dinamo" — la pro
bele de pușcă și pistoale 
(8—12 aprilie) și „Cupa Șco
larul" — la probele 
lere (9—12 aprilie).

La „Cupa Dinamo" 
invitat să participe 
grup de trăgători din 
Coreeană. Este și acesta un

de ta-

motiv pentru a spera că dis
puta se va situa ia un ni
vel superior, că trăgătorii 
noștri vor reuși rezultate și 
mai bune decît în ..Cupa 
Primăverii". Ultim test în
aintea unor confruntări in
ternaționale de amploare, 
etapă de selecție pentru lo
turile reprezentative, con
cursul organizat de clubul 
sportiv Dinamo este aștep-

tat cu interes de sportivi, 
tehnicieni și antrenori.

Iată programul zilei inau
gurale: de la ora 9, pe poli
gonul “ 
culcat 
armă 
focuri 
9, pe 
pistol
40 focuri senjorj și juniori.

Paul GORETI — antrenor

Divizlonarii avind ieri zi de o- 
dihnă, copiii și juniorii au pus 
stăpînire, de dimineață pină sea
ra. pe gheața artificială a 
tinoarului din Parcul „23 
gust". Specialiștii prezenți in 
bune la reuniunea speranțelor 
cheiului nostru au declarat 
unanimitate că meciurile de 
au fost de o bună valoare, 
jucat deschis, cu angajamente 
tari dar nu dure, s-a combinat 
mult, s-au marcat numeroase 
goluri, dar au fost apărate șl șu
turi de penalitate.

Constructorul Buc. — Metalul 
Rădăuți („Cupa speranțelor") 4—8 
(1—0, 2—3, 1—5). Deși bucureștenii 
au deschis scorul, ei n-au putut 
rezista decît două reprize.

pa- 
Au- 
trl- 
ho- 

în 
ieri 
S-a

Steaua — Șc. sp. Gheorghienl 
(campionatul de juniori) 5—1 (2—0, 
2—0, 1—1). Steliștii au rulat a- 
proape tot lotul pentru a ft me
najați jucătorii de bază în ve
derea intllnirllor următoare. Sco
rul ilustrează raportul de forțe de 
pe teren.

Dinamo Buc. — Șc. sp. M. Ciuc 
(„Cupa speranțelor") 0—5 (0—2,
0—2, 0—1). Cunoscuții hocheiștl 
din M. Ciuc vor avea urmași de 
nădejde dintre care și micuțul 
Micioș, un atacant dotat cu un 
mare simț al porții. El este auto
rul a 4 din cele 5 goluri.

Școala sportivă nr. 2 — Metalul 
Rădăuți (campionatul de juniori) 
13—1 (4—1, 3—0, 6—0). Constituind 
capul de afiș al reuniunii, me-

ciul a satisfăcut asistența. Supe
riori adversarilor din punct de 
vedere fizic, tactic și tehnic, e- 
levil prof. V. Crihan s-au ridicat 
aseară la nivelul unor echipe di
vizionare. De E. Tone, A. Malî- 
hin, M. Ionescu, V. Păduraru și 
M. Leonte, principalii realizatori, 
se va mai auzi, cu siguranță.

Programul de azi : ora 8 :
Steaua — Avîntul M. Ciuc (ju
niori), ora 10 : Tîrnava — Agro
nomia (seniori), ora 12 : Școala 
sportivă nr. 2 Buc. — Școala spor
tivă Gheorghieni (juniori), ora 
16.30 : I.P.G.G. — Steaua (seniori), 
ora 18,30 : Dinamo — Avîntul M. 
Ciuc (seniori).

Tr. IOANIȚESCU

^SUPERBUL

„preliminarii

V. Tf.

Meci internațional 
de baschet

La Cluj a avut loc meciul 
amical de baschet dintre 
echipele masculine ale Poli
tehnicii din localitate și Uni
versității din Novisad. Gaz
dele au cîștigat partida cu 
69—58 (31—26).

P. RADVANY, coresp.

Tunari, armă liberă 
60 focuri 
standard 
senioare ;
poligonul

cu aer comprimat —

seniori și 
culcat 60 
de la ora 

Dinamo,

Razele toarelui încălzesc tot mai puternic apele Herăstrăului, chemînd tineretul la plăcute 
lire de relaxare sau antrenament sportiv — cum puteți urmări și în imaginea surprinsă 

de fotoreporterul nostru, M, FELIX

La Cluj, repetiție 
generală inaintea 
„internaționalelor1' 

de sărituri in apă
Cluj, 7 (prin telefon). — 

Bazinul acoperit din locali
tate a adăpostit finala Con
cursului republican de pri
măvară, la sărituri în apă, 
ultimul test înaintea „inter
naționalelor" care se vor des
fășura tot la Cluj, la sfîrși
tul acestei săptămîni.

La săriturile de la 3 me
tri — au cîștigat I. Ganea 
(Independența Sibiu) și Me- 
lania Decuseară (Progresul).

îriaiui iiucrnșTiioR
fRUNTAȘI

In vederea jocurilor cu Se
lecționata militară franceză și 
Selecționata Pirineilor, astăzi va 
avea loc, pe terenul Parcul Co
pilului, inc.epînd de la orele 
16,30, un joc de selecție a lotu
rilor reprezentative de rugby, 
A Și B. La trial vor participa : 
Dinu, Baciu, Ciornei, Ioan Pop, 
Gnăcescu, Bucur, Mihalașcu, Ste- 
lian Niță, M. Gheorghe, Iorgu- 
lescu, Caraiman, Dobrinolu, Șer
ban, Dărăban, Postolache, Vol- 
man, Brumă, Ciobănel, Țuțuia- 
uu, Rășcanu, Fugigi, Achim, 
Mitan, Iftimie, Cristea, Florescu,
Dumitru, Mateescu, Ceaușu, 
Rujoiu, Nicolescu, Giugiuc, Băr- 
găunaș, Ghețu, Niea, Dragomi- 
rescu, Ciorici, Budică, Marian 
Radu, Suciu, Braga, Motrescu, 
Zamfirescu, Peter, Durbac, Dăi- 
ciulescu, Marinescu, Briceag, 
Nedelcu ; antrenori : A. Teofi- 
lovici șl P. Cosmăncscu.

„Criteriul primăverii'* la tenis 1
Pe terenurile Progresul 

din Capitală au continuat 
întrecerile de tenis din 
cadrul concursului „Crite
riul PrimăveriiIată cîte- 
va dintre rezultate : TU
RUL II — Petre Mărmu
reanu — C. Hărădău 
6—1, 6—1, Alexandru
Sută — Șerban Basarab 
6—3, 6—3, Lucian Bol-
dur — Ludovic Szabo 6—0, 
6—4, Sever Mureșan — 
Zsolt Nemeth 6—0, 6—2, 
Stan Emil — dr. Baia Mar
cel 6—2, 6—8, 6—3, Traian 
Maieu — A. Navroțchi 
0—6. 6—3, 10—8, Qvics
Toma — Crișan Marcel 
6—0, 6—3, Codin Dumitres
cu — dr. Mita Nicolae 
6—2, 6—2, Kerekeș Iosif — 
Giurgiu Gh. 6—2. 6—0,
Gh. Komoroczy — Giurgiu 
Ilie 6—4, 6—0, Viorel Mar
cu — Hulpe Gheorghe 
6—0, 6—1, Constantin Po-

povici — Gabriel Neacșu 
6—3, 6—2, Viorel Sotiriu — 
Bogdan Matei 6—1, 6—0, 
Dan Mocanu — Hutter 
Paul 6—1, 6—3, Ionel San- 
teiu — Mirea Nicolae 6—3, 
6—3, SIMPLU FETE : Sio- 
mionescu Mariana ■ 
hai Florența 4—6,
6—4, Vera Dudaș — Nossa 
Mihaela 6—4. 6—3, Balaj 
Valeria — Kăvendy Cor
nelia 6—0, 6—2, Eleonora 
Dumitrescu — Paraschiva 
Georgescu 6—0, 6—0, Ma
nana Ciogolea — Ilie Lu
minița 6—0, 6—0, Elena 
Trifu — Maria Lovasz 
6—1, 6—1, Ecaterina Ro- 
șianu — Cristina Bădin 
6—1, 6—0, Florica Butoi — 
Aneta Enciu 6—0, 6—0,
jocurile continuă.

Consemnăm că starea 
terenurilor este sub orice 
critică : denivelate, nu au 
zgură, ceea ce face ca în-

Mi-
6—3.

trecerile să nu se desfă
șoare la un nivel cores
punzător.

Tot ieri pe terenurile 
centrului de antrenament 
nr. 2 au continuat întîlni- 
rile din „Cupa Muncipiu- 
lui București".

Rezultatele întrecerilor 
pe echipe : U.T.A. — Cu
tezătorii 8—6, Dinamo II — 
Politehnica Cluj 7—4, 
Steaua I — Progresul II 
7—3, Constructorul Hune
doara — Șc. sp. 2 II 10—4, 
Progresul I — Politehnica 
Cluj 7—1, Steagul roșu 
Brașov — Steaua I 7—2, 
Dinamo I — Șc. sportivă 
2 II 8—1, Șc. sp. 2 I — 
U.T.A. 8—3.

Astăzi au loc semifina
lele pe echipe între Stea
gul roșu Brașov — Dinamo 
I și Șc. sp. 2 I — Pro
gresul I.

Th. MACARSCHI
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âmos cîteva săptămîni de
parte de minge și gazon — 
din prozaicul motiv al con
tractării unei rubeole — 
Flaviu Domide, tînărul inter
național din atacul textiliști-

lor arădani, a reapărut duminică pe 
teren, la Ploiești, prestînd un ioc 
alături de care sîntem gata — cu mina 
pe inimă — să așezăm calificativul ex
celent.

Pendulînd dezinvolt între atac și 
apărare, lăsînd pe gazon resurse nebă
nuite de energie, dăruind coechipieri
lor mult calm și tot atîta luciditate, 
urmărind fiecare minge cu o ambiție 
la care — din păcate — puțini dintre 
fotbaliștii noștri se dovedesc disponi
bili, „optarul" din Arad, cu mersul lui 
săltat și privirea de culoarea Egeci, 
a fost —- neîndoios — unul dintre cei 
mai buni jucători de pe terenul pe 
care s-a consumat, cu surpriză, derbyul 
etapei.

Nu se scurseseră prea multe minute 
de la încheierea amintitei partide, și 
selecționerul Angelo Niculescu, infor 
mat de evoluția strălucitoare a lui 
Domide, a hotărît convocarea, in ceasul 
al doisprezecelea, a atacantului texfilist 
și urcarea lui — a doua zi — în 
avionul care avea să-i transporte pe 
„tricolori" spre Stuttgart, pentru difi
cilul test cu Beckenbauer și compania.

Ei bine, invitat să facă deplasarea 
cu pricina — mai degrabă în calitate 
de rezervă, deci exonerat de o minimă 
responsabilitate — Flaviu Domide a 
răspuns chemării într-o manieră pe 
care — cunoscînd mentalitatea multora 
dintre cei ce populează universul nos
tru fotbalistic — ne-ar plăcea s-o nu
mim neașteptată : „Știți, aș vrea să 
rămîn acasă... Efortul de la Ploiești 
m-a slăbit. Nu mă simt încă în formă. 
Marți și miercuri aș putea — rămî- 
nînd — să fac două antrenamente 
strașnice".

Și Domide a luat, luni dimineața, 
drumul Aradului...

Dacă este aproape inutil a argu
menta tentația, spirituală sau materială, 
a unui drum pînă la Stuttgart — drum 
pe care tînărul internațional l-a refu
zat, deliberat, preferind „două antre
namente strașnice" — atunci ne vom 
mulțumi, dincolo de lauda comenta
riilor, să adăugăm răspunsului lui Do
mide, cuvintele, datorate

i
i
i
i
i
i

Horia ALEXANDRESCU

In continuarea discuțiilor 
abordat o serie de probleme inte-

Azi, la volei
Azi, etapa a 20-a a cam

pionatului feminin de volei, 
în Capitală : Rapid — Cea
hlăul Piatra Neamț (sala 
Giulești, ora 17) și Progre
sul — C.P.B. (sala Progre
sul, ora 18). Celelalte meciuri 
ale etapei : Farul Constanța 
— I.E.F.S., Universitatea Ti
mișoara — Voința M. Ciuc, 
C.S.M. Sibiu — Penicilina 
Iași.

i
i
i
i
i

ȘAPTE OPINII SPRIJINĂ DEZVOLTAREA 
SPORTULUI DE MASĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA
Ziarul „Sportul", in colaborare 

cu Consiliul județean pentru edu
cație fizică șl sport, a organizat

la Tulcea o masă rotundă, pro- 
puntnd spre dezbatere 
rele subiecte :

următoa-

Cum apreciați stadiul actual al dezvoltării 
de masă în județul dumneavoastră ?
Care sînt factorii în măsură a 
tățirea activității ?
Ce vă propuneți să 
pentru obținerea unor 
de masă ?

contribui la

sportului

îmbună-

realizați 
rezultate

apropiatîn viitorul 
mai bune în sportul

i
i
i

Au avut amabilitatea să parti
cipe tovarășii : DUMITRU IONI- 
ȚA, șeful secției propagandă din 
Comitetul județean al P.C.R. ;

NICOLAE OLARU, președintele 
Consiliului județean pentru edu
cație fizică și sport ;

ALEXANDRU RIZU, prim se
cretar al Comitetului județean al 
U.T.C.;

NICOLAE RUSALI, președintele 
Consiliului județean al organiza
ției pionierilor :

VICOL IVANOV, inspector Ia 
secția de învățămînt ;

Prof. OLIMPIU BONJUC, direc
torul Liceului nr. 2;

Prof. PETRE POPESCU, direc
torul Școlii profesionale agricole. 
„AVEM BAZA MATERIALA — 
NU DISPUNEM, ÎNSĂ, DE
CADRE SUFICIENTE CU CA
LIFICARE SUPERIOARA ÎN

EDUCAȚIA FIZICA"
NICOLAE OLARU: „tn preocu

pările CJEFS Tulcea, sportul de 
masă reprezintă problema numi- 
rul unu! Prin inițierea unor com
petiții : „Cupa înotătorului11.
„Cupa speranțelor" la fotbal. 
„Cupa micului gimnast", con
cursul de bărci pescărești, ca și 
prin activitățile sportive desfășu
rate în cadrul celor 340 de dumi
nici cultural-sportive organizate 
în orașele, comunele și satele din 1 județul nostru, am reușit să atra
gem în practicarea sportului un 
mare număr de tineri. Faptul că 
anul trecut s-a dat în folosință la 
Tulcea modernul complex sportiv

„Delta" ne-a ajutat și mai mult, 
oferindu-ne condiții propice dez
voltării activității sportive de 
masă. Fără îndoială, însă, că 
unele greutăți inerente mal există 
și ele derivă, in primul rînd, din 
absența unor cadre didactice cu 
calificare superioară. Avem, bu
năoară, multe comune care dis
pun de baze sportive, dar ele 
stau nefolosite, iar suma de nu
mai 27 de profesori absolvenți al 
I.E.F.S., care activează in județ, 
mi se pare infimă 1

Noi am căutat să atenuăm a- 
ceastă lipsă, organizind cursuri 
de pregătire cu instructorii 
județ (sînt acum in număr 
465), precum și cu profesorii 
educație fizică cu calificare me
die.

Pentru anul 1970, calendarul 
competițlonal al sportului de 
masă este îmbogățit cu o nouă 
întrecere: „Cupa mecanizatorul", 
care va cuprinde dispute la tenis 
de masă, șah, trîntă șl haltere".

DUMITRV ION IȚA: „Pe lingă 
problema atit de acută a lipsei 
profesorilor de educație fizică, aș 
mai aminti un lucru, de loc ne
glijabil, și anume că IN TOT JU
DEȚUL NOSTRU NU -----------
DECÎT UN SINGUR 
SPORTIVI

Un alt aspect criticabil 
zlntă folosirea și gospodărirea ba
zelor sportive existente la sate. 
Nu o dată, am avut prilejul să 
văd terenuri de sport transfor
mate în... locuri de parcare pen
tru tractoare, în depozite pentru 
fin sau chiar tn arături ! De fapt,

din partea președinților C.A.P.- 
urilor, răspunzători de aceste lu
cruri nepermise, întîmpinăm șl 
alte greutăți pe linia activității 
sportive.

Pentru anul In curs, ne-am 
propus să sprijinim și mai mult 
activitatea sportivă de masă, fă- 
cînd demersurile necesare pentru 
repartizarea mai multor profesori 
de educație fizică în județul nos
tru, trimițlnd activiști de partid 
la toate competițiile organizate și 
inițiind chiar competiții sportive".

TREBUIE MULTĂ PASIUNE, 
DAR Șl MAI MULTA PREOCU
PARE PENTRU FINALIZAREA 

ACTIVITATII ORGANIZA
TORICE

i

I
I

clin
de
de

EXISTA 
MEDIC

îi repre-

(Continuare în pag a 2 a)

Creație

Și
speculații

Petre Mărmureanu, jucătorul numărul unu din

„Criteriul primăverii"
Foto : M. THEO

______ aceleiași 
teme, încredințate tiparului, nu de mull, 
de dramaturgul Alexandru Mirodan : 
„aste o mare bucurie să cor.stați că 
un fotbalist renunță la o DEPLASARE 
pentru un PRINCIPIU, în timp ce cei mai 
mulți renunță la orice principiu pentru 
o deplasare".

Refuzul lui Domide este, prin însăși 
substanța sa, o adevărată lecție de 
sportivitate, care se sustrage — indis
cutabil — oricăror exegeze, oricăror 
epitete.

I____ Ovidiu IOANIȚOAIA

I
I
I
I
1
I

Epoca noastră, a marilor 
performanțe sportive — me
reu corectate și corectabile 
— este, fără îndoială, remar
cabilă în inovații, în căutări 
de noi metode de a exploa
ta potențele umane și de a 
le pune în valoare. Așa se 
nasc recorduri fenomenale, 
așa se răpesc timpului secun
dele și spațiului centimetrii, 
așa se zdruncină ierarhiile 
în sporturile colective, nou
tatea tactică reprezintă 
acum, poate, principala armă 
cu care se dau marile bă
tălii.

Voleiul masculin româ
nesc promovase, cîndva, în 
frunte, tocmai datorită găsi
rii unui stil de joc propriu, 
extras din școlile existente, 
dar adecvat particularităților 
sportivilor noștri. In ultimul 
timp, însă, specialiștii au re
nunțat la dezvoltarea unei 
școli românești preferind, în 
locul creației originale, haine 
de împrumut, care nu ne sînt 
pe măsură. Avea dreptate 
vechiul internațional brașo
vean, Gh. Ferariu, cînd spu
nea : „Nu vom putea emite

pretenții, atîta vreme cît nu 
vom intra în arena interna 
țională cu ceva nou, ceva 
care să ni se potrivească și 
să nu fie decît al nostru, 
ceva poate inimitabil. Acum, 
adversarii ne depășesc din 
punct de vedere atletic, dar 
voleiul poate riposta supe
riorității de gabarit prin alte 
mijloace. Trebuie căutate și 
aplicate aceste metode. De

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 2 a)



Pag. a 2-a sportul ————- - - - - - - - - - - - - - ———— Nr. 867 (6301)

f
99GRAND PRIX DE BUCAREST"

\ CERNICA
aA putea să nu fie o glumă de 1 aprilie!

Școlarii iși desemnează campionii
BUCUREȘTI

împliriirea celor trei ani de 
existență reprezintă, pentru 
Automobil Clubul Român, din
colo de jlrava aniversare, mai 
curl nd o etapă, jalonul ce 
marchează un răstimp de ta
tonări. de certe reușite, dar 
mal ales de experiență acu
mulată, folositoare pentru 
prospectarea unor căi viitoare.

Cir, ajutorul elementelor fur
nizate nouă de ing. Vasile Ior- 
dăchescu, secretarul general al 
A.C.R,. cărora le adăugăm 
propriile noastre constatări, 
vom încerca să trecem în re
vistă cîteva dintre problemele 
de actualitate ale sportului au
tomobilistic amator din țara 
noastră.

A.C.R. a prezentat Consiliu
lui popular al Municipiului 
București o temă de proiectare 
extrem de interesantă, în care 
își pune multe nădejdi : crea
rea unui autodrom, căruia. i 
s-a găsit și o zonă de am
plasare, pe malul lacului Cer- 
nica. Concepția clubului des
pre autodrom este foarte a- 
trăgătoare pentru că nu se 
circumscrie exclusiv Ia o pistă 
de curse, ci prevede aci o 
largă activitate cu valențe e- 
ducative și economice; pornind 
de la instruirea și perfecțio
narea în arta conducerii pe 
poligoane care simulează toa
te situațiile din traficul ve
ritabil. pînă la testarea noilor 
automobile (de către fabrici 
furnizoare, sau de către be
neficiar înainte de cumpărare). 
La acestea s-ar putea adăuga 
mijloacele elementare, distrac
tive, de învățare a șoferlei 
(carting etc.) după modelul a- 
tîtor parcuri din alte țări. Fi
rește că toate acestea 
exclude o probă de 
circuit, un „Grand 
Bucarest”. care ne-ar 
viața automobilistică 
țională. cu toate urmările spec-

n-ar 
viteză în 
Prix de 
alinia la 
intern a-

taculare, financiare etc. Pen
tru realizarea acestei mărini- 
moase intenții, se așteaptă în
să o participare mai directă 
(în interes și 
foloaselor) a 
Transporturilor, 
Pitești, Autobuzul, 
Ciclop și, 
Capitalei și 
circulație (cărora le «aride i- 
deea- de a sancționa pe șofe
rii contravenienți cu, să zi
cem, zece lecții obligatorii de 
reeducare pe autodrom !).

De curînd, A.C.R. a primit 
autorizarea de a crea școli 
proprii de Conducere auto. 
După părerea noastră, clubul 
nu ar trebui — pentru că nu 
are cadrul organizatoric nece
sar — să preia integral ir.vă- 
țămîntul-auto, ci să înfiin
țeze pe de o parte școli-mo- 
del (cu 
profesori 
instruirea 
tori (sau 
milie ai _______ ,, . .. .
de altă parte școli de speci
alizare pentru membrii A.C.R. 
în funcție de dotarea cu auto
mobile, acțiunea va începe ori
cum încă de anul acesta.

„Casa automobiliștilor' 
ce nu '

cu perspectiva 
Ministerului 

uzinelor U.A. 
Danubiana, 

firește, a edililor 
a organelor de

dotare 
competent!) 
membrilor 
membrilor 

„aceriștitor"),

modernă și 
pentru 

susțină- 
de fa- 
iar pe

(de 
jdubul" ?) este alt de

ziderat al A.C.R., care are ne
voie de sprijinul municipa
lității bucureștene. Un loc de 
întîlnire permanentă a auto
mobil iști lor, veșnic în căuta
rea unui sfat, mereu doritori 
de schimburi de experiență 
(tehnică, turistică, documen

tară) ar putea potoli o vastă 
sete și ar reînnoda o veche 
tradiție.

Nu mai puțin interesant este 
proiectul A.C.R. de a construi 
campinguri și 
proprii, 
dea membrilor 
circulă pe un

baze tehnice 
într-o rețea care să 

sentimentul că 
domeniu cu

noscut și apropiat. în acest

fel poate fi încurajată cu mai 
mult temei opțiunea pentru 
excursii automobilistice inter
ne, sarcină pe care și-ar pu
tea-o asuma cu prioritate și 
revista „Autoturism". Se pro
filează de pe acum organiza
rea unui concurs distractiv : 
membri A.C.R. care parcurg 
prin țară (atingînd puncte tu
ristice fixe) 2 000 km, parti
cipă la o substanțială tragere 
la sorți.

în privința priorităților (me
reu promise) de care membrii 
cotiza.n(i se- așteaptă să bene
ficieze, nu s-au făcut pași im
portanți înainte. O.N.T. nu gă
sește formula potrivită siste
mului său organizatoric de con
tractări ; stațiile UCECOM și 
Ciclop întîrzie introducerea li
niilor 
A.C.R. 
lltățile 
aceștia.
sul este minim în privința or
ganizării excursiilor (individu
ale sau în caravană) ; mii de 
membri A.C.R. se frămîntă în 
privința programului lor din 
jurul datei de 1 Mai, dar ei 
nu găsesc o îndrumare califi
cată și justificată nicăieri.

în domeniul excursiilor ex- 
> terne, sînt de semnalat noile 
convenții încheiate cu autoclu- 
burile din Polonia și Bulga
ria, care prevăd schimbul de 
servicii turistice (bonuri de 
camping etc.). Pe plan spor
tiv s-a stabilit ca 5 echipaje 
românești să participe, la 12 
iunie, la raliul „Nisipurile de 
Aur" și tot atîtea. în septem
brie. la Raliul Balcanic (în 
Bulgaria). în schimb, 5 echi
paje bulgare se vor alinia la 
6tartul Raliului României, la 
26 iunie.

rezervate membrilor 
și discută încă posibi- 
de tarif redus pentru 
De asemenea, progre-

La Floreasca, marți, în cursul 
dimineții, au continuat între
cerile din caurul finalelor re
publicane de gimnastică ale 
școlilor generale — probe in
dividuale cat. a III-a și a IV-a. 
Dar, mai întii, rezultatele la 
echipe fete încheiate luni sea
ra tîrziu : 1. Liceul de gimnas
tică Or. Gh. Gheorghiu-Dej 
223,00 p, campioană republica
nă pe 1970 ; 2. Liceul 3 Ora
dea 217,05 p : 3. Șc. gen. 8 
Călărași 215,55 p ; 4. Șc. gen. 
75 — 212,20 p ; 5. Liceul 4 Ti
mișoara 210,30 p ; 6. Șc. gen. 8 
Satu Mare 202,00 p.

Ca și probele la echipe, in
dividualele au dat prilej la o 
dispută extrem de stripsă, în
cheiată abia pe ultimele apara
te. Clasament: Cat. a III-a. Bă
ieți : 1. M. Nicolae (Șc. gen. 
111) 56,10 p ; 2. M. Ciurdar 
(Lie. 2 Tmș.) 55,80 p ; 3. V. Pă- 
lâimea (Șc. gen. 17 Sb.) 55.20 
p. Fete ' - ■ • - —
(Lie. 
37,90 
(Lie. 
36,80 
(Șc. _ ... .....
IV-a. Băieți : 1. I. Stoica (Lie. 
,.D. Petrescu" Buc.) 56.02 p. ;
2. M. Apolzan (Sb.) 55,93 p. ;
3. K. Ech (Sb.) 55,13 p. Fete :
1. Felicia Bejan (Lie. gimn. 
Or. Gh. Gh-Dej) 36,80 p. ; 2. 
Ecaterina Szabo (Ord.) 
p. ; 3. El. “ ’
36,20 p.

Cîștigătorii 
cu frumoase _____ ____
Ministerul învățămintului, Con-

siliul Național al Organizației 
Pionierilor și C.N.E.F.S. Ziarul 
..Sportul" a oferit cile o cupă 
de cristal echipelor campioa
ne. (t. st.)

GALAȚI

1. Gabriela Trușcă 
gimn. Or. Gh. Gh.-Dej) 
p ; 2. Tatiana Pruteanu 
gimn. Or. Gh. Gh.-Dej) 
p. ; 3. Florica Ceaușel 

gen. 75) 36,65 p. Cat. a

36.70
Kolasovici (Sb.)

au fost răsplătiți 
premii oferite de

Bălăoeanu (Llc. Gh. Gh.-Dej) 
35,55, Margareta Murvin (Lie. 
Gh. Gh-Dej) 35,45, Nicuța Tiu- 
tiu (Llc. Gh. Gh.-Dej) 35,20, 
Maria Antinie (Șc. sp. Sibiu) 
34,95, Safta Fotache (Lie. 4 
Gl) 34,80, Elena Popescu (Șc. 
sp. Ploiești) 34,75 ; băieți — 
cat. a Il-a : Gabriel Popescu 
(Lie. 35 Buc.) 55,10, Vasile 
Răspop (Șc. sp. Sibiu) 54,40, 
Gheorghe Predescu (Șc. sp. Pi
tești) 53,80.

Concursul se încheie miercuri 
cu exercițiile liber alese ale 
maestrelor.

56 kg — Gh. Dobrene! (Trac
torul Brașov), 65 kg — A. Șuba 
(Construcții Tg. Mureș). (C. Cil)

SIBIU
Turneele finale ale diviziei 

naționale școlare de volei au 
debutat, marți, în sala Școlii 
sportive din Sibiu cu cîteva în- 
triniri atractive care au dove
dit că „speranțele" voleiului 
nostru sînt încă numeroase.

După primele partide ale 
turneului feminin, trei echipe 
își pun candidatura la locurile 
fruntașe ț Școala sportivă nr. 1 
București (învingătoare cu 3—2 
asupra Șc. sp. 2 Buc.), Liceul 
N. Bălcescu Cluj (care a învins 
cu același scor echipa Lie. 2 
Rm. Vîlcea) și Școala sportivă 
Bacău (victorioasă în fața Șc. 
sp. Brașov cu 3—1). Nu este 
însă exclus ca voleibalistele 
Școlii sportive nr. 2, care sînt 
excelente în apărare, să se In
filtreze, pînă la urmă, în pri
mele trei locuri. La băieți, în 
urma victoriei cu 3—0 asupra 
Școlii sportive nr. 2, voleiba
liștii de la Șc. sp. 1 pornesc 
favoriți în competiției Șanse 
mari pot avea șl formațiile 
Școlii sportive Timișoara (care 
a învins cu 3—0 formația Șc. 
sp. Buzău) și Liceul nr. 2 Rm. 
Vîlcea. (a. b.)

sl 
în

de sportive 
dat întîlnire 

Dunăre la finala 
republican de 

școlilor sportive 
T. _____ ___program de edu
cație fizică. De un mai slab 
nivel la categoria a Il-a și mai 
valoroase la categoriile I, în
trecerile au constituit o amplă 
și grăitoare trecere in revistă 
a forțelor de care dispune in 
prezent gimnastica școlară din 
unitățile specializate ale Minis
terului învățămintului. Deși 
cele mai multe au evoluat în 
afara concursului (deoarece 
sînt legitimate la cluburi și a- 
sociații sportive . '
gimnastele de la liceul din 
Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej s-au situat în centrul a- 
tenției atît prin compoziția, cit 
și prin execuția exercițiilor 
prezentate, ele detașîndu-se net 
de masa concurentelor.

Iată citeva rezultate tehni
ce : cat. a Il-a — fete : Ger
trud Herbert (Șc. sp. Sibiu) 
35.90, Reghina Popa (Liceul N. 
Bălcescu — Cluj) 35,55, Gher- 
trud Cartman (Șc. sp. Sibiu) 
35,35, Sinziana Paraschiv (Lie. 
Gh. Gh.-Dej) 34,70, Ileana De
meter (Șc. sp. Petroșani) 34,45, 
Lucia Gordea (Șc. sp. Reșița) 
34,25 ; cat. I — fete j Doina

Peste 250 
sportivi și-au 
orașul de pe 
campionatului 
gimnastică al 
și liceelor cu

neșcolare),

*
confruntările găzduite de 

de sport a Liceului indus- 
pentru construcții de ma- 
din localitate, inaugurată

în 
sala 
trial 
șinl
cu acest prilej, finaliștii cam
pionatelor naționale de lupte 
ale elevilor din școlile profe
sionale au trecut luni și marți 
prin dificultățile tururilor eli
minatorii, fiind desemnați cei 
care miercuri își vor disputa 
întîietatea pentru a urca trep
tele podiumului de onoare. 
Iată cîțiva dintre aspiranți: 
grcco romane : cat. 48 kg — 
Gr. Stratulat (U.M. Timișoa
ra), 65 kg — C. Pîrlog (Semă
nătoarea Buc.), 70 kg — Gh. 
Petre (Timpuri noi Buc.), 75 
kg.— V. Panait (Electroprecizie 
Săcele) ; libere : cat. 48 kg — 
V. Dima (Gr. șc. Tirgoviște),

Divizia A în preajma închiderii stagiunii
• Clarificări in pozițiile cheie ale clasamentelor O De ce 2-0 și nu

20-0 ? • Regulamentul F.I.B.A. nu este infailibil

Victor BANCIULESCU

GUST AMAR, DAR REAL
Deci, și ediția

cu sim-

rugby fiind 
rindul mem- 
organism in-

trebuie 
pos-ibi- 
altfel,

Roșie și Rapid, 
participarea în .

r:-

retrogradarea, aici bătălia s-a 
încheiat cu înfrîngerea Pro
gresului București șl a Uni
versității Cluj care vor evo
lua, din toamnă, în divizia B. 
în lupta pentru titlu, aceeași 
situație ca în anii trecuți : Di
namo—Steaua și Rapid — Po
litehnica BÎnt partidele care 
vor decide, probabil, în 
ul final, ciștigătoarele 
plonatelor naționale.

IMPLICATHLE UNEI 
GLIJENTE

turne- 
cam-

NE.

din acest an 
a „Cupei Națiunilor" F.I.R.A. 
pentru juniori s-a încheiat 
fără a ne aduce satisfacțiile 
la care (se pare) eram în
dreptățiți să sperăm, școala 
românească de 
bine cotată în 
brelor acestui 
ternațional.

Dar să precizăm. Cînd vor
besc de satisfacții, nu mă 
gîndesc neapărat la ocupa
rea locului secund în clasa
mentul final al acestei com
petiții, ceea ce ar fi constitu
it de fapt, un scop în sine, 
ci mă refer în special Ia ma
niera de joc a reprezentati
vei noastre.

Mă gîndesc la aceasta pen
tru că ea a fost cea care a 
nemulțumit și datorită ei 
meciul cu naționala Spaniei, 
în urma căruia juniorii ro
mâni s-au văzut aruncați în 
lupta pentru un loc de la 
5 in jos, fost mai întîi pier- 
c; ii de noi și apoi cîștigăt 
de ei, după cum tot' dato
rită manierei de joc. victoria 
în fața naționalei. Cehoslo
vace (5—3). putea foarte bine 
să fie și înfrîngere. Și a- 
tunci...

Da, mă gîndesc la maniera 
de joc pentru că ea ar fi 
trebuit să ne conducă în fi
nala ce-ar fi eohstituit o ade
vărată confruntare a valori-

„Cupa 
Bucegi“

lor. utilă atît învingătorilor 
cit și învinșilor, cu meritele 
ce se acordă unor finaliști 
ce-și JOACA întîietatea și nu 
ce-și CAUTA întîietatea.

Și. din nou, mă gindesc la 
maniera de joc pentru că 
prin ea, la Vichy, trebuiau 
etalate posibilitățile rugbyului 
nostru, trebuia întrevăzut 
viitorul său, trebuia verifi
cată valabilitatea școlii noas
tre.

lată-ne, deci, pierzînd atît 
scopul In sine, locul doi in 
clasamentul final, cît și! cau
za — etalarea adevăratei valori 
a rugbyului practicat de 
schimbul nostru. Tar acum, 
cînd în locul dulceagului 
iluzoriu, simțim gustul amar, 
dar real, vom căuta din nou 
explicații și justificări care 
vor ocoli adevărul- sau vom 
analiza real și înțelept pen
tru a găsi cauzele acestor 
efecte nedorite, precum și re
mediile cele mai indicate ?

Și această analiză. nu 
cumva va trebui extinsă de 
la actualul lot național la 
întreaga activitate a juniori
lor noștri ?

Pentru că tot vom analiza 
cauzele, să nu uităm:

— modul de desfășurare a 
principalei competiții interne 
a juniorilor, campionatul na
țional ;

— echipele „fantomă" ale 
cluburilor provinciale pe care 
Ie dorim reale, la fel cum 
este necesar să ne amintim 
că acolo unde există totuși 
echipe de juniori lipsesc a- 
proape complet competițiile,

lipsește exercițiul,, lipsește 
deprinderea jocului;

— scorurile astronomice, 
doveditoare ale disproporției 
evidente cu care cîștigă 
ternicele" 
Rapid, în 
Progresul,

— să nu

„PU- 
C.S.S., Sc. sp. 2, 
fafa prea slabelor 
Gloria...
trecem cu vederea 

nici disputa prea aprigă în 
care SCOPUL (cîștigarea
campionatului național) este 
pus înaintea MODULUI
(maniera de joc) dintre pro
tagonistele. mereu aceleași, 
Clubul sportiv școlar, Șc. sp. 
2, Gri vi ța 
pentru că 
principala competiție internă, 
campionatul național de ju
niori, trebuie să aducă după 
sine certificatul de absolvire 
a școlii jocului, eliminînd 
participările formale . 
ple efecte scriptice ;

— după cum nu 
uitată nici existența 
lităților probate, de 
în cadrul ultimului meci dis
putat la Vichy, în fața nați
onalei R. F. a Germaniei, 
cînd juniorii noștri au rodat 
această cheie a inițiativei în 
joc. reușind să deschidă de 
nenumărate ori poarta apă
rătorilor adverși, recîștigînd 
ceva din prestigiul cu care 
fuseseră creditați la începu
tul turneului.

Sperînd în 
analize lucide, 
prin remedieri

eficiența unei 
așteptăm ca 
concrete să 

îndepărtăm cît mai rapid gus
tul amar lăsat în inima iubi
torilor rugbyului nostru.

Paul CIOBĂNEL

Un contraatac și Maracu, jucătoarea Constructorului, ajungind in fața panoului, aruncă la coș.
(Fază din meciul Constructorul—Progresul) Foto 1 N. DRAGOȘ
___________________________________________________________ APELE S-AU LIMPEZIT

C.J.E.F.S. Prahova a or
ganizat duminică la Vîrful 
cu Dor un concurs de sla
lom special, rezervat schio
rilor juniori și seniori din 
Sinaia și Bușteni. întrece
rea a fost dotată cu „Cupa 
Bucegi", acordată învingăto
rilor pe echipe. Rezultate: 
pe echipe t 1. CARAIMA- 
NUL BUȘTENI, 2. Voința 
Sinaia, 3. Garpați Sinaia j 
individual — seniorii 1. Gh. 
Matei (Voința Sinaia), 2. C. 
Dinu (C. S. Sinaia), 3. Gh. 
Negotei (Bucegi Sinaia); 
i)uniori: 1. Șt. Lent (Carai- 
manul Bușteni), 2. Tr. Oan- 
cea (Carpați Sinaia), 3. Gh. 
Popa (Voința Sinaia).
VICTOR SBARCEA— coresp.

Șapte opinii
(Urmare din pag. I)

resante: crearea unor noi orga
nizații șl asociații sportive, stimu
larea câștigătorilor de competiții, 
promovarea în conducerile asocia
țiilor a unor oameni pentru care 
sportul reprezintă o pasiune.

ALEXANDRU R1ZU : „Referin- 
du-mă la munca dusă de Comi
tetul județean al U.T.C. pentru 
dezvoltarea sportului de masă, 
consider că anul trecut, preocu
parea noastră nu a fost suficien
tă, tn special la capitolele propa
gandă și sprijinirea asociațiilor 
sportive din întreprinderi. tn 
urma ședinței de analiză a Co-

■ ■

sprijină dezvoltarea sportului de masă

Creație și speculații
Este de la sine înțeles 

un jucător din echipa națio
nală trebuie să cunoască 
toate procedeele tehnice. Dar 
nu toți voleibaliștii trebuie 
să fie la fel în ce privește 
constituția morfologică, re
flexele, gîndirea tactică etc. 
Iar voleiul cere această va
riație de gabarit și, impli
cit, specializarea.

De ce n-ar umple specia
liștii noștri pagini de ziare 
și cărți cu idei noi, cu me
tode moderne — și originale 
— de antrenament (în locul 
speculațiilor de prisos, la în- 
demîna oricui) privind tacti
ca ce trebuie adoptată la 
temperamentul, la particula
ritățile biologice ale jucăto
rului român actual, privind 
cuantumul de muncă ce tre
buie afectat pregătirii, astfel 
fncît echipele noastre să 
poată căpăta valoare și să 
obțină victorii (în 
oficiale) împotriva 
lor de elită. Nu 
mai importante 
preocupări, stimați 
cieni ?

(Urmare din pag. 1) că

asemenea, se simte nevoia 
reabilitării unor procedee și 
idei abandonate cîndva și 
care își păstrează valabilita
tea sau pot fi îmbunătățite". 
Desigur, ar trebui. Dar, se 
pare, spiritul creator și preo
cupările tehnicienilor, în a- ' 
cest sens, se îneacă în co
zerii, sînt dominate de faci
litate. Ni se spune, de pildă, 
într-un articol apărut 
semnătura cunoscutului 
nieian Nicolae Murafa. 
ferențiar universitar la 
dra de volei la I.E.F.S., că 
trebuie să dispară speciali
zarea pe posturi, că toți ju
cătorii trebuie să fie foarte 
înalți și să facă de toate sau 
că acum atacul se efectuea 
ză din zonele 2 și 4 ! Dacă 
am aduce aici exemple tre
cute sau actuale (gîndițî-vă 
la Mondzelevski, Mușii, Dră- 
gan, Nekoda. Karov, la echi
pele Japoniei, Bulgariei etc.), 
am putea demonstra exact 
contrariul și, deci, realitatea. 
Nu asta așteaptă, însă, vo
leiul de la specialiști.

sub 
teh- 
con- 
cate-

competiții 
adversari- 
vi se par 
asemenea 

tehni-

miletului județean al U.T.C.i 
ne-am propus ca anul acesta să 
intensificăm, munca pe această 
linie, urmînd să luăm unele mă
suri concrete: înființarea asocia
țiilor sportive tn școli, amenaja
rea la sate a 15 baze sportive 
simple, contribuție directă la în
ființarea celor două complexe 
sportive în comune, ce vor fi 
făcute de către CJEFS".

NICOLAE RUSALI : „Pentru 
sprijinirea sportului pionieresc, o 
foarte bună inițiativă s-a dovedit 
a fi întrecerea lansată de Consi
liul nostru, „CEA MAI FRUMOA
SA BAZA SPORTIVA MINI
MALA", care a dat naștere unei 
adevărate campanii de amenajare 
a bazelor sportive pe lingi școli. 
Am înregistrat reușite depline in 
comunele Nufărut ji Slava Ruse, 
unde terenurile sînt excelent rea
lizate și îngrijite. In privința 
competițiilor, cred ci „Cupa Du
nării", destinată la început pio
nierilor din județul nostru, este 
cea mal reușită, ea antrenlnd 
acum șl alte județe și tinzînd să 
devină tradițională, șt pentru că 
am amintit de tradiție, anul a- 
cesta vom înființa, pe lingă Casa 
Pionierilor din Tulcea, o secție de 
tir cil arcul, inedită prin obliga
tivitatea purtării de către micii 
arcași a costumelor naționale ro
mânești!"

VICOL IVANOV : „Trebuie mai 
multă preocupare in finalizarea 
acțiunilor organizatorice! Subli
niez acest lucru pentru că elevii 
din județul nostru sînt pasionați 
și foarte rar am auzit de scutiri 
medicale la orele de educație 
fizică ! In schimb, cu organizarea 
cred că am putea sta mai bine. 
Clnd spun asta, mă gîndesc la 
stimularea mai substanțială a ele
vilor care fac sport, care au ta
lent și obțin rezultate bune, prin 
trimiterea lor in tabere de pre
gătire, care ar putea fi organizate 
chiar la nivelul județului nostru. 
Locuri sînt. Greutăți, mal ales la 
sate tn sportul școlar, apar doar 
tn timpul iernii. Ele se datoresc 
lipsei sălilor de sport. De altfel, 
in ședințele pe care le ținem cu 
profesorii de educație fizică șt 
instructorii sportivi, una dintre 
temele cel mal des abordate o 
reprezintă desfășurarea orei de 
educație fizică și a activităților 
sportive, în condițiile INEXIS
TENTEI sălilor ți materialelor a- 
decvate 1“

masă din județul nostru, cred că. 
principală este antrenarea foarte 
slabă a elementului feminin de la 
sate, tn practicarea exercițiilor 
fizice. Sportul de masă, pe care-l 
consider o problemă foarte seri
oasă, mă preocupă extrem de 
mult, fiindcă reprezintă — în fond 
— sursa principală de elemente 
pentru sportul de performanță. 
De altfel, in școala pe care o 
conduc, am determinat experi
mental — un profesor de educație 
fizică să se ocupe de activitatea 
sportivă de masă! Ca măsuri pen
tru dezvoltarea sportului de masă, 
sint necesare mai multe competi
ții care să angreneze mai multi 
tineri ; de asemenea, trebuie pre
ocupări mai serioase pentru în
treținerea bazelor sportive, pen
tru procurarea echipamentului 
sportiv și stimularea ctștigătorilor 
de concurs".

PETRE POPESCU: „Cînd am 
venit tn școală (imediat după 
darea ei tn folosință), primul lu
cru pe care l-am dorit a fost un 
teren de sport !... Și el a apărut 
prin grija și dragostea cu care 
toți cel din liceu au muncit'. în
trecerile tnter-clase sau inter-ani, 
organizate tn fiecare duminică, 
au făcut ca școala noastră să 
dea județului numeroși sportivi

de performanță. Baza sportivă de 
care dispunem și care cuprinde' 
terenuri de handbal, volei șl bas
chet. iar mai recent o pistă de 
atletism, a fost gazda multor con
cursuri.

Pentru viitor, ne-am propus să 
înființăm o echipă de oină, pri
ma din județul Tulcea, lucru pe 
care-l visez de mult" (prof. Po
pescu a fost component al renu
mitei echipe de oină de la 
Curcani — n.n.).

★

Discuțiile pornite la masa 
rotundă au continuat pa
sionant și fructuos între 

participanțl, mult după aceea. 
Și ne bucurăm că putem con
semna cu această ocazie iio- 
tărirea luată de a so construi 
în Tulcea o nouă sală de sport 
și un bazin de Înot.

Mulțumind redacției pentru 
inițiativa organizării mesei ro
tunde, participanfii ne-au in
vitat să revedem pitoreștile 
locuri de Ia gurile Dunării, să 
notăm rezultatele obținute și 
■•ă constatăm îndeplinirea pro
misiunilor făcute acum.

Am mulțumit gazdelor noas
tre, aslgurindu-le că vom da 
curs invitației făcute 1

Returul diviziei A nu 6-a 
încheiat, dar situația candi
datelor la pozițiile cheie ale 
clasamentelor este 
în cea 
băieți, 
Cluj și 
cumulat 
lificării 
Voința 
tiv condamnată la retrograda
re. Pentru locul 11, care a- 
duce, de asemenea, retrogra
darea, candidează Comerțul Tg. 
Mureș, Politehnica Brașov șl 
Politehnica Galați, dar cele mai 
mari șanse le au mureșenii, 
văduviți de un punct în cla
sament din cauza forfait-ului 
din fața Stelei. La fete, Ra
pid. Politehnica, IEFS și ASA 
Cluj se pot considera și ele 
calificate pentru turneul final 
și doar o mare surpriză poate 
aduce pe Voința Brașov în lo
cul clujencelor. Cît privește

clarificată 
mai mare parte. La 

Dinamo, Steaua, S,U" 
„U" Timișoara au a- 
punctele necesare ca- 
în turneul final, iar 

București este defini-

Forfait-ul formației Comer
țul, înregistrat chiar la Tg. 
Mureș, a produs stupefacție. 
Cu o săptămînă în urmă, e- 
chipa a fost condusă, în me
ciul de Ia Timișoara, de an
trenorul E. Torday care, ul
terior, a plecat la Cluj pentru 
a dirija formația de juniori 
a Scolii sportive, participantă 
la turneul final al campiona
tului național. De legitimațiile 
baschetbaliștilor de la Comer
țul nu s-a interesat nimeni 
pină în dimineața meciului cu 
Steaua. Era, însă, prea tîrziu, 
deoarece nu au fost găsite nici 
acasă la prof. Torday și nici 
Ia sediul asociației sportive 
Comerțul șl, normal, arbitri! au 
consemnat în foaia oficială 2-0 
pentru Steaua. Venind vorba 
de acest 2—0, socotim că este 
nedrept ca echipa beneficiară 
să fie înregistrată cu diferen
ța minimă de un coș, fapt 
care-i poate afecta coșavera- 
jul. Știm că neprezentările se 
sancționează la handbal cu 6-0, 
la fotbal cu 3—0, la polo cu 
cel mai mare scor al etapei 
etc. Deci, 
care pe de 
duvesc 
de un 
l-ar fi 
jucat), 
sancționează usturător echipa 
vinovată. Este drept, la bas
chet sancțiunea de 2—0 este 
prevăzută de regulamentul 
F.I.B.A. par nu întotdeauna 
regulamentele internaționale 
sînt potrivite condițiilor locale 
și, în plus, au fost cazuri în 
care s-au făcut derogări /' de 
Ia unele stipulații, tocmai In 
scopul îmbunătățirii regula
mentului unei competiții in
terne. Iată de ce oplniem 
pentru transformarea Iui 2—0 
în 20—0, sancțiune cu care 
erau pedepsite, cu ani în ur
mă, echipele care nu se pre
zentau la întîlnirile oficiale 
din țara noastră. Ar fi ud- act 
(ie justețe, 
contraveni
F.I.B.A. De 
mânești de 
cut același 
trecut, în țara noastră jocurile 
erau înregistrate pe foi model, 
complete, adevărate documen
te pentru antrenori. Din co
moditate (și nu doar pentru 
respectarea regulamentului 
F.I.B.A., cum se pretextează) 
s-a renunțat la ele și acum 
sînt utilizate foi „tip F.I.B.A.*, 
deși antrenorii și-au manifes
tat în nenumărate rînduri ne
mulțumirea, justificată. în de
finitiv, de ce federația noas
tră de baschet 6ă abandoneze 
initiative lăudabile, în loc să 
insiste pentru includerea lor 
în

scoruri categorice 
o parte nici nu vă- 

formațiile învingătoare 
punctaj bun (pe care 
putut realiza în meci 
iar pe de altă parte

chiar dacă el ar 
regulamentului 

altfel, cu foile ro- 
arbitraj s-a petre- 
lucru. Pină anul

regulamentul F.I.B.A. î

D. STANCULESCU

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
MASCULIN

1. Dinamo
2. Steaua

18 16 2 1501—1219 34
18 15 3 1420—1189 33

ELEMENTUL FEMININ 
ANTRENAT PREA PUTIN 
IN SPORTUL DE MASA

OLIMPIU BONJUC: 
despre lacunele

„Vorbind 
sportului de

Se întrec speranțele patinajului

3. „U“ Cluj 18 13
4. „U“ Timișoara

18 12
18 9
18 9
18 8
18 8
18 6
18 6
18 5
18 1

5. I.E.F.S.
6. Polit. Buc.
7. I.C.H.F,
8. Rapid
9. Polit. Gal.

10. Polit. Bv.
11. Comerful
12. Voința Buc.

6 1398-1310 30
9 1201—1221
9 1246-1189

10 1319—1405 
1378—1361 
1311—1364 
1192—1414 
1173—1306 
1146—1390

io
13
12
13
17

27 
27
26
46
24
24
22
'!>

POIANA BRAȘOV, 7 (prin 
telefon de ia trimisul nostru). 
-*• Tuturor școlarilor brașo
veni, care au regretat, pro
babil, că nu pot folosi pa
tinoarul în primele zile ale 
vacanței, putem să le spu
nem că rolul de perfecte gaz
de, ce și l-au asumat la a- 
ceastă a V-a ediție a între
cerii speranțelor patinajului 
artistic, îi onorează cu priso
sință. La aceasta au contri
buit, desigur, și eforturile ce
lor ce au în grijă baza spor
tivă de la poalele Postăvaru
lui. într-adevăr, gheața exce
lentă i-a ajutat pt cei peste 
100 de patinatori — din 6 
centre ale țării — să treacă 
mai ușor și cu succes difi
cilul test al figurilor, dese
nate cu muchia patinei.

Clasamentele finale pe ca-

tegorii s-au făcut pe baza 
dunării punctelor acordate 
cadrul unui „triatlon": 
sene, săritiuri-piruete, 
gram de liber alese. In gene
ral, au promovat pe locuri 
fruntașe cei așteptați. Găsim 
printre premiați la seniori pe 
Anca Tănase și A. Bulete, iar 
după disputarea obligatorii
lor la juniori și copii, par a 
se distanța Klaus Schell, Li
liana Moise, Doina 
Goga Octavian și Ion Mir
cea.

Iată 
locuri 
pină marți la prinz: seniori 
— 1. A. Balete (Șc. sp. 2 
Buc.) 30 p, senioare — 1. 
Anca Tănase (Șc. sp. .2 Buc.) 
29 p, 2. Gabriela Voica
(A.S.C.P.M.B.) 28 p, începători 
băieți —- J. p. Adrian

a- 
în 

de- 
pro-

Mitricică,

ocupanții
în probele desfășurate

primelor

(A.S.C.P.M.B.) 29 p, 2. T. Su- 
oiu (Constructorul Buc.) 25 
p, 3. B. Kruti (Dinamo Bra
șov) 24 p, fete — 1. Roxana 
Stănișor (A.S.C.P.M.B.) 27
p, 2. Simona Grigorescu (Șc. 
sp. 2 Buc.) 25 p, 3. Irina Ni- 
chiforov (I.E.F.S.) 25 p.

O ultimă remarcă, de data 
aceasta Ia capitolul aspecte
lor negative. N-am înțeles 
prea bine ce semnificație 
poate avea un concurs (ne 
referim la acela de seniori), 
la care se prezintă un singur 
concurent... Și acesta, junior 1 
Indiferent de meritele „învin
gătorului", 
acele 
șiruri 
ele și

Conform 
merțul nu 
punct pentru ___
prin neprezentare în

regulamentului. Co- 
a primit nici un 

meciul pierdut 
fața Stelei.

FEMININ

1. Rapid 16 ÎS 1 1077- 794 31
2. Politehnica 16 U 2 1220— 861 70
3. I.E.F.S. 17 12 5 1021- 8<)4 29
4. A.S.A. 1G 8 8 909-1081 24
5. Voința n; 8 8 923— 946 24
6. Crișul 16 7 3 892— 916 23
7. Mureșul 16 7 9 883— 887 23
8. Constructorul

„CUPA SPORTUL*

16 6 10 802- 830 22
9. Progresul 16 4 12 832— 972 2010. „U" 17 0 17 784-1159 17

1.
156 i 
,U“ '
98 p
85 p 
lit. Gal.
54 p J
.Voința Buc, 23 p,

t, Dinamo 
3. „U“ Ciul 125 p ; J, 

• 118 p ; S. Polit. BUC.
I.B.F.S. 88 p ; 7. Rapid 

. I.C.H.F. 77 p j 9. Po
ll p ; io. Comerțul 

11. Polit. Bv. 49 p ; 12,

Steaua 159 p ;
P S 1 
Tlm.
: 6.

> ; 8.

noi am preferat 
întreceri unde vedem 
întregi de nume. Fie 
neaureolate de succes.

, Radu VOIA
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Petrolul - Dinamo
Duminică, la Ploiești, se 

dispută cel de-al 42-lea meci 
de campionat dintre Petro
lul și Dinamo București. Pal
maresul este net în avanta
jul dinamoviștilor care, prin 
jocul lor tehnic, dar și atle
tic în același timp, au ridi
cat mult mai multe proble
me ploieștenilor, decît alte 
echipe. De altfel, în ultimii 
ani, Dinamo a reușit să cîș- 
tige chiar la Ploiești. Nu e 
mai puțin adevărat că nici 
dinamoviștii nu se simt Ia 
largul lor în eompania plo- 
ieștenilor, așa cum a arătat 
ultimul lor meci, disputat la 
București și cîștigat cu difi
cultate de Dinamo.

Dar. să vedem ce spune 
statistica meciurilor PETRO
LUL—DINAMO București :

Meciul cu Haller, Beckenbauer si compania

ECOURI • ECOURI • ECOURI

București
(Urmare din pag. 1)

în favoarea petroliștilor și 
jocuri egale.

1960—61 : 0—6, 3—0
1961—62 : 2—0, 1—1
1962—63 : 1—2, 0—1
1963—64 : 0—1, 0—1
1964—65 : 3—1, 1—3
1965—66 : 1—2, 2—2
1906—67 : 3—0, 0—1
1967—68 : 0—1, 2—1
1968—69 : 1—0, 1—4
1969—^0 : 0—1, ?

Deci : 21 de victorii dina-
moviste, 13 partide încheiate

o idee anglo-saxonă, adică 
pe ceea ce a încercat cu suc
ces Ramsey, cu Hurst—Hunt, 
acum cu Osgood—Hurst, si 
Schon cu cuplul Seeler 
MUller.

A.N.: Exact Rămîne 
vedem în ce măsură ne
reuși această primă expe
riență.

sâ nu se... răz-

terenului, datqra-

¥¥ ¥
• O explicație pentru nota

care, de altfel, era sa se în-

BUCUREȘTI

★

goluri.

A ¥★
decît. ș-a

a

ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI •

c 
ț
5

lui Georgevlcl 
El a suferit o

crezut 
și fost

1—3
1—0
0—2

este mult mai gravă 
fractură a maxilarului, care a

mai mult de 20 de 
incinta terenului'

(care a ș.i părăsit, te- 
ce căuta jucătorul 

Munteanu, care fusese 
ele
in

• Observatorul federal, prof. Nlcolae Petrescu, despre C. 
Dan : „Neașteptat <le slab. Nervos, Incapabil să se controleze. 
In evidentă scădere de formă,".

iar Achini așteaptă avi- 
„Iar dumlnjcă, 

oftat antrenorul minerilor...

ECOURI • ECOURI • ECOURI « ECOURI « ECOURI •

de joc, agitînd spiritele, chi
purile pentru a face dreptate? 
Locul lui era, în cel mai fe
ricit caz, pe banca fletfervelor 
și nu în postura de scandala
giu.

e Apropo de un fault al lui 
Moeariu, comis aproape de fi
nalul partidei împotriva lui Ui- 
făleanu 
renul) : 
cl ujean 
înlocuit 
minute,

• Starea
Ia început. _____ _________ ____  ___ ________ ____,
pus in ghips, la Arad. Acum e imobilizat în pat. acasă,"si nu 
se contează prea curlnd pe recuperarea lui. Stocker are glezna 
în ghips, Tonca e în curs de refacere, 
zul medicilor. Acestea sint „noutățile" Iul Ozon : 
joc cu Steaua la București

e La Tg. Mureș. 5 minute 
după meci. Primul consultat, 
Tibi Bone : „Din nou. eșec, 
în ciuda atjtor ocazii favora
bile ! Se pare că nu mai e- 
xlstă nici o șansă de a ne 
menține in A. N-avem atac, 
oameni care 
Asta-i tristul

1947— 48 :
1948— 49 :
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957— 58 :
1958— 59 ;• 3—1,
1959— 60 : 0—2,

5-2,
3—1,
3-4,
0-1,
0—2, 
Petrolul
3—3, 1—4
1—1, 1—1
1-2,
0—0,

e Atmosferă festivă pe sta
dionul din Ploiești, la meciul 
Rapid — U.T.A., datorită vic
toriei repurtată cu cîteva mi
nute înainte de... Petrolul. 
Mal zîmbitor ca oricînd (avea 
și motive !), președintele clu
bului petrolist, Nicol ae Panti- 
lie, ne-a promis : „o masă a 
presei cum nu există pe nici 
un alt stadion din țară". Șl 
asta, curînd. Să-i urăm Petro
lului numai victorii, pentru ca 
președintele 
gîndească 1

9 Se pare că suporterii Ra
pidului n-au învățat nimic din 
suspendarea ‘

tă actelor lor de Indisciplină. 
Duminică, din mijlocul gale
riei gluleștene, venită în nu
măr mare la Ploiești, s-a 
aruncat cu o sticlă asupra u- 
nuia dintre arbitrii de linie (I. 
Chilibar), care a fost lovit 
destul de serios. Probabil că, 
în curlnd, meciurile Kaplduiul 
se vor disputa la... Baia Mare 
sau Sighetul Marmației, unde, 
oricum, susținătorii se depla
sează mai greu. în cazul su
porterilor Rapidului, se potri
vește de minune proverbul : 
„ferește-mă, doamne, de prie
teni, că de dușmani mă apăr 
singur

• Luni dimineața, l-am inl.il- 
ntt pe Valentin Stănescu, an
trenorul Steagului roșu. Desi
gur, era încă afectat de înfrîn- 
gerea echipei sale. Aceasta nu 
l-a împiedicat Insă să remar
ce : „S-a întîmplat la fel ca 
în partida cu Rapid. O gre
șeală (n.n. ezitarea apărării 
la faza din care a Înscris Du- 
mitrache), care ne-a costat 
enorm de mult. lată-ne toc
mai pe locul 12 ! Rău de tot 
s-a încurcat acum clasamen
tul".

• Ce sa Infiznpld. cu Pesca- 
ru ? Slaba, lui evoluție a sur
prins pe toți. Răspunsul ni l-a 
dat tot Tlnel Stănescu: ..Tur
neul din Austra.ta t-a dere
glat. Are nevoie de timp pen
tru a reveni la forma care 
l-a impus atenției 
rilor".

selecțione-

rn 
O 
§

Astăzi, pe terenul de la 
Snagov. selecționata secundă 
de fotbal a României va juca 
în compania liderului seriei 
I a diviziei B, Progresul 
București. In această partidă, 
antrenorul Valentin Stănescu 
va folosi pe toți cei 18 ju
cători convocați la Snagov 
si va urmări omogenizarea 
formației care va evolua 
peste puțină vreme in Mexic.

Partida va începe 
ora 16.

Sîmbătă, la Tirgoviște

Metalul Tîrgoviște
— Dunărea Giurgiu

In urma acordului inter
venit între cele două echipe, 
Federația română de fotbal 
a anrobat ca meciul Metalul 
Tîrgoviște—Dunărea Giurgiu, 
din etapa a XX-a a cam
pionatului diviziei B — se
ria I, să se dispute sîmbătă.

Jocul va începe la 
16,30.

• O explicație pentru nota mică acordată Iui Mocanu : pre
tențiile noastre față de fundașul petrolist, jucător în formă și 
titular al echipei reprezentative, sînt mari acum, în preajma 
turneului final din Mexic. Acolo, fiecare fault inutil poate să 
schimbe soarta meciului. Lucru 
tîmple și la Cluj din vina lui.

• Profesorul Cernăianu, 
antrenorul echipei Petrolul, 
era foarte preocupat înainte 
de meci de formula atacului 
clujean : „întotdeauna în me
ciurile cu noi, studenții clujeni 
prezintă două extreme în for
mă La sfîrșîtul meciului, 
însă, după ce în echipa Uni
versității evoluaseră trei extre
me : Uifăleanu, Barbu și Co- 
man — toate trei fără randa
ment — cel preocupat era an
trenorul... Șepci, de la „U“ 
Cluj !

Duminică, la Petroșani, 
Dobrin a fost „păzit“ în spe
cial de Cotormani și Georges
cu. Ca să scape de sub su
praveghere, piteșteanul s-a 
deplasat pe tot terenul, dar 
nicăieri nu era mai în... lar
gul lui, fiind luat în primire 
de altă pereche : Popescu și 
Sandu... Cu toate acestea, Do
brin a reușit cîteva „artificii" 
și șuturi care i-au atras aplau
zele publicului (sportiv) din 
Petroșani.

■A A V
■ - A,

bucureșteni
un jucător

e Dinamoviștii 
au în Dumitrache . . 
cu o detentă excelentă. De ne
înțeles, totuși, insistența jucă
torilor de aici în executarea 
i.seurtă" a cornerelor în locul 
centrărilor înalte în fața por
ții. Că această tactică este 
greșită a demonstrat-o însuși 
Dumllrache, prin cele trei ex
cepționale lovituri de cap ia 
care apărătorii adverși au fost 
simpli spectatori.

•
m O 
O c w

* ¥
• Antrenorul principal al Stelei, Ștefan Covaci, a fost mai 

volubil ca de obicei : „Victorie sperată, dar mai ușor decît am 
crezut. Un meci frumos, disputat în limitele corectitudinii. Mă 
bucur pentru că Sătmăreanu a 
siune pentru Stuttgart"...

evoluat excepțional, o promi-

ft I. Soos, arbitru divizionar 
din Tg. Mureș : „Meciul, apa
rent dificil, după acel 1—10, 
din tur. a fost în general calm, 
în ciuda momentelor de. ten- 
șiune ele la poarta Iul Su,ciu.. 
Este foarte adevărat că și bri
gada de arbitri condusă de 
Mircea Rotaru și-a făcut im
pecabil datoria.. A fost întot
deauna în apropierea fazelor, 
a fluierat numai cînd a fost 
nevoi e“.

★
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« Declarația observatorului 
federal Constantinescu-Grecu. 
după jocul Jiul — F.C. Argeș: 
„Meci frumos, de luptă. O evi
dențiere specială pentru echi
pa Iui Titus Ozon care a or
ganizat atacuri rapide, cu 
schimburi derutante. Remarc 
și faptul că apărătorii — de 
exemplu, Georgescu și Talpa! 
— iau parte la faza de finali
zare, trăgînd periculos la 
poartă.

• Un suporter al ieșenilor 
făcea socoteala că Politehnica 
a cîștigat duminică... S puncte ! 
Cum ? E vorba. !n primul 
rind, de cele două puncte, pe 
care le-a obținut echipa ie
șeană, care, de fapt, sînt... pa
tru, prin cele două luate
la C.F.R. Cluj, una din riva
lele, ef directe In lupta pentru 
evitarea retrogradării, precum 
șt de cele două puncte cuce
rite indirect, prin victoria Fa
rului asupra frișulW. altă can
didată, la locul penultim....

m n

i

aceasta nedorită, întracit, 
ducă cum se știe. Hălmăgea- 
nu, titularul postului, este 
indisponibil în momentul de 
fată.

REP: Investiți încredere 
în Lupescu, cel căruia îi o- 
feriți acum tricoul cu nr. 3?

A. NICULESCU : Formula 
Lupescu—Dinu nu e chiar 
inedită. Ambii au 
siti împreună la 
două jocuri de la 
Janeiro, cu Vasco 
si Independiente. 
achitîndu-se cu pricepere și 
conștiinciozitate de sarcinile 
încredințate. De altfel, 
randamentul constant bun 
care l-a dat la echipa sa 
club ne-a determinat să 
pelăm la serviciile sale.

REP : Intr-un fel, se poate 
spune că un rapidist a plecat
— ne referim, desigur, la 
Dan — în timp ee un altul e 
pe cale să se titularizeze 
echipa națională...

A.N.: Am mai spus-o 
cu alte ocazii, o repet si 
cum: la Dan nu am renun
țat, el rămîne în continuare 
în vederile noastre. Cred, 
Insă, că noi, tehnicienii care 
răspundem de echipa națio
nală, avem dreptul să ne fo
losim de toate soluțiile ce 
ne stau la îndemînă pentru 
a putea ajunge, într-adevăr, 
la cea mai bună formulă de 
echipă, cind „ceasul mexican" 
va suna oi'a jocului cu An
glia.

REP (încercați și ceva 
nou cu prilejul acestui im
portant test?

A.N. : Ne-am gîndit — ©u 
și colegul meu Vogi — ca în 
repriza a doua să schimbăm 
formula atacului, menținînd 
înșă aceiași jucători. Adică : 
Lucescu va trece pe aripa 
dreaptă, post în care a mai 
iucat. iar Neagu va fi folosit 
înaintaș central — avansat, 
alături de Dumitrache care 
va. avea de îndeplinit cam a- 
celași rol.

Cu alte, cuvinte, în formula 
Lucescu — Neagp —, Dobrin
— Dumitrache numai Nea
gu si Dumitrache vor acționa 
ca veritabile „vîrfuri", în 
timp ce LucssriL Si Dobrin 
vor ocupa poziții 
pentru a d.a o mai 
gur-anță joeului la 
terenului. Desigur, 
numai în situațiile 
Ionul se află la adversar....

REP : Mergeți, așadar, pe

Ssiuie si neștiute despre echipa 
F. o

fost folo- 
ul ti mele 

Rio de 
da Gama 
rapidistul

și 
ne 
de 
fi

în

și 
a-

retrase 
mare si- 
mijloeul 
aceasta 

cind ba-

de
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partida Ungaria
Iugoslavia (tineret)
Meciul internațional dintre 

echipele de tineret ale Un
gariei si Iugoslaviei, care se 
va disputa sîmbătă 11 apri
lie, Ia Bekcscsaba va fi con
dus de arbitrul român Victor 
Pădureanu.

Să 
va

★

Astăzi, marți (n.r. ieri), ad
versarii noștri au efectuat si 
ei un antrenament ne terenul

REPUBLICA FEDERALĂ A

care 
pre-

tn cadrul pregătirilor pe 
le efectuează pentru a se 
zenta onorabil în f«.ta mexicani
lor și a... lumii, echipele repre
zentative ale R.F. a Germaniei și 
Rbmâniei se vor întrece astăzi la 
Stuttgațt, într-un test amical, 
partida fiind a treia la număr 
între ele.

Iată-le față în față, cu un bi
lanț bilateral absolut identic : 
două meciuri susținute, cite ’ o 
victorie obținută de fiecare pe 
teren propriu : in 1966, la Lud
wigshafen, gazdele au învins cu 
1—0, iar în 1967 românii au cîști- 
gat cu același scor, ia București.

• Reprezentativa vest-germană

— pe teren neutru
— în deplasare
-r pe teren propriu

Total :

e După cum se știe, In anul 
1974 R F. a Germaniei va organza 
turneul final al C.M. de fotbal. 
In această țară există mai multe 
stadioane cu o capacitate de pesle 
70 de mii de locuri : ’ ‘
cbsen Hanovra (74 900). 
stadion Stuttgart (74 700), 
spark-ștadion Hamburg 
și Waldstadion Frankfurt 
Ce este însă caracteristic 
tora ? Ntțmărul extrem, de reous 
de locuri de stat jos. La Stuttgart 
numai 31000 de locuri, la Ham-

Niedersa- 
Neekar- 

Volk- 
(71 000) 

(70 000). 
aces-

ARBITRI SANCȚIONAȚI

Doru Popescu, Ptrcălab și Ivincescu privesc cum Adamache stopează unul din atacurile 
dinamoviștilor. (Fază din meciul Dinamo București—Steagul roșu)

Foto 8 V. BAGEAC

Colegiul central al arbitri
lor de fotbal a analizat mo
dul cum au fost 
nele meciuri și a 
toarele măsuri :

• arbitrii 
Bîrlad, Gh. 
București și 
dea au fost 
cîte o lună pentru greșeli 
la partidele Rapid—F.C. Ar-

conduse u- 
luat urmâ-

Rain eaN.
Vasilescu I — 

A. Toth — Ora- 
suspendați pe „U“ Cluj-

Oradea a 
cu avertis-

5 B
importanta zonă de la mij
locul terenului; în fată — 
o linie de trei, alcătuită din 
Grabowski. MUller și Maas.

La conferința de presă ți
nută luni după-amiază, pri
ma întrebare pusă de un 
confrate de la „Neue Press'1, 
care apare la Frankfurt, a 
fost următoarea : ,.Spuneți-ne, 
domnule Schon, ce v-a venit 
să-l treceți pe Schneliinger 
dintr-o zonă laterală a apă
rării imediate tocmai în cen
tru] ei ? Sînteti sigur de reu
șită ?" „Nu sînt sigur de loc

GERMANIEI

MAIER
HOTTGES 

WEBER
VOGTS
SCHNELLINGER BECKENBAUER
GRABOWSKI HALLER MULLER OVERATH MAAS

Partida va fi arbitrata la centru de Gyula Emsber- 
ger (Ungaria), același care a condus nu de mult, 

la Bacău, meciul Dinamo — Arsenal Londra

LUCESCU DUMITRACHE 
RADU NUNWEILLER
MOCANU DINU LUPESCU 

RĂDUCANU

de Ia Sport-Schulle. Au par
ticipat toți componenții lo
tului, inclusiv Schneliinger 
și Haller, ambii fiind, Ia 
sfirșit, ținta uniți viguros 
„atac" dat de cîteva sute de 
copii care își disputau întîie- 
tatea la autografe. Atît 
Schneliinger cit și Haller de
țin o bună formă sportivă 
— scriu ziarele vest-germa
ne —, primul fiind cel mai 
valoros jucător al echipei 
sale. A.C. Milan, care, dumi
nică a întrecut pe Torino cu 
3—0, iar cel de 
scriind singurul gol 
victoriei — în 
ventus—Brescia-

Anunțată de Helmuth 
Schdn în formula 1—2—.3—5, 
echipa va beneficia de Bec
kenbauer pe post de „libero", 
însă nu un „libero" gen 
Picchi, ci într-un rol de con
cepție, cu sarcini multiple, 
defensive și ofenșive: Weber 
si Schneliinger vor fi, în fapt 
cei doi fundași centrali, în 
timo ce Halter și Overath au 
primit indicația șă acopere

al doilea în- 
golul 

partida Ju-

Germaniei
a fost mereu bine cotată pe plan 
european șl mondial, datorită în 
primul rlnd comportării sale ex
celente în turneele finale ale 
„Cupei Juies Rimet". Nu numai 
că ea nu a lipsit niciodată, dar 
a șl obținut performanțe de invi
diat, în 1954, devenind chiar cam
pioană mondială, prin victoria 
asupra celebrei constelații- ma
ghiare, in finala competiției. In 
1958, reprezentativa R.F. a Germa
niei, a ocupat locul 4, în 1.952 a 
intrat în sferturi, iar în 19^8 a 
cedat numai in prelungirile fina
lei în faja englezilor, ia Londra.
• Palmaresul „la zi" al vest- 

germanllor este valoros :

19 12 4 3 51— 29 73"'a 
Bfl 31 13 24 127— 94 55% 
6» 39 9 12 148— 59 72%

147 82 26 39 326—132 64

burg 30 000, la Frankfurt 23 000, la 
Kbln doar 8 000 din cele 53 000.

• Cele mai multe selecționări 
In echipa R.F. a Germaniei le-au 
avut următorii :

63 : Seeler (1954—70, Hamburger 
sv>

62 : W. Schulz (1959—70, In orezent 
Hamburger SV)

50 : Erhardt (1953—62, Fur th șl 
Bayern MUnchen)

40 : Overath (1963—69, 1 FC K$ln)
43 : Szymaniak (1956—Q8, la cinci 

cluburi inclusiv italiene)
40 : Rahn (1951—GO, Essen și Kbln)
39 : Tilkowski (1957—67), H. Scha

fer (1952—62), Schneliinger 
(1958—70. Diîren, Kcln, A. S. 
Roma, A. C. Milan).

37 : Fritz Walter (1951—58, Kai- 
serslauten) și Hbltges (1965— 
69)

35 : Weber (1964—70) și Becken
bauer (1965—69).

DOBRIN NEAGU 
DUMITRU 

SĂTMĂREANU

ROMĂNIA

— a răspuns calm conștiin
ciosul elev al Iui Sepp Her
berger. Tocmai de aceea mă 
folosesc de acest bun prilej 
pe care mi-1 oferă jocul cu 
România". „Domnule Sehon, 
peste o lună echipa noastră 
pleacă în Mexic — nu s-a 
lăsat mai prejos ziaristul. 
Ani crezut că experimente ați 
făcut Ia Seviila unde Spania 
ne-a învins (n.n. — cu 2—0) 
fără drept de apel. Acum, la 
acest al doilea joc al anului 
1970 era cazul să ne furni
zați. spun eu< o repetiție ge
nerală". „Vom vorbi la Leon"
— a mai spus, de astă dată, 
puțin încurcat, reputatul an
trenor

Gerd Milller,,,tunarul" echipei 
vest-germane, in acțiune

Loto-Pronosport
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Calda pledoarie a secretaru
lui general al Uniunii Euro
pene de Fotbal Asociație, Hans 
Bangerter, pentru lărgirea a- 
riei balonului rotund în noul 
deceniu, făcută recent în bu
letinul U.E.F.A., se încheie cu 
cuvintele : „în anii ce vin, 
ghid să ne fie flexibilitatea, 
să adaptăm jocul de fotbal și 
tot ce e legat de el, noii si
tuații și să nu pierdem nici 
un prilej de a fi in pas cu 
evoluția generală".

Și ca o ilustrare Imediată 
și la obiect, buleținul lunii 
martie publică un amplu și 
documentat material semnat de 
dr. în științe tehnice Lars- 
Eric Janson din Stockholm, 
intitulat „Noi metode pentru 
construcția terenurilor de fot
bal”, însoțit de fotografii și 
scheme ce demonstrează, toate 
la un loc. că știința solului șl 
mecanica și-au dat mina pen
tru a avea un gazon cît mai 
rezistent Ia intemperii.

Fotbalul, însă, după cum 
au arătat anii din urmă, în 
multe țări, trebuie să facă 
față nu numai calamităților 
de asemenea natură. Și presa, 
înregistrator 6au porta-voce a 
opiniei publice, a redat din 
diverse puncte ale lumii fot
balului, semne alarmante : un
deva — cohorte împuținate de 
tineret pe stadioane, sau a- 
sediul organizat al monolite
lor de beton asupra mult prea 
firavului gazon ; dincolo — 
un public, blazat de concuren
ța mijloacelor ultra moderne 
de informație și distracție, tot 
mai puțin numeros și tot mai 
rar. ca frecvență, în tribune- 

Iată însă că din lumea lar
gă răzbat și alte ecouri. Fe
tele — da, fetele ! — cele 
învinovățite de-a pururi că se 
opun, aprioric, unei alte pa
siuni devastatoare în afara

celor stîmite de ele însele; — 
deci și fotbalul era incrimi
nat — nu numai că pășesc a- 
cum pe stadion, ci pretind 
chiar legitimație de joc, drept 
de organizare și competiție, 
chiar și pe scară internațio
nală (recent, Ia Torino s-a 
înființat Federația internațio
nală de fotbal feminin, avînd 
drept președinte pe... dl. Vi- 
nicio Lucci !).

Cineva care a asistat în Aus
tria, la Wiener Stadthalle, în

că jocul 
o... pro* 
și l-au 
compro-

g Iezii au considerat 
fără „headings" este 
fanare a socceralui 
respins, fără nici un 
mis.

Cu totul altfel merită 6ă fie 
tratat, însă minifotbalul, so
luție comună pentru comba
terea lipsei terenurilor și a 
copiilor de pe gazon. Astfel, 
în Franța, „fotbalul în 7” este 
destinat copiilor sub 13 ani, 
avînd rol de școală primară 
în deprinderea tainelor balo-

Flexibilitate
și adaptabilitate

Se pot desfășura, deci, două 
meciuri, concomitent pe ace
lași teren, păstrîndu-se doar 
o zonă între ele pentru ca ba
loanele să nu se interfereze. 
Porțile măsoară 6 m X 2,10 m. 
Ofsaidul nu este penalizat de
cît in cele două careuri de 
pedeapsă — reduse proporțio
nal — iar punctul de penalty 
este fixat la 9 m. Pomindu-se 
de Ia premisa educativă a a- 
cestui joc, de Ia necesitatea ca 
fotbalul să fie deprins de 
micii jucători, încă de la pri
mele noțiuni, In spiritul fair- 
play-ului; al respectului față 
de regulament șl adversari, 
arbitral are dreptul să acorde 
penalty pentru orice abatere 
comisă deliberat sau pentru 
orice necuviință exprimată de 
jucători. Iar toate loviturile 
libere sînt directe.

De ce, totuși, fotbal în 
— se poate firește pune 
trebarea. Pentru că mult 
vocatul refren; „N-avem
renuri!“ poate fl astfel eludat, 
jocul desfășurîndu-se la fel de 
normal și într-o curte de șooa- 
lă, negazonată, sau pe orice 
spațiu liber dintre blocuri. Se 
încearcă, astfel, un nou altoi 
pe organismul tînăr și pro
ductiv al școlii.

Am amintit 
modalități 
bătrânului 
continent, 
probabil,
Dar ele derivă, în fond, dU> 
aceleași neliniști ce plutesc 
peste lumea bălanului rotund 
la acest început de deceniu. 
De aci și apelul la adapta
bilitate și flexibilitate al se
cretarului general U.E.F.A.

Paul SLAVESCU

geș, „U“ Cluj—Politehnica și 
Metalul Hunedoara—Metalul 
Tr. Severin ;

• C. Bărbulescu — Bucu
rești — suspendat pe două 
etape pentru lipsă de pregă
tire fizică manifestată la con
ducerea jocului 
Politehnica Iași ;

• A. Pop — 
fost sancționat
menț scris pentru completa
rea greșită a raportului de 
arbitraj ;

• A. Popescu — Roșiori și 
A. Deca — Zimnicea au fost 
suspendați pe cîte o etapă 
pentru lipsă de colaborare cu 
arbitrul de centru la meciul 
Laromet București—Celuloza 
Călărași.

Dintre aceștia, Rahn, S.chSfer șl 
Fritz Walter au făcut parte din 
echipa devenită campioană a lu
mii în 1954.

• Bazat pe constatările specia
liștilor prezențl la ultimele evolu
ții ale vest-germanilor, se poate 
afirma că actuala formație, avind 
o vădită diferență de virstă intre 
apărare, și înaintare, în sens ne
favorabil defensivei — poate să 
ajungă într-o situație neplăcută, 
atîț la Stuttgart cit și, pe platou
rile mexicane : înaintarea — cît 
de eficace ar fi ea, datorită ta
lentului deosebit al Iții Gerd 
Milller — nu va reuși să mar
cheze ațîtea goluri cîte va primi 
apărarea îmbătrinită, ajunsă gre
oaie, aidoma cavalerilor teutoni 
în zale (rezultatul de 0—2 la Se
villa a fost grăitor).

Frederic MOISES

Agendă bucureșteană

la Geneva, Lausanne 
HaDenstadion din Zii- 
Brazilia, la întrecerile

me
se 

des- 
se

diversificare și ex- 
fenomenului fotba- 
n-o vom 
sala și • o

face însă; 
parte din 
(menține- 
interdicția

Elveția, 
sau la 
rich, în 
de fotbal în sală, practicat a-
siduu în sezonul hivernal, l-ar 
putea încadra printre încer
cările de 
tindere a 
listic. Noi 
pentru că
prevederile jocului 
rea mingii la sol, 
jocului cu capul), scoate fot
balul din mediul său natural, 
îl transformă într-un hibrid 
de laborator.

De aceea, el nici n-a prins 
pe solul tradițional 
lului, Anglia, unde a 
zentat acum cîțiva 
Wembley, la Empire

mini- 
echi-

7 JU-

7 ? 
în- 
in- 
te-

Duminică, în Capitală; se 
var disputa următoarele par
tide :

• Stadionul 23 August, 
ora 12,15: Steaua—Jiul (ti- 
neret-rezerve); ora 14: 
Steaua—Jiul (divizia A) ;

• Stadionul Metalul, ora 
11 : Metalul—Flacăra Moroni 
(divizia B) ;
• Stadionul Progresul, ora 

11 : Progresul—Gloria Bîrlad 
(divizia B) ;
• Terenul Laromet, ora

11 : Laromet—-Petrolul Vide
le (divizia C) :

• Terenul Gloria, ora 11 : 
Masini-unelte — Cimentul 
Medgidia (divizia C) ;

• Terenul I.C.A.B.,
11 ; I.C.A.B. Arcuda—$. 
Oltenița (divizia C):
• Terenul T.U.G., ora

T.U.G-—Caraimanul București 
(divizia C) ;
• Terenul Constructorul, 

ora 12 : Flacăra roșie—Pro* 
greșul Balș (divizia C).

ora 
N.

11:

al fotba- 
fost pre- 
anl pe 

Pool. En-

nului rotund. Faptul că de la 
jumătatea lunii martie; 
ciurile micilor fotbaliști 
desfășoară obligatoriu în 
chiderea partidelor ce
dispută în campionatul fran
cez, trebuie corelat cu entu
ziasm celor 4 500 de copii care 
au răspuns acestui rendez
vous pe plan național.

în ce constă jocul de 
fotbal ? Bineînțeles că 
pele sînt formate din
cători, încă două rezerve pu
țind fi rulate în decursul ite 
tregii partide, ca Ia baschet, 
de pildă. Meciul (două re
prize a 40 de minute) se des
fășoară de-a latul unui teren 
de fotbal normal, avînd di
mensiunile de 60 m EK 40 m.

numai câteva 
de diversificare a 
fotbal pe bătrînul 
Unele vor înflori, 

altele se vor ofili,

Numele și prenumele >

CUPON DE CONCURS

Adresa i

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU1, CE ................
SFERTURILE DE FINALA (reamintim: din iiecare grupă 
te cqlitică primele DOUA CLASATE)?

A
B
C
D • . . . « ,

X CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

Vă plac excursiile AȘ- 
tare ? Dar autoturisme! 
vă tentează să faceți o excur
sie de neuitat in U.R.S.S. 
(partea sudică), Japonia sau 
la Paris ? Vreți să av©ți ime
diat un autoturism DACIA 
1300 sau DACIA 1100 
MOSKVICI 
1000 M.B.
601 ?

La aceste 
un singur răspuns i

Tradiționala tragere LOTO 
a PRIMĂVERII din 10 apri
lie J970, vă oferă prilejul de 
a vă realiza cîteva asemenea 
dorințe-

Pentru atribuirea acestor 
premii în autoturisme, excur
sii și bani se vor efectua 5 
extrageri în 3 faze însumtnd 
în total 36 de numere-

Se atribuie 25 categorii de 
premii.

Participarea se face pe ur
mătoarele 3 feluri de vari
ante '■ variante a 2 lei, vala
bile la extragerile I și a III-a 
pe următoarele bilete! seria 
A «= 2 lei, seria C = 10 lei, 
seria T = 8 lei și seria F = 
20 lei; variante a 5 lei, va
labile la extragerile I. a II-â. 
a III-a și a IV-a pe urmă
toarele bilete: seria L =? 5 
lei, seria N = 25 lei, seria 
P = 10 iei și bilete colective 
cu 20 variante simple (100 lei 
în total și 10 Iei 10ft/o) sau 
cu 0—30 numere combinate 
(taxele conform indexului de 
participare); variante a 15 lei, 
valabile la toate cele 5 ex
trageri pe bilete seria M = 
15 lei și pe bilete colective 
cu 20 variante simple (300 tei 
în total și 30 lei 10»/» sau 
6—30 numere combinate con
form indexului de partici
pare).

iste ho
le? Nu

sau
408 sau SKODA 
sau TRABANT

întrebări există

Astăzi și mîine sînt ULTI
MELE ZILE pentru procura
rea biletelor.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. II 
DIN 5 APRILIE 1970

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA
GRUPA

• • • • « • • ă * • • » • • »
• 9 • f » »

• • •
• » • • * * •

¥ • • •

CATEGORIA I (13 
tate): 5,1 varia.nte a 
lei.

CATEGORIA 
zultate): 169,5
763 lei.

a

rezul-
21.127

(12Ii-a 
variante

a III-a

re- 
a

(11CATEGORIA
rezultate) c 1.964,7 variante a 
99 lei.



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

Festivitatea de deschidere a Balcaniadei. Port- drapelul României, 
balcanic la slalom special.

campionDan Cristea
Foto : V. MUNTEANU — Brașov

SCHIUL BALCANIC
ÎN PLINĂ OFENSIVA

în Turcia, la Ulu- 
a treia a Balcania- 
pe lingă ineditul

Organizarea 
dag, a ediției 
dei de schi, 
unui sport relativ nou și rar pe a- 
ceastă paralelă geografică, s-a 
bucurat de atenția oficialităților 
și de prezența unui public nume
ros venit să asiste la întreceri 
tocmai de la Ankara, Istanbul 
sau Bursa. Concursul a fost des
chis de dl. Ismet Sezgin, minis
trul tineretului și sportului, asis
tat de cîțiva senatori și deputați, 
de guvernatorul provinciei Bursa 
și de alte personalități ale vieții 
publice. înalta ospitalitate oferită 
de gazde, obiectivitatea deplină 
asigurată cadrului organizatoric 
și sportiv, spiritul de prietenie și 
cordialitate manifestat de-a lun
gul întrecerilor au însemnat un 
succes deplin, o posibilitate de 
cunoaștere și apropiere între re
prezentanții popoarelor balcanice, 
și o excelentă propagandă pentru 
schi — sport aflat și în Turcia, 
ca și în celelalte țări, într-o con
tinuă și alertă ofensivă.

★
Paralel cu concursurile 

nice, la Uludag s-a ținut 
dința comitetului balcanic. __ _
crările sale au fost analizate con
cluziile Balcaniadei din România 
(1969), problemele organizatorice 
ale celei desfășurate la Uludag, 
precum și propuneri în legătură 
cu cea din 1971, programată în 
Iugoslavia, în localitatea Ma- 
vrovo, pe malurile lacului Ohrid, 
în apropiere de Skopje.

Succesul în creștere de care se 
bucură întrecerile balcanice, evo
luția valorică remarcată de la 
an la an, a determinat comitetul 
balcanic să lărgească, îneepînd 
din 1971, numărul partlcipanțilcr, 
introducînd probe de concurs șl 
pentru fete (junioare), atît la 
alpine, cît șl la fond șl în mod 
experimental (deocamdată) sări
turi la trambulina medie (70 m) 
pentru juniori.
_ ț1?, , Propunerea delegatului
mo, ’ ,lng' ,Hubert Spiess (Aus
tria), îneepînd chiar de la ediția 
1970, pentru întrecerile balcanice

balca- 
șl șe- 
In lu

Finlandezul
Kangasniemi record
mondial Ia haltere
Cu prilejul unui concurs 

de haltere, desfășurat la 
Pori (Finlanda), cunoscutul 
campion finlandez Kaarlo 
Kangasniemi a stabilit un 
nou record mondial la cate
goria semigrea — stilul 
„smuls", cu performanța de 
162 kg.

Norme pentru 
gimnaști

Comisia tehnică a Federa
ției internaționale de gim
nastică a stabilit — în ca
drul unei ședințe desfășurate 
în Luxemburg — normele 
de calificare ale participan- 
tilor lawțampionatul mondial 
ce va Șjtea loc în acest an. 
Pentru prima dată, la între
cerile de acest fel vor fi ad
miși numai sportivi care au 
obtinut minimum 90 p. în 
decursul sezonuiui, precum și 
sportive care au realizat, în 
aceeași perioadă cel puțin 
60 p. Aceste norme au fost 
elaborate în scopul limitării 
numărului de participant! la 
144. număr socotit de forul 
suprem al gimnasticii drept 
cel mai adecvat pentru o 
bună desfășurare a întrece
rilor.

• La turneele de califica
re pentru C.M., care se vor 
desfășura la Sofia, s-au în
scris, pînă acum: Olanda, 
Finlanda, Albania, R. F. a 
Germaniei, Grecia, Turcia, la 
masculin (11—17 septembrie), 
Italia, Olanda, Albania, RO
MÂNIA, Iugoslavia, R. F. a 
Germaniei, Elveția. Mongolia, 
la feminin (13—19 septem
brie).

se acordă punctaj F.I.S., ceea ce 
înseamnă, de fapt, asimilarea 
competiției printre cele mai pres
tigioase concursuri continentale și 
posibilitatea pentru sportivi ca 
prin acumularea unui punccaj 
superior să obțină categorii de 
start mai avantajoase, o poziție 
mai bună In ierarhia europeană.

★
de la actuala ediție, 
de schi a realizat un 
salt valoric. Pentru

îneepînd 
Balcaniada 
remarcabil ___
prima dată, în scurta sa istorie, 
toate țările participante au pre
zentat echipe complete șl foarte 
bine pregătite. în acest sens, ni 
se pare semnificativă situația 
echipei turce, pregătită la ptoue 
alpine de un antrenor austriac șl 
la probe nordice de unul suedez. 
Grecia, prezentă cu o echipă tî- 
nără, de perspectivă, s-a antrenat 
sub conducerea unui antrenor 
francez, în țară și în străinătate. 
Nu mai amintim de echipele bul
gare, iugoslave și române, puter
nice, complete, principale preten
dente la cucerirea titlurilor. Cres- 
cînd valoric, în același timp s-a 
produs și o oarecare echilibrare 
de .forțe,. premisă a unor viitoare 
întreceri, deosebit de dîrze.

★
Dacă am .încerca o caracterizare 

succintă a fiecărei echipe, reali
tățile ne obligă să spunem că 
Bulgaria este o mare putere spor
tivă în schiul balcanic de fond și 
una în devenire la probele alpine 
ale juniorilor. Iugoslavia s-a re
marcat și în acest an în proba 
de slalom . uriaș cucerind primela 
trei locuri. Preferința lor pentru 
acest gen și cantitatea mare de 
lucru afectată pregătirii 11 fao

concurenți redutabili chiar pe 
plan european. Românii sînt re- 
cunoscuți specialiști ai prooei de 
slalom. Am cîștigat prin Cristea. 
dar foarte bine și ușor puteam 
cîștiga primele trei locuri. De 
altfel, Gh. Vulpe avea locul 2 in 
clasament, dar a fost descalificat 
pentru omiterea unei porți, iar 
V. Brenci, realizînd cel mai bun 
timp în manșa a doua, și-a de
monstrat posibilitățile. Juniorii nu 
s-au putut adapta concursului. 
Sezonul lung, oboseala acumulat^, 
credem că i-a făcut să depășească 
forma sportivă. Ei rămin totuși 
remarcabili tehnicieni. Grecii vor 
fi foarte curînd — dacă încă nu 
sînt — adversari puternici in 
slalom. Ei se vor ba-.e pentru 
titlu de la egal cu oricine. Schiorii 
turci au cîștigat un titlu balcanic 
la fond și în viitor n-ar fi exclus 
să facă la fel și la alpine. Con
dițiile lor de pregătire Ia Uludag 
(7 mijloace mecanice de urcare, 
mașini de amenajat pîrtiile, lipsa 
de aglomerație turistică, numărul 
mare de km: de pîrtii raportat la 
schiori etc) sînt excepționale și 
constituie premisa unei dezvol
tări rapide, senzaționale. Turcia 
are numai două localități de spoi
turi de iarnă, dar ele sînt foarte 
bine echipate tehnic, oferind po
sibilități de antrenament superi
oare altor țări mai avansate pe 
planul practicii schiului.

Chiar dacă nouă românilor ac
tuala ediție ne-a dat mai puține 
satisfacții, mal puține titluri, Bal
caniada a fost un succes general 
al sportului din această parte a 
lumii, la care și-au adus contri
buția și reprezentanții noștri,

Mihai BÎRA

0 nouă competiție 
de amploare pentru cicliști:

campionatele balcanice
interviu cu prof. Traian DINUȚ, delegatul F. R Ciclism 

la prima conferință balcanică -
în primele zile din aprilie 

a avut loc la Sofia conferința 
reprezentanților federațiilor 
de ciclism balcanice. Scopul : 
reluarea CAMPIONATELOR 
BALCANICE DE CICLISM. 
Alături de delegațiile Iugo
slaviei, Turciei și Bulgariei 
s-a aflat și delegația Româ
niei. Federația greacă și-a tri
mis numai acordul de prin
cipiu în scris. Pentru a afla 
amănunte în plus, față de 
cele transmise de agențiile de 
presă, ne-am adresat prof. 
Traian Dinuț — reprezentan
tul F.R. Ciclism la conferința 
balcanică.

— Așadar, numai ciclismul 
de fond va constitui obiectul 
reluării disputelor balcanice 
oficiale ?

— Deocamdată da. Confe
rința a stabilit ca în 1971, la 
Sofia, în a doua jumătate a 
lunii iulie, să se dispute cam
pionatele balcanice la pro
bele olimpice de fond: 100
km contratimp pe echipe și 
165 km cu start în bloc. De
legațiile sportivilor vor fi al
cătuite din cîte 8 rutieri. Ur
mătoarele ediții vor avea loc 
în România (1972), Turcia 
(1973), Iugoslavia (1974) și 
Grecia (1975). în ceea ce pri
vește velodromul, federația 
bulgară va organiza în anul 
1971 — paralel cu întrecerile

de fond — un concurs balca
nic experimental, la care fe
derația noastră și-a dat asen
timentul. La probele de pistă 
se vor organiza campionate 
balcanice numai în momentul 
în care în toate țările balca
nice se vor fi creat condiții 
pentru găzduirea competiției.

— Ce alte lucruri s-au mai 
discutat cu acest prilej ?

— A fost creat Secretaria
tul permanent al campionate
lor balcanice, cu sediul la 
Sofia. Din el fac parte dele
gații prezenți la prima confe
rință balcanică. După dispu
tarea ediției din 1971, acest 
secretariat va fi preluat de 
federația noastră. Conferința 
a adoptaț Statutul și Regula
mentul campionatelor balca
nice. Cele două documente 
sînt în concordanță cu statu
tele Uniunii Cicliste Interna
ționale și ale Federației In
ternaționale de Ciclism Ama
tor. Delegații federațiilor par
ticipante au subliniat în cu-

VOLEIUL SUB SEMNUL

„MONDIALELORu

• Pentru C.M. din Bulga
ria au confirmat participa
rea următoarele echipe cali
ficate: S.U.A., Brazilia, R.P.D. 
Coreeană, Italia, R. D. Ger
mană, Cehoslovacia, ROMÂ
NIA, Japonia, U.R.S.S., Iugo
slavia, Ungaria, Polonia, Tu
nisia, Coreea de Sud, Bulga
ria (masculin), S.U.A., Bra
zilia, R. D. Germană, Ceho
slovacia, Japonia, U.R.S.S., 
Ungaria, Polonia, Coreea de 
Sud, Bulgaria (feminin) 
în iunie va avea loc ședința 
Biroului F.I.V.B. destinată 
tragerii la sorți, pentru sta
bilirea seriilor și a orașelor 
care le vor găzdui.

• în caz că se acceptă 
propunerea ca la turneul de 
volei de la J.O. să participe 
12 echipe, acestea vor fi îm
părțite în două serii de 6, 
cu calificarea primelor 3

pentru turneul fina) la mas
culin și o serie, cu jocuri 
sistem turneu, la feminin. De 
asemenea, în privința califi
cărilor pentru J.O. există 
două variante : păstrarea sis
temului Inițial pentru 10 
locuri, plus un turneu de 
calificare pentru celelalte 
două locuri (în martie 1972) 
sau atribuirea celor două 
locuri în discuție la „mon

diale". Programul 
voleiului la J.O. 
va fi discutat 
la Congresul 
F.I.V.B. de la 
Sofia.
• Avîndu-se în 

vedere durata lun
gă de disputare a 

care stînjenește pre- 
pentru competiții de

C.C.E., 
gătirile 
nivel superior, se propune ca 
Polonia (organizatoarea aces
tei competiții) să 
în ședința Comisiei 
zonale europene, în 
lie, o nouă formulă 
țională cu un timp mai scurt 
de disputare.

• Pentru organizarea ma
rilor competiții voleibalistice 
s-au prezentat următoarele 
candidaturi „Cupa priete
nia" — 1971 : R.P.D, Coreea
nă, Ungâria' (mascufin), ‘ Ce
hoslovacia (feminin) ; „Cupa 
mondială" — 1973 : ROMÂ
NIA, Cehoslovacia, Chile 
(masculin și feminin) ; Cam
pionatele 
— 1973 : 
pionatele 
Polonia, 
Campionatele 
1975 : Polonia, Ungaria.

prezinte 
sportive 

luna iu- 
competi-

europene de juniori 
Cehoslovacia ; Cam- 
mondiale — 1974 : 
Ungaria, Mexic; 

europene —

Azi vor fi cunoscut! deținătorii celor 5 titluri individuale
9 Maria Alexandru, ca fi dublul nostru feminin (Alexandru-Crișan)-în semifinale
9 Surprize de proporții in preliminariile semifinalelor • Juniorul suedez Bengtsson confirmă

MOSCOVA 7 (prin telefon).
A mai rămas o zi și noii cam
pioni individuali ai Europei 
vor fi cunoscuți. Miercuri după 
amiază au loc semifinalele tu
turor celor 5 probe, iar 6eara 
sînt programate finalele.

Pentru a ajunge în penulti
ma și ultima fază a întreceri
lor, concurenții au fost supuși 
unor eforturi cumplite, marți 
fiind considerată ca zi de vîțf 
a întîlnirilor individuale. Cele
10 mese 
o clipă, 
noaptea

Dintre 
cea mai 
ria Alexandru, pentru simplul 
motiv că ea a reușit să se ca
lifice pe pozițiile mai avan
sate ale competiției. La sim
plu, după un meci destul de 
ușor in turul I, cu englezoaica 
Karenza Mathews, 3—0 (9, 15, 
12), campioana României a în- 
tîmpinat în optimi o rezistență 
extrem de dirză din partea ti
nerei participante sovietice Ev
dokia Golubkova. Maria a cîș
tigat, dar mai greu decît. ara
tă scorul : 3—1 (14, —13, .12, 
21). Golubkova a arătat multă 
precizie și forță în loviturile 
de atac. Jucătoarea noastră a 
izbutit să se detașeze, datorită 
unor acțiuni combinative, pur
tate cu îndemînare. Setul al 
IV-lea a avut un final drama
tic : Alexandru s-a detașat la 
17—15, dar adversara ei a ega
lat și a luat, apoi, conducerea 
cu 20—17 ! Totuși, cu un plus 
de hotărîre, românca s-a im
pus.

Eleonora Mihalea a fost eli
minată, din primul tur, de una 
dintre speranțele tenisului de 
masă sovietic, Rita Pogosova : 
0—3 (—14, —15, —10). învin- 
gătoarea a atacat în permanen
ță, ceea ce a impiedicat-o pe 
Mihalea să-și poată face joctil 
obișnuit și să preia inițiativa.

Mezina formației noastre, 
Carmen Crișan, a depășit-o în 
partida ei inaugurală pe au
striaca Smekal : 3—0 (10, 15, 
20), dar în turul următor a 
fost stopată de Mary Wright 
(Anglia). Crișan a încercat să 
atace decisiv, mai ales pe reve
rul adversarei, însă aceasta —

n-au fost libere nici 
de dimineață și pînă 
tîrziu.

sportivele românce, 
solicitată a fost Ma

cu o bună mișcare la masă și 
prin atacuri puternice și cu 
adresă — a anihilat acțiunea 
româncei. Mary Wright a ob
ținut.o victorie în patru seturi: 
3—1 (20, 6,-17,. 17).

A patra jucătoare, Magdale
na Lesai, a Cîștigat în grupa 
preliminară la elvețianca Leh
mann, cu 3—1 (15, —20. 19, 16), 
dar a cedat, apoi, la limită, în 
fața sportivei bulgăre Ranghe- 
lova, cu 2—3 (14, —15, 17, —16, 
—18) și astfel ' nu s-a califi
cat pe tabloul: primelor 32 de 
jucătoare. în celelalte partide, 
de ..'semnalat cîteva surprize. 
De proporții consider a fi eli
minarea campionului . european 
de la Lyon, iugoslavul Surbek
— în tupul secund — de către 
vest-germanul Lieck. Mâi sînt 
de notat și înfringecile ceho
slovacului ( Stanek, (de. către 
Stipancici); a sovieticului Sar- 
kojan (Cordas) și a Jucătoare
lor Grinberg (Hovestadt). Si
mon (Anisimova), ca. și, a re
dutabilei perechi Vostova-Kar- 
likova (Cehoslovacia) în fața 
polonezelor Kalinska-Noworyta. 
Desigur, în continuare, compe
tiția va fi punctată și de alte 
asemenea .surprize,' inerente u- 
nei competiții eliminatorii.

REZULTATE
Simplu băiefi : turul I — 

Timar — Turai 3—0 ; Bengts
son — Vardanian 3—0 ; turul 
II : Scholler — Beleznai 3—1 ; 
Amelin — Persson 3—2 ; Kor
pa — Timar 3—1 ; Stipancici
— Stanek 3—1 ; Borzsei — 
Miko 3—1 ; Alser —.Karakase
vici 3—2 ; Cordas — Sarkojan

3—1 ; Bengtsson — KoLaro- 
vici 3—1 ; Lieck — Surbek 
3—1 ; optimi de finală : Korpa 
— Amelin 3—2 ; Stipancici — 
Jonier 3—2 ; Gomoskov — 
Bârzsei 3—1 ; Alser — Neale 
3—1 ; simplu fete : turul I : 
Anisimova — Synon 3—2 ; Ho
vestadt — Noworyta 3—1 : 
Rudnova — Grofova 3—0 ; tu
rul II : Hovestadt — Grinberg 
3—2 ; Vostova — Shirley 3—1 ; 
Scholler — Kalinska 3—1 ; Po
gosova — Ressler 3—0 ; Rud- 
nova — Bucholz 3—0 ; dublu 
fete : turul I — Alexandru, 
Crișan — Bucholz, Hendrikssen 
3—1 ; Mihalea, Lesai — Reiner, 
Tom 3—0 ; turul II: Alexan
dru, - Crișan — Hession, Wil
liams 3—0 ; Scholler, Simon — 
Mihalea. Lesai 3—2 ; Kalinska, 
Noworyta — Vostova, Karli- 
kova 3—2. ,

MECIURI DISPUTATE 
MARȚI-SEARA 1 (SFERTURI 
DE FINALA) : simplu băieți: 
Korpa (Iugoslavia) — Schol
ler (R.F.G.) 3—1, Johansson 
(Suedia) — Stipancici (Iu
goslavia) 3—2, Alser (Sue
dia) — Gomoskov (U.R.S.S.) 
3—0, Bengtsson (Suedia) — 
Klampar (Ungaria) 3—2 ; 
simplu fete : Alexandru (Ro-

mânia)—Anisimova (U.R.S.S.) 
3—0 (17,17,13), Vostova (Ceho
slovacia)—Hovestadt (R.D.G.) 
3—1, Pogosova (U.R.S.S.) — 
Scholler (R.F.G.) 3—2, Rud- 
nova (U.R.S.S.) — Wright
(Anglia) 3—0; dublu băieți: 
Alser, Johansson — Miko, 
Turai (Cehoslovacia) 3—1, 
Klampar, Jonier (Ungaria)— 
Karakasevici, Cordas (Iugo
slavia) 3—0, Surbek, Stipan- 
cici (Iugoslavia) — Bengtsson, 
Persson (Suedia) 3—0. Ame
lin, Gomoskov (U.R.S.S.) — 
Schbller (R.F.G.), Bbrzsei 
(Ungaria) 3—1; dublu fete: 
Rudnoya, Grinberg (U.R.S.S.) 
— Hovestadt,Stephan (R.D.Q.).
3—0, Alexandru, Crișan (Ro
mânia) — Neikova, Ranghe- 
lova (Bulgaria) 3—0 (13, 10, 
17), Kalinska, Noworyta (Po
lonia) — Golubkova, Getrai- 
dite (U.R.S.S.) 3—0, Simon, 
Schbller (R.F.G.) — Pogoso
va, Anisimova (U.R.S.S.) 3—2. 

La ora tîrzie cînd se efec
tuează a doua noastră ' trans
misie telefonică au început 
sferturile de finală din ulti
ma probă — dublu mixt.

vîntul lor contribuția acestei 
întreceri la cimentarea prie
teniei dintre sportivii țărilor 
balcanice la creșterea nivelu
lui ciclismului din această 
parte a lumii. în perspectivă, 
aceste reuniuni anuale pot 
deveni un examen al fondiș- 
tilor și pistarzilor, al seniori
lor și juniorilor, o întrecere 
care să influențeze pozitiv 
dezvoltarea generală a spor 
tului cu pedale din țările 
balcanice.

Secretariatul permanent va 
informa U.C.I. și F.I.A.C 
asupra hotăririlor luate și va 
solicita includerea competiției 
în calendarul internațional 
oficial.

Miine seară este programată finala C.C.E la baschet 
masculin, care va opune formațiile Ignis Varese și Ț.S.K.A.

a fotbaliștilor bulgari
Astăzi, fotbaliștii bulgari 

vor susține trei r întîlniri in
ternaționale,-în deplasare, cu 
adversari de valoare. Prima 
reprezentativă a Bulgariei va 
întîlni în meci amical, la 
Rouen, echipa Franței. Antre
norul, St. Boșkov, a alcătuit 
următoarea formație : Simeo- 
nov — Salamanov, I. Dimi
trov, Davidov, Aladjov, Ni- 
kodimov, Bonev — Dermend- 
jiev, Petkov, Jakimov, Ma- 
rasliev. După cum se poate 
constata, din formație lipsesc 
mai mulți titulari : înainta
șul Asparuhov (are încă pi
ciorul în gips), fundașul cen
tral Jecev și Penev. Gaga- 
nelov, Filippv și Jekov (gol- 
geterul diviziei) sînt rezerve.

La Plymouth se vor întîlni 
echipele de tineret ale An
gliei și Bulgariei, .

în fine, la Dresda, repre
zentativa de juniori a Bulga
riei, campioană europeană, 
va juca cu echipa omoloagă 
a R.D.G.

Toma HRISTOV

Maratonul de la Atena
ATENA, 7 (Agerpres). — 

Maratonul internațional de 
la Atena a fost cîștigat de 
turcul Aksai, care a parcurs 
n—Tura—wniiw iimwii >■11111

42,195' km în 2,25:30,2. Alți 
doi atleți turci au ocupat 
locurile următoare : Aktas — 
2.26:05,0 și Sakali — 2,32:55,8.

Moscova, deținătoarea trofeu
lui. Iată o imagine din ulti
ma partidă în care baschet- 
baliștii sovietici (113—1'5 cu 
Slavia Praga) au obținut ca
lificarea in meciul final.

Gări Napalkov a cîștigat

și campionatul mondial
HELSINKI 7 (Agerpres). — 

La Rovaniemi, în cadrul Jocu
rilor Mondiale Universitare 
de iarnă, campionul mondial 
Gări Napalkov (U.R.S.S.) a 
cîștigat proba de sărituri de 
la trambulină cu un total de 
227,5 p (cele mai bune sări-Hristache NAUM

Repetiție pentru baletul balonului rotund din Mexic. Interpreții peruvienii Juan
Munante, Julio Baylon și Pedro Leon, iar „maestrul" (invizibil în fotografia noastră), 

cunoscutul Waldir Pereira „Didi"

turi au 
88,5 m). 
re s-au 
nikov (U.R.S.S.) — 220,6 p și 
Rainer Schmidt 
mană) — 215 p.

Proba feminină de ștafetă 
3x5 km s-a încheiat cu vic
toria echipei R. D. Germane 
(Gabrielle Haupt, Christel 
Thiel, Karin Scheidel) crono
metrată In 54:22,0, urmată de 
formația U.R.S.S.. — 54:53,0. 
în proba masculină de ștafe
tă 4 x 10 km, primul loc a 
fost ocupat de U.R.S.S. cu 
timpul de 2.07:27,0. Proba de 
slalom uriaș masculin, desfă
șurată pe pîrtia de la Pyha- 
tunturi, a fost câștigată de 
schiorul american Eric Poul
sen, care în cele două man
șe a realizat timpul total de 
157,53 (82,0 plus 75,53). Pe 
locul secund s-a clasat polo
nezul A. Bachleda — 159,61. 
Turneul de hochei pe gheață 
a continuat la Tampere cu

măsurat 83,5 m și 
Pe locurile următoa- 

clasat Aleksandr Iva-

(R.D. Ger-

Turul Italiei pentru
amatori

Cu prilejul unei conferințe 
de presă care a avut loc la 
Roma, s-.a anunțat oficial că 
anul acesta se va desfășura 
un Tur al Italiei și pentru 
cicliștii amatori. Turul este 
programat să aibă loc între 
20 și 29 iunie. Au fost tri
mise invitații de participare 
cicliștilor din Polonia. Iugo
slavia, Belgia, Cehoslovacia, 
U.R.S.S., Elveția, R. F. a 
Germaniei etc. Startul se va 
da de la Pescara, iar sosirea 
va avea loc la San Pellegri
no.

Tiparul i L F. ■Informația*, «ti. Btezolann •». M—49, BueurețU

universitar
disputarea partidei dintre se
lecționatele Japoniei și Elve
ției. Hocheiștii japonezi au 
terminat. învingători cu scorul 
de 6—3 (2—1, 1—1, 3—0).

Record
(juniori)

european
la prăjină

concursului
atletism de

în- ultima 
internațional 
la Abidjan, 
francez Franțois Tracanelli a 
stabilit un nou record euro
pean de juniori în proba de 
săritură cu prăjina cu o per
formanță de 5,10 m. Proba de 
triplusalt a revenit lui Man
sour (Senegal) cu 15 26 m, 
iar în proba de săritură în 
înălțime pe primul loc s-a 
clasat vest-germanul Her
mann Nagerl cu 2,08 m. A- 
tletul francez Colnard a ocu
pat primul loc în proba de 
aruncarea greutății cu rezul
tatul de 18,03 m.

zi a 
de 
tînărul sportiv

Centenarul
rugbyului britanic

36 de federații naționale au 
fost invitate să-și trimită re
prezentanți la festivitatea 
care va avea loc anul viitor 
la Londra, prilejuită de îm
plinirea a 100 de ani de Ia 
înființarea Uniunii Britanice 
de rugby. Printre țările care 
au comunicat că vor trimite 
reprezentanți se află Româ
nia, Franța, Italia. Polonia, 
Cehoslovacia. în cadrul fes
tivităților, vor avea loc și 
cîteva meciuri internaționale.

TELEX. • TELEX »
După 22 de etape în campio
natul iugoslav de fotbal în 
clasament conduc formațiile 
Steaua Roșie Belgrad și Ze- 
lezniciar cu cîte 30 de puncte.

de aclimatizare la 
timp de 14 zile. 
21 mai, fotbaliștii 
vor fi cantonați în 
de sporturi Vail,

• TELEX » TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX

Selecționata
raelului va

de fotbal a Is- 
urma în S.U.A.

TELEX • TELEX
un stagiu 
altitudine 
între 7 și 
din Israel 
stațiunea
aproape de Denver (Colora
do). Echipa Israelului va sus
ține în această perioadă și

cîteva întîlniri amicale, în 
compania unor formații regi
onale.

Japonezul Toshiaki Numata a 
devenit campion al lumii la 
categoria semiușoară, în ur-

ma victoriei repurtate la 
puncte în fața filipinezului 
Rene Barrientos. Boxerul ja
ponez a primit decizia la li
mită (69—68). Specialiștii au 
declarat că un rezultat de e- 
galitate ar fi fost cel mai 
just

A încetat din viață, la Lon
dra, fostul campion mondial 
de tenis 
Bergman, 
guri ale 
sportive.
care suferise de o comoție ce
rebrală cu complicații, era 
în vîrstă de 51 de ani.

de masă Richard 
una dintre marile fi- 

acestei discipline 
Richard Bergman


